
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 
बागमती प्रदेश, स्वास््य मन्त्रालयको स्वास््य सेवा, ववभिन्न समूहका पदहरूका नवौं तहका पदहरूको  

आ.प्र तथा खलुा प्रभतयोभगतात्मक भलखखत परीक्षाको ववज्ञापन  

सूचना नं. 116/०७८-७९ प्रकाशन भमभतिः२०७८/11/09 

कममचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोखजम स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा ररक्त पदहरूको आ.प्र. र खलुा प्रभतयोभगतात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी 
पदपूभतम गनुमपने िएकोले देहाय बमोखजम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गररन्त्छ। तोवकएको न्त्यूनतम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन 
दरखास्त प्रणाली ppsconline.bagamati.gov.np माफम त ्आवदेन ददनपुनेछ।प्रभतयोभगतात्मक परीक्षावाट छनौट िएका उम्मेदवारहरूको रोजाई प्राथभमकताक्रम अनसुार 
प्रदेश मन्त्रालय तोकी भसफाररस गररनछे। यसरी भसफाररस िएका उम्मेदवारहरूलाई सम्बखन्त्ित प्रदेश मन्त्रालयले नै स्थायी भनयखुक्त ददनछेन।् सेवाका सतम, तलव तथा अन्त्य 
सवुविा सम्बखन्त्ित प्रदेश मन्त्रालय तहको कानून बमोखजम हनुछे। 

आ.प्र. तफम :  

(कममचारी समायोजन ऐन, 2075 को दफा 14(2)क बमोखजम सम्बन्त्िीत प्रदेश भिरका प्रदेश मन्त्रालय अन्त्तगमत कायमरत कममचारीहरूले मार दरखास्त पेश गनम पाउनेछन ्।) 

खलुा तथा समावशेीतफम  

क्र. 
सं. 

भब.नं. वकभसम पद तह सेवा समूह उपसमूह 
जम्मा पद  

संख्या 
प्रदेश मन्त्रालय 

माग  

पद 

1 616/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट 
प्याथोलोजी 

9 स्वास््य प्याथोलोजी 
जनरल 
प्याथोलोजी 

१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश 1 

2 617/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट 

वपभडयाविभसयन 
9 स्वास््य पेभडया

विक्स 

पेभडयाविक 

मेभडभसन 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

3 618/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट जनरल 

वफखजभसयन 
9 स्वास््य मेभडभसन 

जनरल 

मेभडभसन 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

4 619/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट 

एनेस्थोभसयोलोखजष्ट 
9 स्वास््य एनेस्थेभसयो

लोजी 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

5 620/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट 

अथोपेभडक सजमन 
9 स्वास््य सजमरी 

अथोपेभडक्स 

सजमरी 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

6 621/078-79 आ.प्र. कन्त्सल्टेण्ट सजमन 9 स्वास््य सजमरी 
जनरल 

सजमरी 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

7 622/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट 

रेभडयोलोखजष्ट 
9 स्वास््य रेभडयोलोजी 

रेभडयो 

डायगनोभसस 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

8 623/078-79 आ.प्र. 
कन्त्सल्टेण्ट 

साइक्याविष्ट 
9 स्वास््य 

साइवकया

िी 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

9 624/078-79 आ.प्र. 

कन्त्सल्टेण्ट 

अब्स्टस्िेवटक्स एण्ड 

गाईनोकोलोखजष्ट 

9 स्वास््य अब्स्टसिेवट

क्स 

गाईनोकोलो

खजष्ट 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

10 625/078-79 आ.प्र. 
स्वास््य खशक्षा 

प्रशासक 
9 स्वास््य हेल्थ 

एजकेुशन 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश 1 

11 626/078-79 आ.प्र. जनस्वास््य प्रशासक 9 स्वास््य हेल्थ 

इन्त्सपेक्सन 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

क्र. 
सं. 

भब.नं. वकभसम पद तह सेवा समूह उपसमूह 
जम्मा पद  

संख्या 
प्रदेश मन्त्रालय 

माग  

पद 

1 627/078-79 खलुा 
कन्त्सल्टेण्ट  
वपभडयाविभसयन 

9 स्वास््य 
पेभडया
विक्स 

पेभडयाविक 
मेभडभसन 

१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

2 628/078-79 खलुा कन्त्सल्टेण्ट  9 स्वास््य मेभडभसन जनरल १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 
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परीक्षाको वकभसम   : भलखखत, सामूवहक छलफल र अन्त्तवामताम ।  

परीक्षा केन्त्र    :  हेटौँडा।  

दरखास्त दस्तरु   :  प्रत्येक ववज्ञापनका लाभग रु. 15००।–(पन्त्र सय) दरखास्त दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवभि : अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गररसकेपभछ विलोमा दोब्स्टबर दस्तरु भतरी दरखास्त ददन पाउने अखन्त्तम भमभतको िोभलपल्ट कायामलय  

समय भिर (उक्त ददन सावमजभनक भबदा पनम गएमा सो पभछ कायामलय खलेुको पवहलो ददन) तोवकएको परीक्षा दस्तरु/दोब्स्टबर दस्तरु 
अभनवायम रुपमा बझुाइ सक्नपुनेछ । 

दरखास्तको माध्यम   : ववज्ञावपत सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली माफम त मार दरखास्त बझुाउन ुपनेछ। अनलाइन माफम त ्दरखास्त पेश गने ववभि/तररका  
                सम्बन्त्िी ववस्ततृ वववरण आयोगको ववे साइट ppsc.bagamati.gov.np बाट हेनम सवकनेछ। 

अपलोड गनुमपने कागजातहरू : उम्मेदवारले शैखक्षक योग्यता, ताभलम, अनिुव, समावशेी समूह खलु्न ेकागजात (खजल्ला प्रशासन कायामलयबाट जारी िएको) लगायत  
     सम्बखन्त्ित ववज्ञापनमा तोवकएका कागजपरहरू अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा तोवकएको स्थानमा PDF Format (Maximum size   
    500KB) मा अपलोड गनुम पनेछ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो फोटो, दस्तखतको नमूना र नागररकताको प्रमाणपरको अगाभड र पछाडीको  
     िाग स्क्यान गरी JPG Format (Maximum size 500KB) मा अपलोड गनुम पनेछ। 

दरखास्त ददन ेअखन्त्तम भमभत  : २०७8/१1/29 गते सम्म र दोब्स्टबर दस्तरु भतरी २०७8/12/06 गते सम्म। 

उम्मेदवारको उमेरको हद  : 
• भमभत २०७8/१1/29 गते सम्म 21 वर्म उमेर परुा िै ४५ वर्म ननाघेको। 

• बहालवाला स्थायी कममचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । 

अन्त्तवामताम हनु ेभमभत र स्थान :  भलखखत परीक्षाको नभतजा प्रकाखशत हुुँदा सूचना गररनछे। 

पदमा रही गनुमपने कामको वववरण : प्रदेश सरकारको प्रचभलत कानून बमोखजम। 

तलब तथा सेवा सवुविा   : प्रदेश सरकारको प्रचभलत कानून बमोखजम। 

 

• भलखखत परीक्षा कायमक्रमिः 
भलखखत परीक्षा कायमक्रमको भमभत र समय पभछ प्रकाशन गररनेछ । 

 

आवश्यक न्त्यूनतम शैखक्षक योग्यता 
क. आ.प्र.तफम को  लाभग 

नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, 2053 को दफा 26 तथा स्वास््य सेवा भनयमावली, 2055 को भनयम 15 बमोखजमको योग्यता र सेवा अवभि परुा गरी नेपाल स्वास््य 
सेवा भनयमावली, 2055 को अनसूुची 7 मा तोवकएका आवश्यक न्त्यूनतम योग्यता पगेुका स्वास््य सेवाका कममचारी हनु ुपनेछ । नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, 2053 को 
दफा 12 बमोखजम अयोग्य निएको हनु ुपनेछ । दरखास्त ददने उम्मेदवारहरू अभनवायम रुपमा आफ्नो सेवा, समूह सम्बन्त्िी पररर्द मा दताम/नववकरण िएको हनुपुनेछ । 

कन्त्सल्टेण्ट प्याथोलोजी/स्वास््य/प्याथोलोजी/जनरल प्याथोलोजी: 
 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी प्याथोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

जनरल वफखजभसयन मेभडभसन 

3 629/078-79 खलुा 
कन्त्सल्टेण्ट  

एनेस्थोभसयोलोखजष्ट 
9 स्वास््य 

एनेस्थेभसयो

लोजी 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

4 630/078-79 खलुा 
कन्त्सल्टेण्ट  

अथोपेभडक सजमन 
9 स्वास््य सजमरी 

अथोपेभडक्स 

सजमरी 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

5 631/078-79 खलुा कन्त्सल्टेण्ट  सजमन 9 स्वास््य सजमरी 
जनरल 

सजमरी 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

6 632/078-79 खलुा 
कन्त्सल्टेण्ट  

रेभडयोलोखजष्ट 
9 स्वास््य रेभडयोलोजी 

रेभडयो 

डायगनोभसस 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

7 633/078-79 खलुा 
कन्त्सल्टेण्ट  

साइक्याविष्ट 
9 स्वास््य 

साइवकया

िी 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

8 634/078-79 खलुा 

कन्त्सल्टेण्ट  

अब्स्टस्िेवटक्स एण्ड 

गाईनोकोलोखजष्ट 

9 स्वास््य 
अब्स्टस्िेवट

क्स 

गाईनोकोलो

खजष्ट 
१ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 

9 635/078-79 खलुा जनस्वास््य प्रशासक 9 स्वास््य 
हेल्थ 

इन्त्सपेक्सन 
  १ स्वास््य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश १ 
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कन्त्सल्टेण्ट वपभडयाविभसयन/स्वास््य/पेभडयाविक्स/पेभडयाविक मेभडभसन: 

“मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी पेभडयाविक्समा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह " 

कन्त्सल्टेण्ट जनरल वफखजभसयन/स्वास््य/मेभडभसन/जनरल मेभडभसन: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी जनरल वा इन्त्टनमल मेभडभसनमा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त " 

कन्त्सल्टेण्ट एनसे्थोभसयोलोखजष्ट/स्वास््य/एनसे्थेभसयोलोजी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी एनेस्थेभसयोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट अथोपेभडक सजमन/स्वास््य/सजमरी/अथोपेभडक्स सजमरी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी अथोपेभडक सजमरीमा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त वा जनरल सजमरीमा स्नातकोत्तर उपाभि 

पछी अथोपेभडक सजमरीमा भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट सजमन/स्वास््य/सजमरी/जनरल सजमरी: 

“मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी जनरल सजमरीमा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त" 

कन्त्सल्टेण्ट रेभडयोलोखजष्ट/स्वास््य/रेभडयोलोजी/रेभडयो डायगनोभसस: 

“मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी रेभडयोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट साइक्याविक्स/स्वास््य/साइवकयािी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी साइक्याविमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट अब्स्टस्िेवटक्स एण्ड गाईनोकोलोखजष्ट/स्वास््य/अब्स्टस्िेवटक्स/गाईनोकोलोखजष्ट: 

“मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी अब्स्टस्िेवटक गाइनोकोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

स्वास््य खशक्षा प्रशासक/स्वास््य/हेल्थ एजकेुशन: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट स्वास््य खशक्षामा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

जनस्वास््य प्रशासक/स्वास््य/हेल्थ इन्त्सपेक्सन: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट जनस्वास््य ववर्यमा स्नातक उपाभि प्राप्त" 
ख. खलुातफम को लाभग 

नेपाल स्वास््य सेवा भनयमावली, 2055 को अनसूुची ६ मा उल्लेखखत न्त्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको र भनयमावलीको भनयमा 15 बमोखजम सम्बखन्त्ित के्षरको अभिकृतस्तरमा 
कम्तीमा पाुँच वर्मको अनिुव प्राप्त गरेको हनपुनेछ । दरखास्त ददने उम्मेदवारहरू अभनवायम रुपमा आफ्नो सेवा, समूह सम्बन्त्िी पररर्द मा दताम/नववकरण िएको हनुपुनेछ । 

कन्त्सल्टेण्ट वपभडयाविभसयन/स्वास््य/पेभडयाविक्स/पेभडयाविक मेभडभसन: 
 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी पेभडयाविक्समा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह " 
कन्त्सल्टेण्ट जनरल वफखजभसयन/स्वास््य/मेभडभसन/जनरल मेभडभसन: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी जनरल वा इन्त्टनमल मेभडभसनमा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त " 

कन्त्सल्टेण्ट एनसे्थोभसयोलोखजष्ट/स्वास््य/एनसे्थेभसयोलोजी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी एनेस्थेभसयोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट अथोपेभडक सजमन/स्वास््य/सजमरी/अथोपेभडक्स सजमरी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी अथोपेभडक सजमरीमा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त वा जनरल सजमरीमा स्नातकोत्तर उपाभि 

पछी अथोपेभडक सजमरीमा भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट सजमन/स्वास््य/सजमरी/जनरल सजमरी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी जनरल सजमरीमा स्नातकोत्तर उपाभि प्राप्त" 

कन्त्सल्टेण्ट रेभडयोलोखजष्ट/स्वास््य/रेभडयोलोजी/रेभडयो डायगनोभसस: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी रेभडयोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट साइक्याविक्स/स्वास््य/साइवकयािी: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी साइक्याविमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

कन्त्सल्टेण्ट अब्स्टस्िेवटक्स एण्ड गाईनोकोलोखजष्ट/स्वास््य/अब्स्टस्िेवटक्स/गाईनोकोलोखजष्ट: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट एम.भब.भब.एस. वा सो सरहको उपाभि प्राप्त गरी अब्स्टस्िेवटक गाइनोकोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोष्ट ग्रयाजएुट भडप्लोमा वा सो सरह" 

जनस्वास््य प्रशासक/स्वास््य/हेल्थ इन्त्सपेक्सन: 

 “मान्त्यता प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट जनस्वास््य ववर्यमा स्नातक उपाभि प्राप्त" 



 

खलुा/समावशेी परीक्षाको लाभग ववशेर् सूचना 
1. स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बमोखजम अयोग्य निएको हनुपुनेछ । 

2. उम्मेदवारले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको समावशेी समूहहरूको आिारमा आयोगको प्रचभलत व्यवस्था अनसुार उम्मेदवारको समावशेी समूह कायम हनुेछ । 

3. स्थायी वहालवाला कममचारीले समान पदमा दरखास्त ददन पाउने छैन । 

4. सहयोगी लेखक माग गने उम्मेदवारले भलखखत परीक्षा शरुु हनु ुिन्त्दा कम्तीमा ७ (सात) ददन अगावै स्वयम ्आयोगको कायामलयमा उपखस्थत िई आवदेन गनुम पनेछ । अन्त्यथा 
सहयोगी लेखक उपलब्स्टि गराउन आयोग बाध्य हनुे छैन । 

5. अनिुवको अवभि आवश्यक पने ववज्ञापनहरूको हकमा सम्बखन्त्ित पदको लाभग तोवकएको दरखास्त ददन पाउन ेअखन्त्तम भमभतसम्ममा न्त्यूनतम सेवा अवभि पूरा िएको 
हनु ुपनेछ । दोब्स्टबर दस्तरुको म्यादलाई उमेर, शैखक्षक योग्यता, अनिुव अवभि र अन्त्य योग्यताको प्रयोजनको लाभग गणना गररन ेछैन । 

6. आयोगद्वारा तोवकएको म्यादभिर पेश निएको वा न्त्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्त्य वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररन े
छैन । 

7. दरखास्त ददन ेअखन्त्तम भमभतभिर भनिामररत शैखक्षक योग्यता हाभसल गररसकेको हनु ुपनेछ। ववदेशी खशक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बखन्त्ित भनकायबाट 
आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता भनिामरण गराएको हनुपुदमछ। 

8. उम्मेदवारले अनलाईन माफम त फाराम िदाम आफ्नो मोबाइल नम्बर अद्यावभिक गनुम पनेछ । उम्मेदवारको दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत तथा नभतजा सम्बन्त्िी 
वववरण भसिै मोवाइल माफम त ्जानकारी गराईने हुुँदा गलत मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बखन्त्ित उम्मेदवारले परीक्षामा सहिागी हनु नपाएमा सोको खजम्मेवार 
सम्बखन्त्ित उम्मेदवार आफैँ  हनुपुनेछ । 

9. ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्त्र एक पटक छनौट गररसकेपभछ पनुिः संशोिन नहनुे हुुँदा ववश्वस्त िई ववज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्त्र छनौट गनुमपनेछ । 

10. यस सूचना बमोखजम तोवकएको माग पदको सङख्यामा दोहोरो माग कायम हनु आएको देखखएमा माग पदमा संशोिन हनु सक्नेछ। 

11. दरखास्त बझुाउने अखन्त्तम भमभत २०७8/१1/29 गतेसम्म बागमती प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालयबाट थप माग आकृभत फाराम िरी प्राप्त हनु आएमा ववज्ञापन िएका 
पदहरूमा थपघट गनम सवकनेछ ।  


