
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेटौँडा 

प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा 
मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठानको ववतभन्न सेवा, समूहका अप्राववतिक/प्राववतिक तर्फ का पााँचौँ तहका पदहरूको  

खलुा तथा समावेशीको पदथप तथा संशोिन, शैक्षिक योग्यता संशोिन तथा परीिा तमतत संशोिन सम्बन्िी सूचना 
सूचना नं. 66/०७८-७९ प्रकाशन तमततिः२०७८/09/05 

 

आयोगको तमतत 2078/08/13 को सूचना नं. ५४ बमोक्षिम देहायका सेवा र समूहका सहायकस्तर पााँचौँ तह(अप्राववतिक/प्राववतिक) 
खलुा र समावेशीको पदमा पदपूततफका लातग ववज्ञापन प्रकाक्षशत भएकोमा साववक ववज्ञावपत पदसंख्यामा देहाय बमोक्षिम पदथप तथा 
संशोिनका लातग मागसंख्या प्राप्त भएकोले तनम्न बमोक्षिम पदथप, परीिा तमतत संशोिन र शैक्षिक योग्यता संशोिन/पररमािफन गररएको 
व्यहोरा सम्बक्षन्ित सबैको िानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

खलुा र समावेशीतर्फ  

तस.नं. वव.नं. वकतसम पद तह सेवा समूह उपसमूह 
साववक ववज्ञावपत 
कूल पदसंख्या 

कूल थप पद 
संख्या 

कायम भएको 
कूल पदसंख्या 

१ 

4/078-79 खलुा  
प्रशासन 
सहायक 

5 प्रशासन 
प्रशासन/ 

प्राक्षज्ञक 
 

1 2 3 
4a/078-79 मवहला १ - 1 
4b/078-79 आ.ि. - 1 1 
4c/078-79 मिेसी - 1 1 

2 
520/078-79 खलुा लाइबे्ररी 

सहायक 5 प्राक्षज्ञक लाइबे्ररी लाइबे्ररी 
1 - 1 

520a/078-79 मवहला - 1 1 
 

द्रष्टव्य 

 उपरोक्त ववज्ञापनहरूमा दरखास्त बझुाउने म्याद तमतत २०७८।०९।२५ सम्म र दोब्बर दस्तरु ततरी तमतत २०७८।१०।०२ सम्म कायम गररएको 
छ । 

 साववकको ववज्ञापन अनसुार उपरोक्त पदहरूमा दरखास्त र्ाराम बझुाइसकेका आवदेकहरूले थप समावशेी समूहमा आवदेन ददन चाहेमा मास्टर आइ.डी., 
आवदेन गरेको वव.नं., थप गनफ चाहेको समावशेी समूह र नाम थर समेत उल्लेख गरी देहायको खातामा परीिा दस्तरु बझुाई सो भौचरको प्रतततलवप, 
समावशेी समूहको लातग आवश्यक कागिातसवहतको तनवदेन आयोगको इमेल ठेगाना info.ppsc@bagamati.gov.np मा पठाउनहुनु र सक्कल बैंक 
भौचर प्रतत परीिा ददन आउाँदा पेश गरी प्रवशेपत्र तलनहुनु समेत िानकारी गराइन्छ। 

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

 दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेस्थानिः राविय वाक्षिज्य बैंक तलतमटेड, खाता नं. १०००२०००१०००० 

नेपाल बैंक तलतमटेड, खाता नं. २७२०२०००००१००१०००००१ 

कायाफलय कोडिः २१०००३२०१३ (प्रदेश लोक सेवा आयोग) 
रािश्व शीर्फक नं. १४२२४  

 
 
 

शैक्षिक योग्यता (मदन भण्डारी स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठानतर्फ ) 
तस .न .  माग भएको पद  आवश्यक न्यूनतम योग्यता 

१ लेक्चरर - क्षक्लतनकल वर्क्षियोलोिी एम. तब. तब. एस. वा तब. तड.एस. उपाति पश्चात ्क्षक्लतनकल वर्क्षियोलोिी ववर्यमा एम. डी.  उपाति 
प्राप्त गरी  नेपाल मेतडकल काउक्षन्सलबाट दताफ प्रमािपत्र प्राप्त गरेको । 

२ लेक्चरर - क्षक्लतनकल प्याथोलोिी एम. तब. तब. एस. उपाति पश्चात क्षक्लतनकल प्याथोलोिी ववर्यमा एम. डी. उपाति प्राप्त गरी नेपाल 
मेतडकल काउक्षन्सलबाट दताफ प्रमािपत्र प्राप्त गरेको । 

३ लेक्चरर - िन-स्वास््य  
(पक्षब्लक हेल्थ) 

पक्षब्लक हेल्थ ववर्य वा स्वास््य ववज्ञान वविाको कुनै ववर्यमा स्नातक उपाति पश्चात पक्षब्लक हेल्थ 
ववर्यमा स्नातकोत्तर उपाति प्राप्त गरी दवैु उपातिहरुका लातग नेपाल हेल्थ प्रोरे्सनल काउक्षन्सल वा 
सम्बक्षन्ित काउक्षन्सल बाट दताफ प्रमािपत्रहरू प्राप्त गरेको । 

४ लेक्चरर - र्ामाफसी - र्ामाफकोलोिी र्ामाफसी ववर्यमा स्नातक उपाति पश्चात र्ामाफतसउवटकल केअर वा र्ामाफकोलोिी ववर्यमा स्नातकोत्तर 
उपाति प्राप्त गरी र्ामफतसस्टको रूपमा नेपाल र्ामाफसी काउक्षन्सलबाट दताफ प्रमािपत्र प्राप्त गरेको । 

५ लेक्चरर - र्ामाफसी - एनालाईवटकल 
केमेस्री /स्पेकरोस्कोपी 

र्ामाफसी ववर्यमा स्नातक उपाति पश्चात ्एनालाइवटकल केमेस्री वा स्पेकरोस्कोपी ववर्यमा उपाति प्राप्त 
गरी र्ामफतसस्टको रूपमा नेपाल र्ामाफसी काउक्षन्सलबाट दताफ प्रमािपत्र प्राप्त गरेको । 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np


 

 

तस .न .  माग भएको पद  आवश्यक न्यूनतम योग्यता 

६ लेक्चरर - मेतडकल वायोकेमेिी 
मेतडकल ल्याब टेक्नोलोिी वा ल्याब मेतडतसन ववर्यमा स्नातक उपाति पश्चात ्मेतडकल वायोकेमेिी वा 
क्षक्लतनकल वायोकेमेिी ववर्यमा स्नातकोत्तर उपाति प्राप्त गरी दबैु उपातिहरूका लातग नेपाल हेल्थ 
प्रोरे्सनल काउक्षन्सल बाट दताफ प्रमािपत्रहरु प्राप्त गरेको । 

7 सूचना प्रववति सहायक 

“मान्यता प्राप्त क्षशिि संस्थाबाट कम्प्यटुर ववर्य तलई प्रवीिता प्रमािपत्र तह वा सो सरह उत्तीिफ वा 
मान्यता प्राप्त क्षशिि संस्थाबाट प्रवीिता प्रमािपत्र तह वा सो सरह उत्तीिफ गरी रक्षिष्टडफ संस्थाबाट 
कम्तीमा ६ मवहनाको कम्प्यटुर तातलम प्राप्त वा मान्यता प्राप्त क्षशिि संस्थाबाट प्रवीिता प्रमािपत्र तह 
वा सो सरह उत्तीिफ गरी ववज्ञान तथा प्रववति मन्त्रालयबाट Skilled Manpower को लातग सञ्चातलत ६ 
मवहनाको कम्प्यटुर तातलम प्राप्त” 

8 ल्याब सहायक “मान्यता प्राप्त क्षशिि संस्थाबाट हेल्थ ल्याबमा प्रमािपत्र तह उत्तीिफ वा मान्यता प्राप्त क्षशिि संस्थाबाट 
एस.एल.सी. उत्तीिफ गरी ल्याब टेक्षक्नतसयनको दईु वर्फ छ मवहनाको कोसफ उत्तीिफ” 

 
 

संशोतित परीिा कायफक्रम 

 

क्र. 
सं. 

 

वव.नं. 
 

सेवा,समूह र तह 

संशोतित परीिा तमतत, समय 

 

समय 

 

प्रथम पत्र 

(प्रशासन/लेखा) 

सेवा सम्बन्िी 
दितीय पत्र 
(प्रशासन) 

दितीय पत्र 

(लेखा) 

१ 

४-४a,४b,४c/078-79 

तथा 
५-५a/078-79 

 

प्रशासन सहायक, प्रशासन/प्राक्षज्ञक तथा 
लेखा सहायक, लेखा/सहायक पााँचौं २०७८/११/०९ २०७८/११/१० २०७८/११/११ 

अपरान्ह 
2:30 बिे 

 

क्र. 
सं. 

वव.नं. सेवा,समूह र तह 
संशोतित परीिा तमतत, समय  

समय प्रथम पत्र दोस्रो पत्र 

१ ५२२/०७८-७९ लेक्चरर/प्राध्यापन/मेतडकल/क्षक्लतनकल प्याथोलोिी/नवौं 

२०७८/११/०१ 

२०७८/११/०२ 
अपरान्ह 

2:30 बिे 

२ ५२३/०७८-७९ लेक्चरर/प्राध्यापन/मेतडकल/क्षक्लतनकल वर्क्षियोलोिी/नवौं २०७८/११/०३ 
अपरान्ह 

2:30 बिे 

३ ५२४/०७८-७९ लेक्चरर/प्राध्यापन/नन-मेतडकल/ मेतडकल बायोकेमेिी/नवौं २०७८/११/०४ 
अपरान्ह 

2:30 बिे 

४ 
५२५-५२५a 

/०७८-७९ 
लेक्चरर/प्राध्यापन/नन-मेतडकल/पक्षब्लक हेल्थ/नवौं २०७८/११/०५ 

अपरान्ह 

2:30 बिे 

५ ५२६/०७८-७९ लेक्चरर/प्राध्यापन/नन-मेतडकल/र्ामाफकोलोिी/नवौं २०७८/११/०६ 
अपरान्ह 

2:30 बिे 

६ ५२7/०७८-७९ लेक्चरर/प्राध्यापन/नन-मेतडकल/र्ामाफसी/स्पेक्रोस्कोपी/नवौं २०७८/११/०७ 
अपरान्ह 

2:30 बिे 

७ 
५१८-५१८a 

/०७८-७९ 
ल्याव सहायक/स्वास््य/पााँचौं २०७८/११/0८  

अपरान्ह 

२:30 बिे 
 


