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सेिण करणरमण ललने सम्बन्त्धी सूचनण 
(प्रथम पटक सूचनण प्रकणजशत लमलत: २०७७/०६/०८)  

 

 

सणमणजिक विकणस मन्त्रणलय, कर्णाली प्रदेश मणतहतकण अस्पतणल तथण कणयणालयहरुको लणलग स्िणस््य सेिणकण देहणय बमोजिमकण पदहरुमण प्रणविलधक कमाचणरी 
लोक सेिण आयोगद्वणरण पदपलुता नहनु्त्िेलसम्म िण नेपणल सरकणरद्वणरण स्थणयी कमाचणरी सरुिण पदपतुी नभएसम्म सेिण करणरमण ललनपुने भएकोले योग्यतण पगेुकण 
नेपणली नणगररकहरुले यो सूचनण प्रकणजशत भएको लमलतले २१ (एक्कणइस) ददनलभर (२०७७ असोि २९) ददनको ५:०० बिेसम्म दरर्खणस्त ददनहुनु सम्बजन्त्धत 
सबैको िणनकणरीको लणलग यो सूचनण प्रकणशन गररएको छ l 
क्र.सं. विज्ञणपन नं. पद तह समूह/उपसमूह मणग पद संख्यण 

१. १/०७७-७८ कन्त्सल्टेन्त्ट निौ तह  
अव्स्टस्रेवटक्स, एनेस्थेलसयण, िनरल मेलिलसन, िनरल सिारी, 
प्यणलियणवरक्स, फरेजन्त्सक मेलिसन, प्यणथोलोजि, ड्रमणटोलोजि, 

इ.एन.टी, अथोपेलिक्स,कम्यलुनटी मेलिलसन 
   १२    (बणह्र) 

२. २/०७७-७८ मेलिकल अलधकृत   आठौँ तह िनरल हेल्थ सलभासेि 2८  (अठ्ठणईस) 

३. ३/०७७-७८ आयिेुद जचवकत्सक  आठौँ तह आयिेुद/िनरल आयिेुद    ४    (चणर) 
४. ४/०७७-७८  िनस्िणस््य अलधकृत  सणतौँ तह हे.ई. ६    (छ ) 
५. ५/०७७-७८ कम्यूलनटी नलसाङ अलधकृत  सणतौँ तह कम्यलुनटी १    (एक) 
६. ६/०७७-७८ फणमेसी अलधकृत  सणतौँ तह फणमेसी १    (एक) 
७. ७/०७७-७८  नलसाङ अलधकृत  सणतौँ तह िनरल नलसाङ १०   (दश) 

८. ८/०७७-७८ मेलिकल ल्यणि टेक्नोलोजिष्ट सणतौँ तह मे.ल्यण.टे. ३   (तीन) 
९. ९/०७७-७८ वफजियोथेरणपीष्ट  सणतौँ तह वफजियोथेरणपी १   (एक) 
१०. १०/०७७-७८ बणयोमेलिकल इजन्त्िलनयर सणतौ तह  विविध  १   (एक) 
११. ११/०७७-७८ हेल्थ अलसष्टेन्त्ट पणाँचौ तह हे.ई. १०  (दश) 
१२. १२/०७७-७८ रेलियोग्रणफर पणाँचौ तह रेलियोग्रणफी  ६   (छ ) 
१३. १३/०७७-७८ ल्यणि टेजक्नलसयन  पणाँचौ तह ि मे.ल्यण.टे. १२  (बणह्र) 
१४. १४/०७७-७८ फणमेसी सहणयक   पणाँचौ तह फणमेसी       ६   (छ ) 
१५. १५/०७७-७८ स्टणफ नसा  पणाँचौ तह िनरल नलसाङ   ७६  (छहत्तर) 
१६. १६/०७७-७८ कविरणि पणाँचौ तह आयिेुद       २  (दईु) 

                         िम्मण 
१७९ (एक सय 

उनणनअसी) 
 

१. योग्यतण: 
क. नेपणली नणगररक हनुपुनेछ । 

र्ख. न्त्यूनतम योग्यतण: मणलथ उल्लेजर्खत पदहरुमण उम्मेदिणर हनु नेपणल सरकणरबणट मणन्त्यतण प्रणप्त जशक्षर् संस्थण िण विश्िविद्यणलयबणट सम्बजन्त्धत विषयमण नेपणल 
स्िणस््य सेिण लनयमणिली २०५५ को अनसूुची ६ बमोजिम सम्बजन्त्धत समूह तथण उपसमूहमण रहन ेपदहरुको लणलग तोवकएको योग्यतण पूरण गरेको हनुपुनेछ l 
कम्यलुनटी मेलिलसनको हकमण नेपणल सरकणरबणट मणन्त्यतण प्रणप्त विश्िविद्यणलयबणट सम्बजन्त्ध विषयमण एम.लि. िण सो सरहको उपणलध प्रणप्त (विदेशी जशक्षर् 
संस्थणको हकमण समकक्षतण प्रमणर्पर आिश्यक पने)  

ग. सम्बजन्त्धत के्षरमण अनभुि भएकणलणई विशेष प्रणथलमकतण ददइनेछ l घ. उमेर हद:  अलधकृत स्तरकण लणलग २१ िषा र सहणयक स्तरको लणलग १८ परुण 
भएको। 

ङ. सम्बजन्त्धत व्स्टयिसणवयक पररषदमण दतणा तथण निीकरर् समेत भएको हनुपुनेछ . च. प्रचललत कणनूनद्वणरण अयोग्य नभएको हनुपुनेछ l 
२. दरर्खणस्त ददने विलध: योग्यतण पगेुकण इच्छुक उम्मेदिणरहरुले यस मन्त्रणलयको स्िणस््य सेिण महणशणर्खणमण दरर्खणस्त फणरणम भरेको फणइल पेश गनुापनेछ । 

दरर्खणस्त फणइल कणयणालयमण बझुणउन नसक्ने उम्मेदिणरले healthdivision.mosdkarnali@gmail.com इमेल ठेगणनण मणफा त आिश्यक कणगिणत सवहत दरर्खणस्त 
पेश गना सक्नेछ l दरर्खणस्त ददन ेअजन्त्तम ददन सणिािलनक विदण परेमण सोको भोललपल्टसम्म दरर्खणस्त ददन सवकनछे l दरर्खणस्त फणरणम यस मन्त्रणलयको 
िबेसणइट http://mosd.karnali.gov.np/ बणट प्रणप्त गना सवकनछे l  सणमणजिक विकणस मन्त्रणलयको कणयणालय कोि ३५०००६८०१६, रणिश्ि शीषाक नं. 
१४२२९ मण दणजर्खलण गनुापनेछ । दरर्खणस्त दस्तरु निौँ र आठौँ तह जचवकत्सकको हकमण प्रलत लबज्ञणपन रु.१,०००/- (एक हिणर मणर) तथण सणतौ र 
पणाँचौ तहको हकमण रु. २०० (दईु सय मणर) को बैङ्क भौचर िम्मण गरी दरर्खणस्त फणरणम संलग्न रणर्खी पेश गनुापनेछ । 

३. दरर्खणस्त सणथ संलग्न गनुापने कणगिणतहरू: दरर्खणस्त फणरम भरी फणरणममण तोवकएको स्थणनमण पणसपोटा सणइिको फोटो (३ प्रलत) टणाँसी उम्मेदिणरको 
व्स्टयजिगत वििरर्, एसएलसीदेजर्ख न्त्यूनतम शैजक्षक योग्यतणसम्मकण सबै प्रमणर्परको प्रलतललवप, सम्बजन्त्धत कणउजन्त्सलमण दतणा भएको प्रमणर्पर प्रलतललवप, 
अनभुिको प्रमणजर्त प्रलतललवप तथण नेपणली नणगररकतणको प्रमणर्परको प्रलतललवप सणथ दरर्खणस्त पेश गनुापनेछ l उम्मेदिणरले सबै कणगिणतमण सक्कल बमोजिम 
नक्कल ठीक भएको प्रमणजर्त गरेको हनुपुनेछ l इमेल मणफा त दरर्खणस्त ददन ेउम्मेदिणरले बैङ्क भौचर तथण आिश्यक कणगिणत स्क्यणन गरी पठणउनपुनेछ । 

४. छनौट प्रवक्रयण: कर्णाली प्रदेशद्वणरण स्िीकृत प्रणविलधक िनशजि सेिण करणरमण छनौट गने कणयाविलध, २०७६( संशोलधत) अनरुुप हनुछे । 

५. सेिण सवुिधणाः छनौट भएकण जचवकत्सकहरूकण हकमण कर्णाली प्रदेशभरी िनुसकैु अस्पतणलमण पलन र्खटणउन सवकनछे । पणररश्रलमक तथण सेिणकण शताहरू प्रदेश 
सरकणरको लनयम अनसुणर हनुछे l 

६. अन्त्तिणातणाको लमलत यस मन्त्रणलयको िबेसणइट http://mosd.karnali.gov.np/ मण सणिािलनक गररनेछ । 

७. लोक सेिण आयोगबणट पदपूलताकण लणलग लसफणररस भई आएमण िण नेपणल सरकणरले स्थणयी कमाचणरी सरुिण गरी पदपूलता गनुापनेु भएमण पलछल्लो योग्यतण क्रममण 
रहेकणहरुलणई हटणइ पदपूलता गररनछे ।  

 


