
नेपाल सरकार 

संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

मनजामती कममचारी अस्पताल  

पदपूर्ति सर्िर्त 

खुला/समावेशी प्रमतयोमितात्मक मलमखत परीक्षाको मवज्ञापन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नम्बरः ०३/२०७९-८० 

(सूचना प्रकाशन र्िर्त २०७९।११।३०) 

 

 

लोक सेवा आयोगबाट प्राप् त सहिर्त बिोर्िि यस अस्पतालिा ररक्त रहेका तपर्सल बिोर्ििका पदहरूिा र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सवेाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि १५क. 

बिोर्िि खुला/सिावेशी प्रर्तयोर्गतात्िक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गनुि पने भएकोले देहायको न्यनूति योग्यता पगुेका ईच्छुक नेपाली नागररकहरूबाट तोर्कएको म्यादर्भत्र रीतपूविक दरखास्त आव्हान गररन्छ । रीत नपुगेको र 

म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुन ैकारवाही गररने छैन । तोर्कएको न्यूनति योग्यता पगुेका उम्िेदवारहरूले अस्पतालको वेबसाइट https://career.csh.gov.np िार्ि त् अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आवेदन र्दनु हुन 

यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

 

क्र.सं. र्वज्ञापन नम्बर पद तह सेवा, सिूह, उपसिूह खुला/सिावेशी िाग पद संख्या 

१ ४९/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन,  र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सन खुला १ (एक) 

२ ५०/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन,  िेर्िकल अंकोलोिी खुला १ (एक) 

३ ५१/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, सििरी,  अथोप्लास्टी एण्ि अथोस्कोपी खुला १ (एक) 

४ ५२/२०७९-८० 
र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, सििरी, युरोलोिी 

खुला १ (एक) 

५ ५३/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

६    ५४/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, सििरी,  स्पाईनल सििरी खुला १ (एक) 

७ ५५/२०७९-८० 
रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, इन्टरनल िेर्िर्सन 

खुला २ (दईु) 

८ ५६/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

९ ५७/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, र्ललर्नकल हेिाटोलोिी खुला १ (एक) 

१० ५८/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, र्ललर्नकल िेनेर्टलस खुला १ (एक) 

११ ५९/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी, रान्सफ्युिन िेर्िर्सन खुला १ (एक) 

१२ ६०/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी, साइटोिेनेर्टलस खुला १ (एक) 

१३ ६१/२०७९-८० 
रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, सििरी, िनरल सििरी 

खुला १ (एक) 

१४ ६२/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

१५ ६३/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, सििरी, अथोपेर्िक सििरी खुला १ (एक) 

१६ ६४/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ 
प्रार्वर्धक, फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी, 

फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी 
खुला १ (एक) 

१७ ६५/२०७९-८० रर्िष्ट्रार ८ 
प्रार्वर्धक, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, 

अटोररनोल्याररङ्गोलोिी 
खुला १ (एक) 

१८ ६६/२०७९-८० 
बररष्ठ रेर्ियोग्रार्ी 

टेलनोलोर्िष्ट 
७ प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्रार्ी खुला १ (एक) 

१९ ६७/२०७९-८० बररष्ठ ल्याब टेलनोलोर्िष्ट ७ 
प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब 

टेलनोलोिी 
खुला १ (एक) 

२० ६८/२०७९-८० नर्सिङ्ग सुपरभाईिर ७ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग खुला १ (एक) 

२१ ६९/२०७९-८० 
िेर्िकल र्र्र्िर्सष्ट ६ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, रेर्िएसन अंकोलोिी 

खुला १ (एक) 

२२ ७०/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

२३ ७१/२०७९-८० अर्ियोलोर्िष्ट ६ 
प्रार्वर्धक, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, 

अटोररनोल्याररङ्गोलोिी 
खुला १ (एक) 

२४ ७२/२०७९-८० अप्टोिेर्रप्ट ६ प्रार्वर्धक, अप्थाल्िोलोिी, अप्थाल्िोलोिी खुला १ (एक) 

२५ ७३/२०७९-८० र्िािर्सष्ट ६ प्रार्वर्धक, र्ािेसी, र्ािेसी खुला १ (एक) 

२६ ७४/२०७९-८० रेर्ियोग्रार्ी टेलनोलोर्िष्ट ६ प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्रार्ी खुला १ (एक) 

२७ ७५/२०७९-८० 
ल्याब टेलनोलोर्िष्ट ६ 

प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब 

टेलनोलोिी 

खुला १ (एक) 

२८ ७६/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

२९ ७७/२०७९-८० 

र्सस्टर ६ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग 

खुला २ (दईु) 

३० ७८/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

३१ ७९/२०७९-८० आ.ि. १ (एक) 

३२ ८०/२०७९-८० 

रेर्ियोथेरापी टेर्लनर्सयन ५ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, रेर्िएसन अंकोलोिी 

खुला २ (दईु) 

३३ ८१/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

३४ ८२/२०७९-८० आ.ि. १ (एक) 
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३५ ८३/२०७९-८० 
र्ािेसी सहायक ५ प्रार्वर्धक, र्ािेसी, र्ािेसी 

खुला २ (दईु) 

३६ ८४/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

३७ ८५/२०७९-८० 
र्र्र्ियोथेरापी सहायक ५ प्रार्वर्धक, र्र्र्ियोथेरापी, र्र्र्ियोथेरापी 

खुला १ (एक) 

३८ ८६/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

३९ ८७/२०७९-८० 
रेर्ियोग्रार्र ५ प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्रार्ी 

खुला २ (दईु) 

४० ८८/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

४१ ८९/२०७९-८० 
ल्याब टेर्लनर्सयन ५ 

प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब 

टेलनोलोिी 

खुला २ (दईु) 

४२ ९०/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

४३ ९१/२०७९-८० 

स्टार् नसि ५ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग 

खुला ३१ (एकतीस) 

४४ ९२/२०७९-८० िर्हला ८ (आठ) 

४५ ९३/२०७९-८० आ.ि. ७ (सात) 

४६ ९४/२०७९-८० िधेसी ६ (छ) 

४७ ९५/२०७९-८० दर्लत २ (दईु) 

४८ ९६/२०७९-८० अपाङ्ग १ (एक) 

४९ ९७/२०७९-८० र्प.क्ष.े १ (एक) 

५० ९८/२०७९-८० इलेर्लरकल ओभरर्सयर ५ 
प्रार्वर्धक, इर्न्िर्नयररङ्ग तथा िेर्न्टनेन्स, 

इलेर्लरकल 
खुला १ (एक) 

५१ ९९/२०७९-८० कम्युटर टेर्लनर्सयन ५ प्रार्वर्धक, इर्न्िर्नयररङ्ग तथा िेर्न्टनेन्स, कम्प्युटर खुला १ (एक) 

५२ १००/२०७९-८० िेर्िकल रेकिि  सहायक ५ प्रशासन, िेर्िकल रेकिि , िेर्िकल रेकिि   खुला १ (एक) 

५३ १०१/२०७९-८० प्रशासन सहायक ५ प्रशासन, प्रशासन, सािान्य प्रशासन खुला १ (एक) 

५४ १०२/२०७९-८० 
िेन्टल हाईर्िर्नष्ट ४ प्रार्वर्धक, िेर्न्टष्ट्री,  िेन्टल हाईर्िन 

खुला १ (एक) 

५५ १०३/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

५६ १०४/२०७९-८० 

ओ.र्प.िी. अर्सष्ट् टेन्ट ४ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, ओ.र्प.िी. 
खुला १ (एक) 

५७ १०५/२०७९-८० िर्हला १ (एक) 

१. परीक्षाको मकमसमः र्लर्खत  प्रयोगात्िक र अन्तवािताि (र्लर्खत परीक्षाको िाध्यि भाषा र र्कर्सि सम्बर्न्धत पाठ्यक्रििा तोर्कए बिोर्िि हनुे छ) । 

२. परीक्षा केन्रः र्लर्खत परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हनुेछ । र्वस्ततृ परीक्षा कायिक्रि र परीक्षा केन्र लोक सेवा आयोगबाट तय भएपश्चात् प्रकाशन गररनेछ।  

३. दरखास्त दस्तुरःतह ९ र १० को हकिा रू. २०००।- (दईु हिार), तह ६, ७ र ८ को हकिा रू. १२००।- (एक हिार दईु सय) र तह  ५ को हकिा रू. ७००।- (सात सय) र तह ४ को हकिा रु. ५००।- (पााँच सय) 

हुनेछ । सिावेशी सिूह तर्ि का थप र्वज्ञापनिा आवेदन र्दने उम्िेदवारका हकिा थप प्रर्त सिूहका लार्ग तह ६ देर्ख १० सम्िको हकिा रू. ४००।- (चार सय) र तह ४ र ५ को हकिा रू. २००।- (दइुि सय) थप 

दस्तुर बुझाउनु पनेछ । 

४. दरखास्त मदने अमन्तम मममतः २०७९।१२।२० गते र दोब्बर दस्तुर र्तरी २०७९।१२। २७ गत ेसम्ि । 

५. उम्मेदवारको उमेरको हदः र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि २० िा भएको व्यवस्था बिोर्िि 

(क) आठ ाँ र नव ाँ तहको लार्ग दरखास्त पसे गन ेअर्न्ति र्िर्तसम्ि एलकाइस वषि पूरा भई ४० वषि ननाघेको हुनपुनछे । तर र्चर्कत्सक र प्रार्वर्धक स्वास््य सेवा तर्ि  ४५ बषि उिेर ननाघेको हुनु पनेछ।  

(ख) छैठ ाँ र सात ाँ तहको लार्ग दरखास्त पेस गन ेअर्न्ति र्िर्तसम्ि एलकाइस वषि पूरा भई ३५ वषि ननाघेको हुनपुनछे   

(ग) च ाँथो र पााँच  तहको पदको लार्ग दरखास्त पेस गन ेअर्न्ति र्िर्तसम्ि १८ वषि पूरा भएको र ३५ वषि उिेर ननाघेको हुनपुनछे ।   

(घ) िर्हला र अपाङ्ग उम्िेदवारको हकिा दरखास्त पसे गने अर्न्ति र्िर्तसम्ि ४० वषि उिेर ननाघेको हुनुपनेछ । 

(ङ) र्निािती कििचारी अस्पतालिा कायिरत स्थायी कििचारीको हकिा उिेरको हद लाग्ने छैन । 

६. दरखास्त दस्तुर बुझाउने मवमधः दरखास्त दस्तुर अस्पतालको अनलाइन दरखास्त प्राणालीिार्ि त र्वदु्यतीय िाध्यि (eSewa, Fonepay, connect IPS) बाट बुझाउनु पनेछ ।  

७. अपलोड िनुम पने कािजातहरः उम्िेदवारले नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र, तार्लि, अनभुव, व्यवसाय अनुिर्त / पेशागत आवद्धता प्रिाणपत्र, शैर्क्षक योग्यता (सिकक्षता वा सम्बद्धता आवश्यक भए सो 

सिेत), सिावेशी सिूह खुल्ने कागिात लगायत सम्बर्न्धत र्वज्ञापनिा तोर्कएका कागिात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोर्कएको स्थानिा PDF Format िा अपलोि गनुि पनेछ । दरखास्तिा उल्लेर्खत 

र्ववरणको सम्बन्धिा उम्िेदवार स्वयि् पूणि िवार्देही हुन ुपनेछ । 

८. मलमखत परीक्षा मममतः लोक सेवा आयोगवाट र्ववरण प्राप्त भए पर्छ िानकारी गराइनेछ । 

९. अन्तवामताम हुने मममतः र्लर्खत परीक्षाको नर्तिा प्रकाशन हुाँदा सचूना गररनेछ । 

१०. तलब र सुमवधाः र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० बिोर्िि हनुेछ ।  

११. आवश्यक न्यूनतम योग्यताः 

1) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन,  र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सन, र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) पदका लार्ग  िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सनिा र्ि.एि. वा र्पएचिी उपाधी प्राप्त गरेको वा 

िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सनिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरी  र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सनिा रर्िष्ट्रार वा सो सरहको पदिा कम्तीिा ३ वषि सेवा गरेको वा  

िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट ईन्टरनल िेर्िर्सन वा एनेस्थेर्सयोलोिीिा  स्नातकोत्तर गरी १ बषिको र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सनिा रे्लोर्सप गरी  र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सनिा रर्िष्ट्रार वा सो सरहको 

पदिा कम्तीिा ३ वषि सेवा गरेको वा र्क्रर्टकल केयर िेर्िर्सनिा २ बषिको रे्लोर्सप गरेको भए २ बषि सेवा गरेको । 

2) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन,  िेर्िकल अंकोलोिी, र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट िेर्िकल अंकोलोिीिा र्ि.एि. वा र्प.एच.िी. उपर्ध प्राप्त गरेको वा 

िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट िेर्िकल अंकोलोिीिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरी रर्िष्ट्रार वा सो सरहको पदिा कम्तीिा ३ वषि सेवा गरेको, वा िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट 

ईन्टरनल िेर्िर्सनिा स्नातकोत्तर गरी िेर्िकल अंकोलोिीिा कम्तीिा १ बषिको रे्लोर्सप गरी रर्िष्ट्रार वा सो सरहको  पदिा कम्तीिा ३ वषि सेवा गरेको वा िेर्िकल अंकोलोिीिा २ बषिको 

रे्लोर्सप गरेको भए २ बषि सेवा गरेको । 

3) प्रार्वर्धक, सििरी, अथोप्लास्टी एण्ि अथोस्कोपी, र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट अथोपेर्िक सििरीिा  स्नातकोत्तर  गरी अथोप्लास्टी एण्ि अथोस्कोपीिा 

कम्तीिा १ वषिको र्ललर्नकल रे्लोर्शप वा सो सरहको उपार्ध प्राप्त गरी रर्िष्ट्रार वा सो सरहको पदिा कम्तीिा ३ वषि सेवा गरेको । अथोप्लास्टी एण्ि अथोस्कोपीिा २ बषिको रे्लोर्सप गरेको 

भए २ बषि सेवा गरेको । 

4) प्रार्वर्धक, सििरी, युरोलोिी, र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट युरोलोिीिा एि.र्स.एच. वा र्प.एच.िी. उपार्ध प्राप्त गरेको वा िान्यता प्राप्त र्शक्षण 

संस्थाबाट युरोलोिीिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरी रर्िष्ट्रार वा सो सरहको पदिा कम्तीिा ३ बषि काि गरेको । 



5) प्रार्वर्धक, सििरी,  स्पाईनल सििरी, र्सर्नयर रर्िष्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट अथोपेर्िक सििरीिा  स्नातकोत्तर  गरी कम्तीिा १ वषिको स्पाइन सििरीिा र्ललर्नकल 

रे्लोर्शप गरी रर्िष्ट्रार वा सो सरहको पदिा कम्तीिा ३ वषि काि गरेको ।  स्पाइन सििरीिा २ बषिको रे्लोर्सप गरेको भए २ बषि सेवा गरेको । 

6) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, इन्टरनल िेर्िर्सन, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट इन्टनिल िेर्िर्सनिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

7) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, र्ललर्नकल हेिाटोलोिी, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्ललर्नकल हेिाटोलोिीिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपार्ध प्राप्त गरेको । 

8) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, र्ललर्नकल िेनेर्टलस, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्ललर्नकल िेनेर्टलसिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

9) प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी, रान्सफ्युिन िेर्िर्सन, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट रान्सफ्यिुन िेर्िर्सनिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

10) प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी, साइटोिेनेर्टलस, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट प्याथोलोिीिा स्नातकोत्तर गरी साईटोिेनेर्टलस् िा कम्तीिा १ वषिको र्ललर्नकल रे्लोर्शप वा सो 

सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

11) प्रार्वर्धक, सििरी, िनरल सििरी, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट िनरल सििरीिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

12) प्रार्वर्धक, सििरी, अथोपेर्िक सििरी, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट अथोपेर्िक सििरीिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

13) प्रार्वर्धक, फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी, फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सीिा स्नातकोत्तर वा सो 

सरहको उपाधी प्राप्त गरेको । 

14) प्रार्वर्धक, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, रर्िष्ट्रार पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट अटोररनोल्याररङ्गोलोिीिा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधी प्राप्त गरेको। 

15) प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्रार्ी, बररष्ठ रेर्ियोग्रार्ी टेलनोलोर्िष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण ससं्थाबाट  रेर्ियोग्रार्ीिा स्नातकोत्तर  गरेको र  नपेाल सरकारको वा प्रचर्लत कानून 

बिोर्िि दताि भएको सस्थािा  रेर्ियोग्रार्ी टेलनोलोर्िष्ट वा सो सरहको पदिा  कम्तीिा २ वषि सेवा गरेको वा  रेर्ियोग्रार्ीिा स्नातक गरी  नपेाल सरकारको वा प्रचर्लत कानून बिोर्िि दताि 

भएको सस्थािा रेर्ियोग्रार्ी टेलनोलोर्िष्ट वा सो सरहको पदिा  कम्तीिा ४  वषि सेवा गरेको । 

16) प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिी, बररष्ठ ल्याब टेलनोलोर्िष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिीिा स्नातकोत्तर  गरेको र नेपाल सरकार वा 

प्रचर्लत कानून बिोर्िि दताि भएको  कम्तीिा ‘र्ब’ श्रेणीको प्रयोगशालािा िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिीष्ट वा सो सरहको पदिा   कर्म्तिा २ वषि ल्याब सम्वन्धी काि गरेको वा  िान्यता प्राप्त 

र्शक्षण संस्थाबाट िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिीिा स्नातक गरी  नपेाल सरकार वा प्रचर्लत कानून बिोर्िि दताि भएको कम्तीिा ‘र्स’ श्रणेीको प्रयोगशालािा िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिीष्ट वा सो 

सरहको पदिा   कम्तीिा ४ वषि ल्याब सम्वन्धी सेवा गरेको । 

17) प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग सपुरभाईिर पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट नर्सिङ्गिा स्नातकोत्तर गरेको र नेपाल सरकारको वा प्रचर्लत कानून बिोर्िि दताि भएको 

अस्पतालिा नर्सिङ्ग अर्धकृत वा सो सरहको पदिा कम्तीिा २ वषि सेवा गरेको वा नर्सिङ्गिा स्नातक गरी नेपाल सरकार वा प्रचर्लत काननू बिोर्िि दताि भएको अस्पतालिा नर्सिङ्ग अर्धकृत 

वा सो सरहको पदिा कम्तीिा ४ वषि सेवा गरेको । 

18) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, रेर्िएसन अंकोलोिी, िेर्िकल र्र्र्िर्सष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट कम्तीिा िेर्िकल र्र्र्िलसिा र्व.एस.सी. उत्तीणि गरेको । 

19) प्रार्वर्धक, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, अर्ियोलोर्िष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट अर्ियोलोिीिा स्नातक वा सोसरहको उपार्ध प्राप्त गरेको । 

20) प्रार्वर्धक, अप्थाल्िोलोिी, अप्थाल्िोलोिी, अप्टोिेर्रष्ट पदका लार्ग िान्यताप्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट अप्टोिेरीिा स्नातक वा सोसरहको उपार्ध प्राप्त गरेको । 

21) प्रार्वर्धक, र्ािेसी, र्ािेसी, र्िािर्सष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्ािेसीिा स्नातक उत्तीणि गरेको । 

22) प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्रार्ी, रेर्ियोग्रार्ी टेलनोलोर्िष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट रेर्ियोग्रार्ीिा स्नातक उत्तीणि गरेको । 

23) प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिी, ल्याब टेलनोलोर्िष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट िेर्िकल ल्याब टेलनोनलोिीिा स्नातक उत्तीणि गरेको । 

24) प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग, र्सस्टर पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट नर्सिङ्गिा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरेको वा नर्सिङ्गिा स्नातक गरी नर्सिङ्ग सम्बन्धी 

कम्तीिा २ वषिको अनभुव भएको । 

25) प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, रेर्िएसन अंकोलोिी, रेर्ियोथेरापी टेर्लनर्सयन पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट रेर्ियोथेरापीिा प्रिाणपत्र तह वा सोसरहको उपार्ध प्राप्त गरेको । 

26) प्रार्वर्धक, र्ािेसी, र्ािेसी, र्ािसेी सहायक पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्ािेसीिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरेको । 

27) प्रार्वर्धक, र्र्र्ियोथेरापी, र्र्र्ियोथेरापी, र्र्र्ियोथेरापी सहायक पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्र्र्ियोथेरापीिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरेको । 

28) प्रार्वर्धक, रेर्ियोग्रार्ी, रेर्ियोग्रार्ी, रेर्ियोग्रार्र पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट रेर्ियोग्रार्ीिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरेको । 

29) प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब टेलनोलोिी, ल्याब टेर्लनर्सयन पदका लार्ग  िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट िेर्िकल ल्याब टेलनोतलोिीिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरेको । 

30) प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग, स्टार् नसि पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट नर्सिङ्गिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरेको । 

31) प्रार्वर्धक, इर्न्िर्नयररङ्ग तथा िेर्न्टनेन्स, इलेर्लरकल, इलेर्लरकल ओभरर्सयर पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट सम्बर्न्धत र्वषयिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरेको । 

32) प्रार्वर्धक, इर्न्िर्नयररङ्ग तथा िेर्न्टनेन्स, कम्प्युटर, कम्युटर टेर्लनर्सयन पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट प्रिाणपत्र तह उत्तीणि गरी ६ िर्हन ेकम्प्यूटर तार्लि (office Package, 

HTML, Email &Internet, Windows, Networking आदी ) प्राप्त गरेको । 

33) प्रशासन, िेर्िकल रेकिि , िेर्िकल रेकिि, िेर्िकल रेकिि  सहायक पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट त्याङ्कशास्त्र िा स्नातक वा सो सरहको उपाधी हार्सल गरेको र छ िर्हनाको 

कम्प्यूटर सम्वन्धी तालीि प्राप्त गरेको । 

34) प्रशासन, प्रशासन, सािान्य  प्रशासन, प्रशासन सहायक पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरहको उपाधी हार्सल गरेको र कम्प्यूटर सम्बन्धी छ िर्हनाको तालीि प्राप्त 

गरेको । 

35) प्रार्वर्धक, िेर्न्टष्ट्री,  िेन्टल हाईर्िन, िेन्टल हाईर्िर्नष्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट कम्तीिा १८ िर्हने िेन्टल हाइर्िनको कोषि उत्तीणि गरेको । 

36) प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, ओ.र्प.िी., ओ.र्प.िी. अर्सष्ट् टेन्ट पदका लार्ग िान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट र्सएिए वा अनिीको उपाधी प्राप्त गरेको ।  

१२. उम्मेदवारले पेस िनुम पने कािजात तथा अनुभव सम्बन्धमा मवशेष मनदेशनः दरखास्त र्दन चाहने उम्िेदवारहरूले दरखास्त र्दने सियिा देहाय अनुसारका कागिातहरू तयार गरी पेस गनुिपने छ । र्लर्खत 

परीक्षाको नर्तिाबाट अन्तवाितािको लार्ग छनोट भए पर्छ अन्तवािताि र्दन आउाँदा त्यस्ता कागिातहरूको सलकल सर्हत आरै्ले प्रिार्णत गरेको प्रर्तर्लर्प सिेत साथिा र्लई आउन ुपन ेछ । उर्ल्लर्खत कागिातहरू 

दरखास्त र्दने सियिा नै उम्िेदवारसाँग रहेको नभएिा िुनसुकै सियिा दरखास्त रद्द हुन सलने छ।  

(क) समावेशीसमूहतर्म दरखास्त मदने उम्मेदवारहरको लामि आवश्यक पने थप कािजातहरः 

(अ) आर्दवासी/िनिातीको हकिा नेपाल आर्दवासी/िनिार्त उत्थान रार्ष्ट्रय प्रर्तष्ठान ऐनिा सूचीकृत भएको िार्तको हकिा सोही सचूीको आधारिा तर उक्त ऐनिा सचूीकृत भएको िार्तर्भत्र 

एक भन्दा बढी थरहरू भएिा सम्बर्न्धत स्थानीय तहको प्रिुखको र्सर्ाररसिा प्रिुख र्िल्ला अर्धकारीबाट सूचीकृत भएको िार्तर्भत्रको थर भनी प्रिार्णत गराएको कागिात, 

(आ) िधेशीको हकिा नेपाल सरकारल ेनेपाल रािपत्रिा सचूना प्रकाशन गरी तोके बिार्ििको संस्थाबाट िधेशी भर्न प्रिार्णत गरेका कागिात, तर नेपाल रािपत्रिा सचूना प्रकाशन गरी संस्था 

नतोकेसम्ि सम्बर्न्धत स्थानीय तहको प्रिुखको र्सर्ाररसिा प्रिुख र्िल्ला अर्धकारीबाट िधेशी भर्न प्रिार्णत गराएको कागिात, 

(इ) दर्लतका हकिा रार्ष्टय दर्लत आयोगबाट सूर्चकृत भएका िार्तका हकिा सोही सचूीको अधारिा, तर रार्ष्ट्रय दर्लत आयोगबाट सूर्चकृत भएका िार्तर्भत्र एक भन्दा बढी थरहरु भएिा 

सम्बर्न्धत स्थार्नय तहको प्रिुखको र्सर्ाररसिा प्रिुख र्िल्ला अर्धकारीबाट सूर्चकृत भएका िार्त र्भत्रका थर भर्न प्रिार्णत गराएको कागिात, 

(ई) अपाङ्गका हकिा सिाि कल्याण पररषदबाट िारी भएको अपाङ्गता पररचयपत्र वा अपाङ्गता भएको व्यर्क्तको अर्धकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दर्ा ४ को उपदर्ा ३ बिोर्िि 

अपाङ्गताको वर्गिकरण उल्लेख गरी सम्बर्न्धत स्थानीय तहबाट िारी भएको अपाङ्गता पररचय पत्र । 

(उ) र्पछर्िएको क्षेत्रको (र्प.क्ष.े) का हकिा र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि १५क. को उप र्वर्नयि ५ को स्पर्ष्टकरण 

खण्ि १ िा उल्लेख भएका र्िल्लािा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बर्न्धत र्िल्लाबाट प्राप्त गररएको नागररकताको प्रिाणपत्र तथा सम्बर्न्धत स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानिा 

स्थायी बसोबास भएको भर्न प्रिार्णत गरेको कागिात दरखास्त र्ाराि भन ेर्दन भन्दा ३ (र्तन) िर्हना अगार्ि सम्िको र्सर्ाररसको आधारिा । स्थायी बसोबास भएको र्िल्ला बाहेक 



अन्यत्र र्िल्लाबाट नागररकता र्लएको भएिा सो गनुि पनािको कारण उल्लेख भएको पत्र नागररकता िारी गने र्िल्ला प्रशासन कायािलयबाट र्लएको वा र्पछर्िएको क्षेत्रर्भत्र पने र्िल्लािा 

र्ववाह गरी वा बसाइसराइ गरी गएको भएिा र्ववाहको हकिा र्ववाह दताि प्रिाणपत्र र बसाइसराइको हकिा छािेको र गएको स्थानीय तह/र्नकायको बसाइसराई गरेको खुल्ने कागिात ।  

१३. मवमवधः 

(क) दरखास्त र्दन पाउने अर्न्ति र्िर्तसम्ििा न्यूनति शैर्क्षक योग्यता, सेवा अवर्ध, उिेर, अनुभव पूरा भएको हनु ुपनेछ । दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई यस प्रयोिनको लार्ग गणना गररने छैन । 

(ख) र्निािती कििचारी अस्पतालिा वहालवाला स्थायी कििचारीले सिान तहको पदिा उम्िेदवार बन्न पाउन ेछैन । 

(ग) र्निािती कििचारी अस्पतालद्वारा तोर्कएको म्याद र्भत्र पेस नभएको वा न्यूनति योग्यता नपुगेको वा तोर्कएको अन्य र्ववरण नखुलेको वा तोर्कएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गररने 

छैन । 

(घ) र्वदेशी संस्थाबाट शैर्क्षक योग्यताको प्रिाणपत्र प्राप्त  गरेका उम्िेदवारहरुले दरखास्त र्दने अर्न्ति र्िर्त र्भत्र सम्बर्न्धत र्नकायबाट सिकक्षता र्नधािरण गराई सो कागिात स्लयान गरी र्नधािररत 

स्थानिा अपलोि गनुि पनेछ । 

(ङ) उम्िेदवारले प्रवेशपत्रिा आरु् उम्िेदवार हुने र्कर्सि/ सिूहहरुको र्ववरण र्नधािररत ढााँचािा अर्नवायि रुपले खुलाउनु पनेछ, 

(च) परीक्षािा परीक्षाथील ेअर्नवायि रुपिा कालो िसीको िात्र प्रयोग गनुिपनेछ, 

(छ) अद्यावर्धक पाठ्यक्रि र्निािती कििचारी अस्पतालको वेबसाइट https://career.csh.gov.np बाट प्राप्त गनि सर्कनेछ । 

(ि) र्लर्खत परीक्षािा आउाँदा उम्िेदवारले आफ्नो प्रवेश पत्र अस्पतालको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आरै्ले िाउनलोि गरी र्लइ आउनु पनेछ ।  

(झ) र्वज्ञापन सम्बन्धिा थप केही कुरा बुझ्न परेिा िोबाईल नम्बर ९८५७०६४७२० िा र्दउाँसो १२ बिेदेर्ख ४ बिेसम्ि सम्पकि  गनि सर्कनेछ।   

नोट: यो सूचनामा उल्लेख भएको बिषयमा सूचना िमोबिम र उल्लेख नभएको बिषयमा बनिामती कममचारी अस्पताल (कममचारीहरुको सेवाका शतम र सुबवधा) 

बवबनयमावली, २०७० र प्रचबलत कानुन िमोबिम हुनेछ । 

 

 

सदस्य सर्चव 

पदपूर्ति सर्िर्त 

 

https://career.csh.gov.np/


नेपाल सरकार 

संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

मनजामती कममचारी अस्पताल 

पदपूर्ति सर्िर्त 

मसममत प्रमतयोमितात्मक मलमित परीक्षाको मिज्ञापन सम्बन्धी सचूना 

सूचना नम्बरः ०१/२०७९-८० 

(सूचना प्रकाशन र्िर्त २०७९।११।३०) 

 

लोक सेवा आयोगबाट प्राप् त सहिर्त बिोर्िि यस अस्पतालिा ररक्त रहेका तपर्सल बिोर्ििका पदहरूिा र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सवेाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि ३०क. 

बिोर्िि र्सर्ित प्रर्तयोर्गतात्िक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गनुि पन ेभएकोल ेदेहायको योग्यता पुगेका उम्िेद्वारहरूबाट तोर्कएको म्यादर्भत्र रीतपूविक दरखास्त आव् हान गररन्छ । रीत नपगुेको र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर 

कुनै कारवाही हुन ेछैन । तोर्कएको न्यूनति योग्यता पगुकेा उम्िेदवारहरूले अस्पतालको वेबसाइट https://career.csh.gov.np िार्ि त अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आवेदन र्दनु हुन यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

 

क्र.सं. र्वज्ञापन नम्बर पद तह सेवा, सिूह, उपसिूह िाग पद संख्या 

१ १/२०७९-८० कन्सल्ट्यान्ट १० प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, इन्टरनल िेर्िर्सन १ (एक) 

२ २/२०७९-८० कन्सल्ट्यान्ट १० 
प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रर्ियोिाईग्नोर्सस एण्ि 

इिेर्िङ्ग 
१ (एक) 

३ ३/२०७९-८० कन्सल्ट्यान्ट १० 
प्रार्वर्धक, अब्सटे्रर्टटस एण्ि गाईनेकोलोिी,  

अब्सटे्रर्टटस एण्ि गाईनेकोलोिी 
१ (एक) 

४ ४/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, इन्टरनल िेर्िर्सन ३ (तीन) 

५ ५/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, र्टलर्नकल हेिाटोलोिी १ (एक) 

६ ६/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, सििरी,  िनरल सििरी २ (दईु) 

७ ७/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, सििरी,  अथोपेर्िक सििरी १ (एक) 

८ 
८/२०७९-८० 

र्सर्नयर रर्िष्ट्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ 
प्रार्वर्धक, फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी, 

फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी 
१ (एक) 

९ ९/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट्ट्रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ 
प्रार्वर्धक, अब्सटे्रर्टटस एण्ि गाईनेकोलोिी,  

अब्सटे्रर्टटस एण्ि गाईनेकोलोिी 
१ (एक) 

१० १०/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, इन्टरनल िेर्िर्सन ४ (चार) 

११ ११/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, सििरी, िनरल सििरी २ (दईु) 

१२ १२/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, सििरी, अथोपेर्िक सििरी ३ (तीन) 

१३ १३/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ 
प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रर्ियोिाईग्नोर्सस एण्ि 

इिेर्िङ्ग 
४ (चार) 

१४ १४/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, पेर्ियार्ट्रटस, पेर्ियार्ट्रक िेर्िर्सन ३ (तीन) 

१५ १५/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, एनेस्थर्सयोलोिी, एनेस्थर्सयोलोिी ३ (तीन) 

१६ १६/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ 
प्रार्वर्धक, फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी, 

फ्यार्िली िेर्िर्सन एण्ि इििेन्सी 
३ (तीन) 

१७ १७/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, रेर्िएसन अंकोलोिी २ (दईु) 

१८ १८/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, ििािटोलोिी,  ििािटोलोिी २ (दईु) 

१९ १९/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी, िनरल प्याथोलोिी ३ (तीन) 

२० २०/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ 
प्रार्वर्धक, अटोररनोल्याररङ्गोलोिी, 

अटोररनोल्याररङ्गोलोिी 
१ (एक) 

२१ २१/२०७९-८० रर्िष्ट्ट्रार ८ 
प्रार्वर्धक, अब्सटे्रर्टटस एण्ि गाईनेकोलोिी,  

अब्सटे्रर्टटस एण्ि गाईनेकोलोिी 
 ४ (चार) 

२२ २२/२०७९-८० र्र्र्ियोथेरार्पष्ट ६ प्रार्वर्धक, र्र्र्ियोथेरापी, र्र्र्ियोथेरापी १ (एक) 

२३ २३/२०७९-८० रेर्ियोग्रार्ी टेटनोलोर्िष्ट ६ प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्रार्ी १ (एक) 

२४ २४/२०७९-८० प्रशासकीय अर्धकृत ६ प्रशासन, प्रशासन, सािान्य प्रशासन १ (एक) 

२५ २५/२०७९-८० र्ािेसी सहायक ५ प्रार्वर्धक, र्ािेसी, र्ािेसी ५ (पााँच) 

२६ २६/२०७९-८० र्र्र्ियोथेरापी सहायक ५ प्रार्वर्धक, र्र्र्ियोथेरापी, र्र्र्ियोथेरापी २ (दईु) 

२७ २७/२०७९-८० रेर्ियोग्रार्र ५ प्रार्वर्धक, रेर्ियोग्रार्ी, रेर्ियोग्रार्ी ७ (सात) 

२८ २८/२०७९-८० ल्याब टेर्टनर्सयन ५ प्रार्वर्धक, प्याथोलोिी,  िेर्िकल ल्याब टेटनोलोिी २१ (एटकाईस) 

२९ २९/२०७९-८० स्टार् नसि ५ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग ८३ (र्त्रयासी) 

३० 
३०/२०७९-८० 

बायोिेर्िकल टेर्टनर्सयन ५ 
प्रार्वर्धक, ईर्न्िर्नयररङ्ग एण्ि िेर्न्टनेन्स, 

बायोिेर्िकल 
१ (एक) 

३१ ३१/२०७९-८० प्रशासन सहायक ५ प्रशासन, प्रशासन, सािान्य प्रशासन १ (एक) 

३२ ३२/२०७९-८० िेन्टल हाईिेर्नष्ट ४ प्रार्वर्धक, िेर्न्टष्ट्ट्री,  िेन्टल हाईर्िन २ (दईु) 
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३३ ३३/२०७९-८० ओ.र्प.िी. अर्सष्ट् टेन्ट ४ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, ओ.र्प.िी. २४ (चौर्बस) 

३४ ३४/२०७९-८० प्रशासन उपसहायक ४ प्रशासन, प्रशासन, सािान्य प्रशासन १२ (बाह्र) 

३५ ३५/२०७९-८० लेखा उपसहायक ४ प्रशासन, प्रशासन, आर्थिक प्रशासन ५ (पााँच) 

३६ ३६/२०७९-८० प्लम्बर प्रारर्म्भक प्रार्वर्धक, ईर्न्िर्नयररङ्ग तथा िेर्न्टनेन्स, स्यार्नटेसन १ (एक) 

३७ ३७/२०७९-८० सवारी चालक प्रारर्म्भक प्रशासन, प्रशासन, सवारी चालक   ३ (तीन) 

 

 

१. परीक्षाको मकमसमः र्लर्खत, प्रयोगात्िक र अन्तवािताि (र्लर्खत परीक्षाको िाध्यि भाषा र र्कर्सि सम्बर्न्धत पाठ्यक्रििा तोर्कए बिोर्िि हनुे छ) । 

१. परीक्षा केन्रः र्लर्खत परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हनुेछ । र्वस्ततृ परीक्षा कायिक्रि र परीक्षा केन्र लोक सेवा आयोगबाट तय भएपश्चात् प्रकाशन गररनेछ।  

२. दरिास्त दस्तुरः तह ९ र १० को हकिा रू. २०००।- (दईु हिार), तह ६, ७ र ८ को हकिा रू. १२००।- (एक हिार दईु सय),  तह  ५ को हकिा रू. ७००।- (सात सय), तह ४ को हकिा रु. ५००।- (पााँच सय)  

र प्रारर्म्भक तहको हकिा रु. ३००(तीन सय) हनुेछ ।  

३. दरिास्त मदने अमन्तम मममतः २०७९।१२।२० गते र दोब्बर दस्तुर र्तरी २०७९।१२। २७ गत ेसम्ि । 

४. दरिास्त दस्तुर बुझाउने मिमधः दरखास्त दस्तुर अस्पतालको अनलाइन दरखास्त प्राणालीिार्ि त र्वदु्यतीय िाध्यि (eSewa, Fonepay वा connect IPS) बाट बुझाउनु पनेछ ।  

५. अपलोड िनुम पने कािजातहरः उम्िेदवारले नपेाली नागररकताको प्रिाणपत्र, तार्लि, अनभुव, व्यवसाय अनुिर्त प्रिाणपत्र, शैर्क्षक योग्यता (सिकक्षता वा सम्बद्धता आवश्यक भए सो सिेत), मनिािती 

कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सरु्वधा) (दोस्रो संशोधन) र्वर्नयिावली, २०७७ प्रारम्भ हुनु अर्घ खुला प्रर्तस्पधािका आधारिा  सेवाको पदिा करारिा र्नयुक्ती भई  र्वर्नयि ३० क. (१) 

बिोर्िि दरखास्त र्दन ेअर्न्ति र्िर्त सम्ििा चार बषि  सेवा अवर्ध पुरा गरेको प्रिाण लगायत र्वज्ञापनिा तोर्कएका कागिात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोर्कएको स्थानिा PDF Format िा अपलोि गनुि 

पनेछ । दरखास्तिा उल्लेर्खत र्ववरणको सम्बन्धिा उम्िेदवार स्वयि् पूणि िवार्देही हुन ुपनेछ । 

६. मलमित परीक्षा मममतः लोक सेवा आयोगबाट र्वस्ततृ परीक्षा कायिक्रि तय भएपश्चात् प्रकाशन गररनेछ।  

७. अन्तिामताम हुने मममतः र्लर्खत परीक्षाको नर्तिा प्रकाशन हुाँदा सचूना गररनेछ । 

८. तलब र सुमिधाः र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० बिोर्िि हनुेछ ।  

९. आिश्यक न्यनूतम योग्यताः मनिािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) (दोस्रो संशोधन) र्वर्नयिावली, २०७७ प्रारम्भ हनुु अर्घ खुला प्रर्तस्पधािका आधारिा  सेवाको पदिा 

करारिा र्नयुक्ती भई  र्वर्नयि ३० क. (१) बिोर्िि दरखास्त र्दने अर्न्ति र्िर्त सम्ििा चार बषि  सेवा अवर्ध पुरा गरेका यस अस्पतालिा कायिरत कििचारी । 

१०. उम्मेदिारले पेस िनुम पने कािजात तथा अनुभि सम्बन्धमा मिशेष मनदेशनः दरखास्त र्दन चाहने उम्िेदवारहरूले दरखास्त र्दने सियिा देहाय अनुसारका कागिातहरू तयार गरी पेस गनुिपने छ । र्लर्खत 

परीक्षाको नर्तिाबाट अन्तवाितािको लार्ग छनोट भए पर्छ अन्तवािताि र्दन आउाँदा त्यस्ता कागिातहरूको सटकल सर्हत आरै्ले प्रिार्णत गरेको प्रर्तर्लर्प सिेत साथिा र्लई आउन ुपन ेछ । उर्ल्लर्खत कागिातहरू 

दरखास्त र्दने सियिा नै उम्िेदवारसाँग रहेको नभएिा िुनसुकै सियिा दरखास्त रद्द हुन सटने छ।  

११. मिमिधः 

(क) दरखास्त र्दन पाउने अर्न्ति र्िर्तसम्ििा तोर्कएको सवेा अवर्ध पूरा भएको हुन ुपनेछ ।  

(ख) र्निािती कििचारी अस्पतालद्वारा तोर्कएको म्याद र्भत्र पेस नभएको वा न्यूनति योग्यता नपुगेको वा तोर्कएको अन्य र्ववरण नखुलेको वा तोर्कएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गररने 

छैन । 

(ग) र्वदेशी संस्थाबाट शैर्क्षक योग्यताको प्रिाणपत्र प्राप्त  गरेका उम्िेदवारहरुले दरखास्त र्दने अर्न्ति र्िर्त र्भत्र सम्बर्न्धत र्नकायबाट सिकक्षता  (equivalence) र्नधािरण गराई सो कागिात स्टयान 

गरी र्नधािररत स्थानिा अपलोि गनुि पनेछ । 

(घ) उम्िेदवारले प्रवेशपत्रिा आरु् उम्िेदवार हुने र्कर्सि/ सिूहहरुको र्ववरण र्नधािररत ढााँचािा अर्नवायि रुपले खुलाउनु पनेछ । 

(ङ) परीक्षािा परीक्षाथील ेअर्नवायि रुपिा कालो िसीको िात्र प्रयोग गनुिपनेछ, 

(च) र्सर्ित प्रर्तयोर्गतात्िक पररक्षाको पाठ्यक्रि र्निािती कििचारी अस्पतालको वेबसाइट https://csh.gov.np बाट प्राप्त गनि सर्कनेछ । 

(छ) र्लर्खत परीक्षािा आउाँदा उम्िेदवारले आफ्नो प्रवेश पत्र अस्पतालको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट आरै्ले िाउनलोि गरी र्लइ आउनु पनेछ ।  

नोट: यो सूचनामा उल्लेख भएको बिषयमा सूचना िमोबिम र उल्लेख नभएको बिषयमा बनिामती कममचारी अस्पताल (कममचारीहरुको सेवाका शतम र सुबवधा) बवबनयमावली, 

२०७० र प्रचबलत काननु िमोबिम हुनेछ । 

 

सदस्य सर्चव 

पदपूर्ति सर्िर्त 
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निजामती कममचारी अस्पताल 

पदपूर्ति सर्िर्त 

कार्मक्षमताको मूलर्ाांकिद्वारा हुिे बढुवा सम्बन्धी सूचिा 

सूचना नम्बरः ०२/२०७९-८० 

(सूचना प्रकाशन र्िर्त २०७९।११।३०) 

 

लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सहिर्त बिोर्िि र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि १५ क. बिोर्िि तपर्सलका पदिा कायिक्षिताको 

िूलयाांकनको आधारिा हुने बढुवाद्वारा पदपूर्ति गनुिपने भएकोले र्वर्नयिावली बिोर्िि तोर्कएको योग्यता पूरा गरेका यस अस्पतालिा कायिरत सम्भाव्य उम्िेदवारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको र्िर्तले 

३० र्दनर्भत्र र्निािती कििचारी अस्पताल, प्रशासन शाखा, र्िनभवन, बानेश्वरिा दरखास्त पेश गनुिहुन सम्बर्धधत सबैको िानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

 

क्र.सां. र्वज्ञापन नम्बर पद तह सेवा, सिूह िाग पद सांख्या आवश्यक धयुनति योग्यता 

१ ३८/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ प्रार्वर्धक, िेर्िर्सन, पलिोनोलोिी १ (एक) 

र्निािती कििचारी अस्पताल 

(कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) 

र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि ४४  

बिोर्ििको सेवा अवर्ध र शैर्क्षक योग्यता 

पूरा गरेको । 

२ ३९/२०७९-८० प्रिुख िेधटल सििन ९ प्रार्वर्धक, िेर्धटष्ट री, िेधटल सििरी १ (एक) 

३ ४०/२०७९-८० र्सर्नयर रर्िष्ट रार (स्पेर्स्लष्ट) ९ 
प्रार्वर्धक, एनेस्थेर्सयोलोिी, 

एनेस्थेर्सयोलोिी 
१ (एक) 

४ ४१/२०७९-८० 
बररष्ठ बायोिेर्िकल 

टेर्ननर्सयन 
५ 

प्रार्वर्धक, ईर्धिर्नयररङ्ग तथा 

िेधटेनेधस, बायोिेर्िकल 
२ (दईु) 

५ ४२/२०७९-८० बररष्ठ लयाब टेर्ननर्सयन ५ 
प्रार्वधक, प्याथोलोिी / िेर्िक 

ल लयाब टेननोलोिी 
६(छ) 

६ ४३/२०७९-८० बररष्ठ फािेसी सहायक ५ प्रार्वधक, फािेसी, फािेसी ६ (छ) 

७ ४४/२०७९-८० बररष्ठ रेर्ियोग्राफर ५ प्रार्वर्धक, रेर्ियोलोिी, रेर्ियोग्राफी ३ (तीन) 

८ ४५/२०७९-८० बररष्ठ स्टाफ नसि ५ प्रावर्धक, नर्सिङ्ग, नर्सिङ्ग १६ (सोह्र) 

९ ४६/२०७९-८० बररष्ठ ओ.र्प.र्ि. अर्सस्टेधट ५ प्रार्वर्धक, नर्सिङ्ग, ओ.र्प.िी. ४ (चार) 

१० ४७/२०७९-८० प्रशासन सहायक ५ प्रशासन, प्रशासन, सािाधय प्रशासन १ (एक) 

११ ४८/२०७९-८० बररष्ठ प्लम्बर प्रारर्म्भक 
प्रार्वर्धक, इर्धिर्नयररङ्ग तथा 

िेधटेनेधस, स्यार्नटेसन 
१ (एक) 

    

द्रष्टव्र्ः 

(क) दरखास्त फाराि अस्पतालको वेबसाइट https://csh.gov.np बाट download गनुिपनेछ । 

(ख) उम्िेदवारले दरखास्त फारािको सम्पूर्ि िहलहरुिा उललेख भए बिोर्ििका र्ववरर्हरु स्पष्ट खुलाउनुपनेछ । 

(ग) र्वदेशी सांस्थाबाट शैर्क्षक योग्यताको प्रिार्पत्र प्राप्त  गरेका उम्िेदवारहरुले दरखास्त र्दने अर्धति र्िर्त र्भत्र सम्बर्धधत र्नकायबाट सिकक्षता (Equivalence) र्नधािरर् गराएको 

हुनुपदिछ । 

(घ) र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को र्वर्नयि ४५ बिोर्िि बढुवाको लार्ग सम्भाव्य उम्िेदवार हुन अयोग्य नभएको 

हुनुपदिछ । 

(ङ) तोर्कएको अवर्धर्भत्र दरखास्त पेश नगरेिा त्यस्तो उम्िेदवारलाई सम्भाव्य उम्िेदवारको रुपिा सिावेश गररने छैन । 

(च) बढुवाको लार्ग सम्भाव्य उम्िेदवार हुन बढुवा हुने पदभधदा एक तह िुर्नको पदिा र्निािती कििचारी अस्पताल (कििचारीहरुको  सेवाका शति र सुर्वधा) र्वर्नयिावली, २०७० को 

र्वर्नयि ४४ बिोर्ििको सेवा अवर्ध र योग्यता पूरा गरेको हुनुपनेछ । 

(छ) नर्बल बैंक र्स्थत र्निािर्त कििचारी अस्पतालको चलती खाता नां.  ०११००१३०११००१ िा दरखास्त दस्तुर बापत तह ९ को हकिा रू. २०००।- (दुई हिार),  तह  ५ को हकिा रू. 

७००।- (सात सय) र प्रारर्म्भक तहको हकिा रु. ३००।- (तीन सय) िम्िा गरी सो को सनकलै भौचर दरखास्त फारािसाथ सांलग्न गनुि पनेछ । 

(ि) आवश्यक धयूनति योग्यता पूरा नभएको, रीत नपुगेको र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

नोट: यो सूचनामा उल्लेख भएको बिषयमा सूचना िमोबिम र उल्लेख नभएको बिषयमा बनिामती कममचारी अस्पताल (कममचारीहरुको सेवाका शतम र सुबवधा) 

बवबनयमावली, २०७० र प्रचबलत कानुन िमोबिम हुनेछ । 

 

 

सदस्य सर्चव 

पदपूर्ति सर्िर्त 

https://csh.gov.np/

