प्रदेश सरकार
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
पदपूर्ती सम्बन्त्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाजशर्त जमजर्तिः २०७८/०१/१६
यस मन्त्रालय मातहतका प्रदेश भिरका भिभिन्त्न अस्पतालहरुमा िेभन्त्िलेिर सभहतको आई.सी.यु र एच.भि.यु स्थापना तथा सचं ालन गननको लाभग
स्िीकृ त िएको अस्थायी दरबन्त्दीमा तपभशल बमोभिमका सेिा समहू का पदमा अन्त्तिानतान भिभिबाि सेिा करारमा पदपभू तन गननपु ने िएकोले योग्यता
पगु ेका इच्छुक नेपाली नागररकहरुबाि दरखास्त आव्ह्वानका लाभग सचू ना प्रकाभशत गररएको छ ।
र्तपजशल:
नेपाल स्िास््य सेिा
जस.नं सूचना / जि.नं
पद
र्तह
सेिा/समूह
पद संख्या
न्त्यूनर्तम शैजिक योग्यर्त
कन्त्सल्िेन्त्ि
१ ३२/०७७-७८
९ स्िास््य/एनेस्थेसीयोलोिी
७
एनेस्थेसीयोलोिी भिषयमा स्नातकोत्तर
एनेस्थेसीयोलोिीस्ि
िनरल िा इन्त्िरनल मेभिभसन भिषयमा
२ ३३/०७७-७८ कन्त्सल्िेन्त्ि िनरल भिभिभसयन ९
स्िास््य/मेभिभसन
१२
स्नातकोत्तर
नोटिः
१. दरखास्त िाराम: यस मन्त्रालयको िेिसाईि mosd.gandaki.gov.np मा भदइएको िाराम िाउनलोि गरी िरे र यस मन्त्रालयमा पेश गननु पनेछ ।
२. दरखास्त िारामसँग संलग्न गननु पने कागिातहरु:
क. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रभतभलभप, पासपोिन साइिको िोिो सभहतको बायोिािा, एस.एल.सी. र सो िन्त्दा माभथका शैभिक योग्यताको
प्रमाण परका प्रभतभलभपहरु, निीकरण गररएको सम्बभन्त्ित काउभन्त्सलको प्रमाण-परको प्रभतभलभप र सम्बभन्त्ित िेरमा काम गरे को कायन अनिु िको
प्रमाण पर ।
ख. दरखास्त साथ पेश गरे को प्रमाणपरको प्रभतभलभपको भकनारमा दरखास्तिालाले आिै प्रमाभणत गरी पेश गननु पनेछ।
ग. दरखास्त भदने अभन्त्तम भदनभिर भनिानररत शैभिक योग्यताको प्रमाणपर हाभसल गररसके को हुनपु ने छ । समकिता खल
ु ाउनु पने
आिश्यक िएमा सो खल्ु ने कागिपर समेत पेश गननपु नेछ । ररत नपगु ेको र शतन सभहतको आिेदन दतान गररने छै न ।
३. काम गननपु ने स्थानः गण्िकी प्रदेश मातहतका अस्पतालहरु । एनेस्थेभसयोलोभिष्ट - पिनत अस्पताल, पिनत, मातृभशशु भमतेरी अस्पताल, कास्की,
सक्र
ं ामक तथा सरुिा रोग अस्पताल, कास्की, भिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा, दमौली अस्पताल, तनहु,ँ लमिङु अस्पताल, लमिङु , मध्यभिन्त्दु
भिल्ला अस्पताल, निलपरासी (ब.स.ु प)ू र भिभिभसयन- ११ ििा भिल्ला अस्पतालहरु र संक्रामक तथा सरुिा रोग अस्पताल, कास्की ।
४. दरखास्त दस्तरु : रु १२००/- दरखास्त दस्तरु बझु ाएको सक्कलै िौचर आिेदन िारमसाथ पेश गननु पनेछ ।
क. बैक खाता न.ं - १००००२०१०१०००४
ख. कायानलयको कोि न.ं - ३५०००३९०१४
ग. कायानलयको नामः सामाभिक भिकास मन्त्रालय, गण्िकी प्रदेश ग. रािश्च शीषनक नं.- १४२२४ (परीिा शल्ु क)
घ. एकल कोष िएको बैकको नामः राभरिय बाभणज्य बैक, पृ्िीचोक, पोखरा।
५. उम्मेदिार हुनको लाभग योग्यता:
क. नेपाली नागररक हुनपु नेछ ।
ख. उमेरको हकमा प्रचभलत स्िास््य सेिा ऐन, भनयमािली अनसु ार हुनपु नेछ ।
ग. भ्रष्टाचार तथा िौिदारी अभियोग सम्बभन्त्ि मद्दु ामा अदालतबाि सिाय नपाएको हुनपु नेछ ।
घ. िभिरयमा सरकारी सेिाका भनभमत्त अयोग्य ठहररने गरी िखानस्त निएको हुनपु नेछ ।
६. पदमा रही गननु पने कामको भििरणः सम्बभन्त्ित सेिा समहू का सम्बभन्त्ित पदको कायनभििरणमा उल्लेख िएको कायनहरु गननपु नेछ ।
७. परीिाको भकभसमः अन्त्तिानतान
८. दरखास्त भदने अभन्त्तम भमभतः २०७८।०१।२२ गते बिु बार कायानलय समयभिर । उक्त भदन सािनिभनक भबदा परे मा सो को िोभलपल्ि सम्म हुनेछ ।
९. भिस्तृत सचू ना मन्त्रालयको सचू ना पािी िा मन्त्रालयको िेिसाइि mosd.gandaki.gov.np मा हेनन सभकने छ ।
१०. अन्त्य कुनै भबषयमा थप िानकारी आिश्यक िएमा प्रशासन शाखाको िोन नं ०६१-५९०२४७ मा सम्पकन राख्न सभकनेछ ।
११. अन्त्तिानतानको भमभत िोन मािन त िानकारी गराइनेछ ।
पदपभू तन तथा भसिाररस सभमभत

प्रदेश सरकार

सामाजिक जिकास मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
सेिा करारमा जिजकत्सक िा स्िास््यकमी छनौट सम्िन्त्धी (िौथो सश
ं ोधन)
काययजिजध, २०७६
हालसालै खिचेको
सेिा करारमा जिशेषज्ञ जिजकत्सकको प्रजियोजगिात्मक परीक्षाका लाजग पासपोर्ट साइजको

दरखास्ि फाराम

फोर्ो

(क) उम्मेदिारले दरखास्ि फाराम भरेको पद सम्बन्त्धी जििरणः
(१)

सचू ना/विज्ञापन नं.: ...................... (२) आिेदन वदने पद : ..............................

(३)

तह : .......................................... (४) सेिा/समहु : ......................................

(ख) उम्मेदिारको िैयजिक जििरणः
(१)

नाम, थर (देिनागररकमा) : ...........................................................................
(अंग्रेजी ठूलो अक्षरमा) : ..............................................................................

(२)

नागररकता नं.: ...................... जारी गने वजललााः .................. जारी वमवताः ......................

(३)

जन्म वमवताः ..................................................... (४) वलङ्गाः .........................
हालको उमेराः बर्ष ................. मवहना ..................... वदन .................

(५)

स्थायी ठे गानााः
वजलला ..................... न.पा./गा.पा. .............................. िडा न.ं .......... टोल ..............

(६)

अस्थायी ठे गानााः
वजलला ..................... न.पा./गा.पा. .............................. िडा नं. .......... टोल ..............

(७)

फोन न.ं : ................................................. (८) इमेल ठे गानााः .....................................

(९)

बाबक
ु ो नाम, थराः ...........................................................................

(१०) आमाको नाम, थराः .........................................................................
(११) बाजेको नाम, थराः ...........................................................................

1

कै जफयि

(ग) शैजक्षक योग्यिा (आिश्यक न्त्यूनिम शैजक्षक योग्यिा साथै माजथल्लो योग्यिा भए सो समेि उल्लेख गने):
क्र.
जिश्वजिद्यालय/
मूल
शैजक्षक योग्यिा
शैजक्षक उपाजध संकाय श्रेणी प्रजिशि GPA
सं.
िोडय
जिषय
१
२
३

क्र. कायायलय /
सं
संस्था

पद

स्थायी/
सेिा/ िह/
अस्थायी/
समुह श्रेणी
करार

अिजध
देजख

सम्म

कुल अिजध
(बषय/मजहना)

कै जफयि

(घ) अनुभि सम्िन्त्धी जििरणः

१
२
३
मैले यस दरखास्तमा खल
ु ाएका सम्पर्ू ष वििरर्हरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको विज्ञापनको लावग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय
पाएको छै न । कुनै कुरा ढााँटे िा लक
ु ाएको ठहररएमा प्रचवलत काननू बमोवजम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचवलत कानून
तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उललेवखत सबै शतष तथा वनयमहरु पालना गनष मञ्जरु गदषछु ।

(ङ) उम्मेदिारको ल्याप्िे सहीछापः
दायााँ
बायााँ

उम्मेदिारको दस्तखताः
वमवताः

(ि) सामाजिक जिकास मन्त्रालयको कमयिारीले भनेः
(१) रजसद / भौिर न.ं :
दरखास्त अस्िीकृ त भए सोको कारर्ाः
दरखास्ि रुिु गनेकोः
नाम, थराः
दस्तखताः

वमवताः

दरखास्ि स्िीकृि गनेकोः
नाम, थराः
दस्तखताः
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(२) दिाय न.ं :

वमवताः

