
 

प्रदेश सरकार 

सामाजिक जिकास मन्त्रालय 
गण्डकी प्रदेश 

पोखरा, नेपाल 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

: ०६१-४६७९१४ 

: ०६१-४६७९१४ 

: ०६१-४६७९१४ 

 

जमजि : २०७६/०४/१९ 

 

 

 

यस मन्त्रालयबाट जमजि २०७६/३/३० गिे प्रकाजशि सुचना बमोजिम प्रदेश जिकास 

स्ियंसेिकको पदमा सफल भएका देहायका उमेदिारहरुलाई देहाय बमोजिमका जिषयगि 

कायाालयहरुमा जसफाररस गररएको व्यहोरा िानकारी गराईन्त्छ । जसफाररस भएका 

उम्मेदिारहरुले यस मन्त्रालयमा आइ जनयुजि पर बुझ्नु हुन िा मन्त्रालयको website : 

mosd.gandaki.gov.np बाट आफ्नो जनयुजि पर Download गरी सम्िजन्त्िि जसफाररस 

भएको कायाालयमा गई हाजिर हुन िानु हुन िानकारी गराईन्त्छ । साथै जसफाररस भएका 

उम्मेदिारहरुले जसफाररस भएको १५ (पन्त्र) जदन जभर जनयुजि पर बुझ्न नआएमा स्िि 

िैकजपपक उम्मेदिारलाई जनयुजि गररने व्यहोरा समेि जनदेशक सजमजिको जनदेशन बमोजिम 

काया सजमजिको जमजि २०७६/०४/१७ को जनर्ाय बमोजिम िानकारी गराईन्त्छ । 

 

  

 (दामोदर पौडेल) 

 शाखा अजिकृि 

 

प्रदेश जिकास स्ियंसेिकको जसफाररस एिं जनयुजि सम्िन्त्िी सूचना !!! 

 



सि.नं. दर्ता नं. िेवत के्षत्र  पद नतमथर  ठेगतनत कतमकतज गना खटतइएको कतर्तालर्

१ २ स्वास््य मेडिकल अडिकृत इन्द्र सवुदेी कास्कीकोट-३, कास्की डिल्ला अस्पताल, पववत ।

२ ३ स्वास््य मेडिकल अडिकृत सडिन रानाभाट भाटखोला-७, स्याङ्िा डिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा ।

३ १८ स्वास््य फमावडसस्ट डनमवल राि मराडसनी पतुलीबिार-४, स्याङ्िा डिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा ।

४ १९ स्वास््य फमावडसस्ट सडवना सााँखी सयुवपाल-२, लमिङ्ु दमौली अस्पताल , तनह ाँ ।

५ ४ स्वास््य फमावडसस्ट प्रडदप पौिेल भदौरेतामागी-४ कास्की, डिल्ला अस्पताल, पववत ।

६ ८ स्वास््य फमावडसस्ट अन्द्ि ुअडिकारी बेडिसहर-७, लमिङ्ु डिल्ला अस्पताल, गोरखा ।

७ ८ स्वास््य हले्थ अडसस्टेन्द्ट सन्द्िया िमाव पात्लेखते-४, म्याग्दी स्वास््य कायावलय, म्याग्दी ।

८ २९ स्वास््य हले्थ अडसस्टेन्द्ट डवडनता बाडनयााँ डफनाम-७, गोरखा स्वास््य कायावलय, तनह ाँ ।

९ ४७ स्वास््य हले्थ अडसस्टेन्द्ट सडन्द्िता कुाँ वर लम्मीबिार-९, गोरखा स्वास््य कायावलय, गोरखा ।          

१० ५३ स्वास््य हले्थ अडसस्टेन्द्ट यमनुा के्षत्री पकुवा-५, पववत स्वास््य कायावलय, पववत ।

११ १५ स्वास््य हले्थ अडसस्टेन्द्ट रािा पौिेल पैयपुाटा-१, बागलङ्ु स्वास््य कायावलय, बागलङ्ु ।  

१२ ११ स्वास््य ल्याब टेडननडसयन सडृि रोका मगर भडकम्ली-५, म्याग्दी वनेी अस्पताल, म्याग्दी ।

१३ ३८ स्वास््य ल्याब टेडननडसयन रिनी डव.क. वरङिा-४, म्याग्दी वनेी अस्पताल, म्याग्दी ।

१४ १० स्वास््य ल्याब टेडननडसयन अडनल सापकोटा िौवारी-४, गोरखा मध्यडवन्द्द ु अस्पताल, नवलपरु ।

१५ २६ स्वास््य ल्याब टेडननडसयन डसिवना दवेकोटा लमु्ले-६, कास्की के्षडत्रय के्षयरोग केन्द्र, कास्की । 

१६ ३ स्वास््य अ.ह.ेब. सडृि डिडमरे छोप्राक-३, गोरखा स्वास््य कायावलय, गोरखा ।

१७ ५ स्वास््य अ.ह.ेब. मन्द्ि ुथापा पिुाव नारच्याङ-४, म्याग्दी स्वास््य कायावलय, म्याग्दी ।

१८ ११९ स्वास््य अ.ह.ेब. प्रडदप आले बक्राङ-१, गोरखा स्वास््य कायावलय, लमिङु ।



सि.नं. दर्ता नं. िेवत के्षत्र  पद नतमथर  ठेगतनत कतमकतज गना खटतइएको कतर्तालर्

१९ ५४ स्वास््य अ.ह.ेब. उिलेी के.सी. बािङ्ु-८, पववत स्वास््य कायावलय, पववत । 

२० १३५ स्वास््य अ.ह.ेब. प्रडतक्षा कोइराला पालङ्ुटार-२, गोरखा स्वास््य कायावलय, गोरखा ।

२१ १६ स्वास््य अ.ह.ेब. सडुिला थापा कुडममिेरा-५, बागलङ्ु स्वास््य कायावलय, बागलङ्ु ।

२२ ११० स्वास््य अ.ह.ेब. साडवत्री दानी गााँख-ु४, गोरखा स्वास््य कायावलय, गोरखा ।

२३ १५ स्वास््य अ.ह.ेब. ज्योडत थापा मगर गो.न.पा.-४, गोरखा स्वास््य कायावलय, लमिङ्ु ।

२४ ३३ स्वास््य अ.ह.ेब. कमला िमाव खानीगाउ-६, पववत डिल्ला अस्पताल, पववत ।

२५ १४२ स्वास््य अ.ह.ेब. सवुास सापकोटा बागलङ्ु-४, बालगङ्ु स्वास््य कायावलय, बागलङ्ु ।

२६ १४ स्वास््य स्टाफव  नसव िोभा कुमारी गौतम राम्िादउेराली-२,पववत डिल्ला अस्पताल, पववत ।

२७ ३७ स्वास््य स्टाफव  नसव डवडिता िोिी सडमभञ्िाङ्-४, लमिङ्ु सामाडिक डवकास मन्द्त्रालय, गण्िकी प्रदिे, पोखरा ।

२८ २५ स्वास््य स्टाफव  नसव करुणा राना राङखानी-४ बागलङ्ु स्वास््य कायावलय, बागलङु ।   

२९ ८९ स्वास््य स्टाफव  नसव सोडवता खत्री डभमापोखरा-८, बागलङ्ु िौलाडगरी अञ्िल अस्पताल, बागलङ्ु ।  

३० १८ स्वास््य स्टाफव  नसव कृपा पन्द्थ आबखुरेैनी-३ तनह ाँ, स्वास््य कायावलय, तनह ाँ । 

३१ २ स्वास््य अ.न.मी. गमु दवेी डनउरे दरबाङ्-९, म्याग्दी स्वास््य कायावलय, म्याग्दी ।

३२ १३ स्वास््य अ.न.मी. िनेुली भण्िारी मनुा-१, म्याग्दी स्वास््य कायावलय, म्याग्दी ।

३३ २५ स्वास््य अ.न.मी. अमतृा छन्द्त्याल अमवन-६, म्याग्दी स्वास््य कायावलय, म्याग्दी ।

३४ १५ स्वास््य अ.न.मी. दगुाव िमाव कुममीसेरा-५, बागलङ्ु स्वास््य कायावलय, बागलङ्ु । 

३५ ६७ स्वास््य अ.न.मी. िाडन्द्त गरुुङ् भिुङ्ु-५, लमिङ्ु स्वास््य कायावलय, लमिङ्ु ।

३६ ६ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) इश्वर भण्िारी पात्लेखते-२, म्याग्दी पवुाविार डवकास कायावलय , म्याग्दी ।



सि.नं. दर्ता नं. िेवत के्षत्र  पद नतमथर  ठेगतनत कतमकतज गना खटतइएको कतर्तालर्

३७ १०८ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) डवनोद लाडमछाने अमलािौर-८, बागलङ्ु पवुाविार डवकास कायावलय , बागलङ्ु ।

३८ ५१ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) उदय बास्तोला हमे्िा-८, कास्की पवुाविार डवकास कायावलय , स्याङ्िा ।

३९ ११२ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) मनोि गौतम राम्िादउेराली-४, पववत पवुाविार डवकास कायावलय , पववत ।

४० ८ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) सिुान अडिकारी ले.न.पा.-११, कास्की पवुाविार डवकास कायावलय , स्याङ्िा ।

४१ ८७ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) सम रिना सवुदेी पोखरा-२४, कास्की पवुाविार डवकास कायावलय , पववत ।

४२ ५८ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) सम्राट पौिेल थापाठाना-४, पववत पवुाविार डवकास कायावलय , कास्की ।

४३ ९४ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) डदपक लाडमछाने बाडसङ दउेराली-१,स्याङ्िा सामाडिक डवकास मन्द्त्रालय, गण्िकी प्रदिे, पोखरा ।

४४ २२ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल)  सक्षम िमाव दनै पोखरा-१७, कास्की पवुाविार डवकास मन्द्त्रालय , तनह ाँ ।

४५ ११४ इडन्द्िडनयररङ्ग इडन्द्िडनयर (डसडभल) डबडनता पौिेल हमे्िा-२, कास्की पवुाविार डवकास कायावल , कास्की ।

४६ ७ इडन्द्िडनयररङ्ग सब-इडन्द्िडनयर (डसडभल) सोमवती गरुुङ नाल्मा-७, लमिङ्ु पवुाविार डवकास कायावलय , लमिङ्ु ।

४७ १९ इडन्द्िडनयररङ्ग सब-इडन्द्िडनयर (डसडभल) डवष्ण ुपौिेल आथवरिािााँ खकव -७, पववत पवुाविार डवकास कायावलय , म्याग्दी ।

४८ १३ इडन्द्िडनयररङ्ग सब-इडन्द्िडनयर (डसडभल) राि आले मगर वोलावङ्-५, गोरखा पवुाविार डवकास कायावलय , गोरखा ।

४९ २ इडन्द्िडनयररङ्ग सब-इडन्द्िडनयर (डसडभल) सषु्मा के.सी. लामािौर-३, कास्की सामाडिक डवकास मन्द्त्रालय, गण्िकी प्रदिे, पोखरा ।

५० ४ इडन्द्िडनयररङ्ग सब-इडन्द्िडनयर (डसडभल) होम प्रसाद गरुुङ भिुङ्ु-१, लमिङ्ु पवुाविार डवकास कायावलय , कास्की ।

५१ ७ कृडि कुडि अडिकृत सडुदप भट्टराई खोप्लाङ्-४, गोरखा कृडि ज्ञान केन्द्र, गोरखा ।

५२ २ कृडि कुडि अडिकृत गोकुल किेल ताराखोला-१, बागलङ्ु कृडि ज्ञान केन्द्र, पववत वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।

५३ ४ कृडि िे.डट. (कृडि) संडगता थापा मगर वनेी-१, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दी वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।

५४ २ कृडि िे.डट. (कृडि) डवष्ण ुरसाइली दडेवस्थान-१, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्िा वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।



सि.नं. दर्ता नं. िेवत के्षत्र  पद नतमथर  ठेगतनत कतमकतज गना खटतइएको कतर्तालर्

५५ ५ कृडि िे.डट. (कृडि) गणेि आिायव कुममीसेरा-३, बागलङ्ु कृडि ज्ञान केन्द्र, तनह ाँ, सम्पकव  इकाई कायावलय, नवलपरु । 

५६ ८४ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) अडनल छन्द्त्याल थासाङ्-४, मसु्ताङ् कृडि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दी वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।

५७ ६८ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) योडगता ल्वागन कुन्द्िो-१, मसु्ताङ् कृडि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दी वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।

५८ ८१ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) पाववती बरुवाल िार-६, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दी ।   

५९ ४० कृडि िे.डट.ए. (कृडि) िडुिला आिायव बरंिा-८, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दी ।

६० ६२ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) सडलना पिुाव ललुाङ्-३, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द् र, म्याग्दी ।

६१ ६५ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) तेडिन्द्र िमाव डवम-४, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्िा वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।

६२ ६१ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) तलुसी डव.क. सनुार माडलका-७, म्याग्दी कृडि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दी ।

६३ १४ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) स्मतृी कुवाँर फलेवास-६, पववत कृडि ज्ञान केन्द्र, पववत ।   

६४ ११७ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) पडवत्रा आले समीभञ्िाङ्-८, लमिङ्ु कृडि ज्ञान केन्द्र, लमिङ्ु ।        

६५ ५५ कृडि िे.डट.ए. (कृडि) सन्द्तोि पौिेल िाईररङ्-४,पववत कृडि ज्ञान केन्द्र, पववत ।                          

६६ ७ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) सडवता न्द्यौपाने भान-ु४, तनह ाँ डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, तनह ाँ ।

६७ ६ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) राि कुमार भारती डिकुरपोखरी-६, कास्की डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, कास्की ।

६८ ५ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) िडुसला अडिकारी पोखरा-२५, कास्की डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, गोरखा ।

६९ ४ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) डतलक भण्िारी ल्वाङ्िलेल-७, कास्की डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, स्याङ्िा ।

७० ३ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) डवनय भिुले पोखरा-२६, कास्की डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, तनह ाँ ।

७१ १ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) सिनी पौिेल फेदीखोला-७, स्याङ्िा डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, स्याङ्िा ।

७२ २ पिु/भटेनरी िे.डट. (पिु/भटेनरी) डबनोद बाडनयााँ बडन्द्दपरु-६, तनह ाँ डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, तनह ाँ ।



सि.नं. दर्ता नं. िेवत के्षत्र  पद नतमथर  ठेगतनत कतमकतज गना खटतइएको कतर्तालर्

७३ ८३ पिु/भटेनरी िे.डट.ए. (पिु/भटेनरी) सररता ल्वागन कुन्द्िो-१, मसु्ताङ् डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, कास्की ।

७४ ७१ पिु/भटेनरी िे.डट.ए. (पिु/भटेनरी) कडवता आिायव वनेी-५, म्याग्दी डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, म्याग्दी ।

७५ ९८ पिु/भटेनरी िे.डट.ए. (पिु/भटेनरी) प्रडतक्षा श्रषे्ठ रम्िा-६, लमिङ्ु डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, लमिङ्ु ।

७६ ४३ पिु/भटेनरी िे.डट.ए. (पिु/भटेनरी) डकरण सनुार गो.न.पा.-३, गोरखा डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, गोरखा ।

७७ ७० पिु/भटेनरी िे.डट.ए. (पिु/भटेनरी) गोडवन्द्द पौिेल कुममा-११, पववत डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, बाग्लङु वा अन्द्तगवत सम्पकव  कायावलय ।

७८ ११४ पिु/भटेनरी िे.डट.ए. (पिु/भटेनरी) प्रडतक्षा मरहट्टा पालङ्ुटार-२,गोरखा डिल्ला भटेनरी अस्पताल तथा पि ुसेवा डवज्ञ केन्द्र, गोरखा ।

७९ ८ वन/वातावरण रेञ्िर डवक्रम गौतम बागलङ्ु-६, डिडभिन वन कायावलय, म्याग्दी ।

८० १३ वन/वातावरण रेञ्िर आडवष्कार पौिेल डपपलटारी-५, पववत डिडभिन वन कायावलय, मसु्ताङ् ।

८१ ५ वन/वातावरण रेञ्िर  सािना रानाभाट िामनेु-४, तनह ाँ डिडभिन वन कायावलय, कास्की ।

८२ ४ वन/वातावरण रेञ्िर डसद्धाथव अयावल स्वरेक-९, स्याङ्िा डिडभिन वन कायावलय, स्याङ्िा ।

८३ ३ वन/वातावरण बातावरण सहायक आनन्द्दीता िकाल हमी-८, गोरखा डिडभिन वन कायावलय, नवलपरु ।    



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : िेचडकल अचिकृत 

 

 

o श्री इधर सुिेदी  

o स्थायी ठेगाना :- कास्कीकोट-३, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : िेचडकल अचिकृत 

 

 

o श्री सचिन रानाभाट  

o स्थायी ठेगाना :- भाटखोला-७, स्याङ्िा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : फिायचसस्ट 

 

 

o श्री चनियल राि िराचसनी  

o स्थायी ठेगाना :- पुतलीबिार-४, स्याङ्िा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : फिायचसस्ट 

 

 

o श्री सचिना साँखी  

o स्थायी ठेगाना :- सुययपाल-२, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- दिौली अस्पताल, तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री दिौली अस्पताल, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : फिायचसस्ट 

 

 

o श्री प्रचदप पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- भदौरेतािागी-४ कास्की, 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : फिायचसस्ट 

 

 

o श्री अधिु अचिकारी  

o स्थायी ठेगाना :- बेचशसहर-७, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : हेल्थ अचसस्टेधट 

 

 

o श्री सधिया शिाय  

o स्थायी ठेगाना :- पात्लेखेत-४, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : हेल्थ अचसस्टेधट 

 

 

o श्री चिचनता बाचनयाँ  

o स्थायी ठेगाना :- चफनाि-७, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./०९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : हेल्थ अचसस्टेधट 

 

 

o श्री सचधिता कँुिर  

o स्थायी ठेगाना :- लम्िीबिार-९, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : हेल्थ अचसस्टेधट 

 

 

o श्री यिुना के्षरी  

o स्थायी ठेगाना :- पकुिा-५, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./११ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : हेल्थ अचसस्टेधट 

 

 

o श्री रािा पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- पैयुपाटा-१, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : ल्याब टेचननचसयन 

 

 

o श्री सृचि रोका िगर  

o स्थायी ठेगाना :- भचकम्ली-५, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- िेनी अस्पताल, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री िेनी अस्पताल, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : ल्याब टेचननचसयन 

 

 

o श्री रिनी चि.क.  

o स्थायी ठेगाना :- िरङिा-४, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- िेनी अस्पताल, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री िेनी अस्पताल, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : ल्याब टेचननचसयन 

 

 

o श्री अचनल सापकोटा  

o स्थायी ठेगाना :- िौिारी-४, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- िध्यचिधदु  अस्पताल, निलपुर । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री िध्यचिधदु  अस्पताल, निलपुर । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : ल्याब टेचननचसयन 

 

 

o श्री चसियना दिेकोटा  

o स्थायी ठेगाना :- लुम्ले-६, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- के्षचरय के्षयरोग केधर, कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री के्षचरय के्षयरोग केधर, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री सृचि चिचिरे  

o स्थायी ठेगाना :- छोप्राक-३, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री िधिु थापा पुिाय  

o स्थायी ठेगाना :- नारच्याङ-४, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री प्रचदप आले  

o स्थायी ठेगाना :- बक्राङ-१, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, लििुङ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, लििुङ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./१९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री उिेली के.सी.  

o स्थायी ठेगाना :- बािुङ्-८, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री प्रचतक्षा कोइराला  

o स्थायी ठेगाना :- पालुङ्टार-२, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री सुचशला थापा  

o स्थायी ठेगाना :- कुचमिशेरा-५, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री साचिरी दानी  

o स्थायी ठेगाना :- गाँखु-४, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री ज्योचत थापा िगर  

o स्थायी ठेगाना :- गो.न.पा.-४, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, लििुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, लििुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री किला शिाय  

o स्थायी ठेगाना :- खानीगाउ-६, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.हे.ब. 

 

 

o श्री सुिास सापकोटा  

o स्थायी ठेगाना :- बागलुङ्-४, बालगुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : स्टाफय  नसय 

 

 

o श्री शोभा कुिारी गौति  

o स्थायी ठेगाना :- राम्िादेउराली-२,पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला अस्पताल, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला अस्पताल, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : स्टाफय  नसय 

 

 

o श्री चिचिता िोशी  

o स्थायी ठेगाना :- सचिभञ्िाङ्-४, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, 

पोखरा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

  

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : स्टाफय  नसय 

 

 

o श्री करुर्ा राना  

o स्थायी ठेगाना :- राङखानी-४ बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, बागलुङ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, बागलुङ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./२९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : स्टाफय  नसय 

 

 

o श्री सोचिता खरी  

o स्थायी ठेगाना :- चभिापोखरा-८, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- िौलाचगरी अञ्िल अस्पताल, बागलुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री िौलाचगरी अञ्िल अस्पताल, बागलुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : स्टाफय  नसय 

 

 

o श्री कृपा पधथ  

o स्थायी ठेगाना :- आबुखैरेनी-३ तनहुँ, 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.न.िी. 

 

 

o श्री गुि देिी चनउरे  

o स्थायी ठेगाना :- दरबाङ्-९, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.न.िी. 

 

 

o श्री िुनेली भण्डारी  

o स्थायी ठेगाना :- िुना-१, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.न.िी. 

 

 

o श्री अिृता छधत्याल  

o स्थायी ठेगाना :- अियन-६, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.न.िी. 

 

 

o श्री दुगाय शिाय  

o स्थायी ठेगाना :- कुमिीसेरा-५, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, बागलुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : स्िास््य पद : अ.न.िी. 

 

 

o श्री शाचधत गुरुङ्  

o स्थायी ठेगाना :- भुिुङ्-५, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- स्िास््य कायायलय, लििुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री स्िास््य चनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री स्िास््य कायायलय, लििुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री इश्वर भण्डारी  

o स्थायी ठेगाना :- पात्लेखेत-२, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री चिनोद लाचिछाने  

o स्थायी ठेगाना :- अिलािौर-८, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, बागलुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, बागलुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री उदय बास्तोला  

o स्थायी ठेगाना :- हेम्िा-८, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./३९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री िनोि गौति  

o स्थायी ठेगाना :- राम्िादेउराली-४, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री सुशान अचिकारी  

o स्थायी ठेगाना :- ले.न.पा.-११, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री सि रिना सुिेदी  

o स्थायी ठेगाना :- पोखरा-२४, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री सम्राट पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- थापाठाना-४, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री चदपक लाचिछाने  

o स्थायी ठेगाना :- बाचसङ देउराली-१,स्याङ्िा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, 

पोखरा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री सक्षि शिाय दनै  

o स्थायी ठेगाना :- पोखरा-१७, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास िधरालय, तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास िधरालय, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री चबचनता पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- हेम्िा-२, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायल, कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायल, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : सब-इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री सोििती गुरुङ  

o स्थायी ठेगाना :- नाल्िा-७, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, लििुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, लििुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : सब-इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री चिष्रु् पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- आथयरडाडाँ खकय -७, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : सब-इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री राि आले िगर  

o स्थायी ठेगाना :- िोलायङ्-५, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./४९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : सब-इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री सुष्िा के.सी.  

o स्थायी ठेगाना :- लािािौर-३, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, 

पोखरा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : इचधिचनयररङ्ग पद : सब-इचधिचनयर (चसचभल) 

 

 

o श्री होि प्रसाद गुरुङ  

o स्थायी ठेगाना :- भुिुङ्-१, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- पुिायिार चिकास कायायलय, कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भौचतक पूिायिार चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

श्री पुिायिार चिकास कायायलय, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : कुचष अचिकृत 

 

 

o श्री सुचदप भट्टराई  

o स्थायी ठेगाना :- खोप्लाङ्-४, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : कुचष अचिकृत 

 

 

o श्री गोकुल कडेल  

o स्थायी ठेगाना :- ताराखोला-१, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, पियत िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय 

। 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, पियत िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई 

िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट. (कृचष) 

 

 

o श्री संचगता थापा िगर  

o स्थायी ठेगाना :- िेनी-१, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी िा अधतगयत सम्पकय  

कायायलय । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई 

िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट. (कृचष) 

 

 

o श्री चिष्रु् रसाइली  

o स्थायी ठेगाना :- देचिस्थान-१, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, स्याङ्िा िा अधतगयत सम्पकय  

कायायलय । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, स्याङ्िा िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई 

िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट. (कृचष) 

 

 

o श्री गरे्श आिायय  

o स्थायी ठेगाना :- कुमिीसेरा-३, बागलुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, तनहुँ, सम्पकय  इकाई कायायलय, 

निलपुर । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, तनहुँ, सम्पकय  इकाई कायायलय, निलपुर । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री अचनल छधत्याल  

o स्थायी ठेगाना :- थासाङ्-४, िुस्ताङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी िा अधतगयत सम्पकय  

कायायलय । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई 

िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री योचगता ल्िागन  

o स्थायी ठेगाना :- कुधिो-१, िुस्ताङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी िा अधतगयत सम्पकय  

कायायलय । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई 

िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री पाियती बरुिाल  

o स्थायी ठेगाना :- िार-६, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./५९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री शुचशला आिायय  

o स्थायी ठेगाना :- बरंिा-८, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री सचलना पुिाय  

o स्थायी ठेगाना :- लुलाङ्-३, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केध र, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केध र, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री तेचिधर शिाय  

o स्थायी ठेगाना :- चिि-४, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, स्याङ्िा िा अधतगयत सम्पकय  

कायायलय । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, स्याङ्िा िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई 

िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री तुलसी चि.क. सुनार  

o स्थायी ठेगाना :- िाचलका-७, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री स्िृती कुिँर  

o स्थायी ठेगाना :- फलेिास-६, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री पचिरा आले  

o स्थायी ठेगाना :- सिीभञ्िाङ्-८, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, लििुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, लििुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : कृचष पद : िे.चट.ए. (कृचष) 

 

 

o श्री सधतोश पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- िाईररङ्-४,पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- कृचष ज्ञान केधर, पियत । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री कृचष ज्ञान केधर, पियत । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी 

चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री सचिता धयौपाने  

o स्थायी ठेगाना :- भानु-४, तनहु ँ

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री राि कुिार भारती  

o स्थायी ठेगाना :- चिकुरपोखरी-६, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री शुचसला अचिकारी  

o स्थायी ठेगाना :- पोखरा-२५, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./६९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री चतलक भण्डारी  

o स्थायी ठेगाना :- ल्िाङ्िलेल-७, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको 

िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री चिनय भिेुल  

o स्थायी ठेगाना :- पोखरा-२६, कास्की 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री सिनी पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- फेदीखोला-७, स्याङ्िा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको 

िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री चबनोद बाचनयाँ  

o स्थायी ठेगाना :- बचधदपुर-६, तनहुँ 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

तनहुँ । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, तनहुँ । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट.ए. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री सररता ल्िागन  

o स्थायी ठेगाना :- कुधिो-१, िुस्ताङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७४ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट.ए. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री कचिता आिायय  

o स्थायी ठेगाना :- िेनी-५, म्याग्दी 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७५ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट.ए. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री प्रचतक्षा शे्रष्ठ  

o स्थायी ठेगाना :- रम्िा-६, लििुङ् 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

लििुङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, लििुङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७६ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट.ए. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री चकरर् सुनार  

o स्थायी ठेगाना :- गो.न.पा.-३, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७७ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट.ए. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री गोचिधद पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- कुमिा-११, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

बाग्लुङ िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, बाग्लुङ िा अधतगयत सम्पकय  कायायलय । 

:- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा 

पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७८ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : पशु/भेटनरी पद : िे.चट.ए. (पशु/भेटनरी) 

 

 

o श्री प्रचतक्षा िरहट्टा  

o स्थायी ठेगाना :- पालुङ्टार-२,गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, 

गोरखा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री भुचि व्यिस्था, कृचष तथा सहकारी िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चिल्ला भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा चिज्ञ केधर, गोरखा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी 

चदई िाचसक रुपिा चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./७९ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : िन/िातािरर् पद : रेञ्िर 

 

 

o श्री चिक्रि गौति  

o स्थायी ठेगाना :- बागलुङ्-६, 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चडचभिन िन कायायलय, म्याग्दी । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरर् िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चडचभिन िन कायायलय, म्याग्दी । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./८० 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : िन/िातािरर् पद : रेञ्िर 

 

 

o श्री आचिष्कार पौडेल  

o स्थायी ठेगाना :- चपपलटारी-५, पियत 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चडचभिन िन कायायलय, िुस्ताङ् । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरर् िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चडचभिन िन कायायलय, िुस्ताङ् । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./८१ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : िन/िातािरर् पद : रेञ्िर 

 

 

o श्री सािना रानाभाट  

o स्थायी ठेगाना :- िािुने-४, तनहुँ 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चडचभिन िन कायायलय, कास्की । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरर् िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चडचभिन िन कायायलय, कास्की । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा चनिको 

हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./८२ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : िन/िातािरर् पद : रेञ्िर 

 

 

o श्री चसद्धाथय अयायल  

o स्थायी ठेगाना :- स्िरेक-९, स्याङ्िा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चडचभिन िन कायायलय, स्याङ्िा । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरर् िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चडचभिन िन कायायलय, स्याङ्िा । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन । 

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 



अनुसुचि ५ 
( दफा १८ को उपदफा क सँग सम्बचधित ) 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक संिालन काययकारी सचिचत 

सािाचिक चिकास िधरालय 

गण्डकी प्रदेश पोखरा 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

पर संख्या : २०७६/०७७ चिचत : २०७६/०४/१९ 

िलानी नं. : प्र.चि.स्िा.से./८३ 

 

 

िहाशय, 
 

प्रदेश चिकास स्ियंसेिक पररिालन काययचिचि २०७५ बिोचिि प्रदेश चिकास स्ियंसेिक 

छनौट सचिचत सािाचिक चिकास िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको  चिचत २०७६/३/३० को 

सूिना एिं काययकारी सचिचतको चिचत २०७६/४/१७ को चनर्ययानुसार तपाईलाई प्रदेश चिकास 

स्ियंसेिक अधतगयत तपचसल बिोचििको चिषय के्षरको पदिा चनयुक्त गररएको छ । 
 

o तपाईको अधय सेिा शतय र कायय चिम्िेिारी उक्त काययचिचििा उल्लेख भए बिोचिि हुनेछ । 

o आफ्नो सेिा कालिा सदैि नेपाल र नेपाली िनता प्रचत प्रचतबद्ध रही प्रिचलत कानुन बिोचिि 

कायय सम्पादन गनुय हुनेछ भधने तपाईसँग चिश्वास राचखएको छ । 

o प्रदेश चिकास स्िययसेंिकिा चनयुक्त हुनुभएकोिा यहाँलाई हाचदयक बिाई छ । 
 

 

तपचसलः 

चिषय के्षर : िन/िातािरर् पद : बातािरर् सहायक 

 

 

o श्री आनधदीता िकाल  

o स्थायी ठेगाना :- हिी-८, गोरखा 

o कािकाि गनय खटाइएको कायायलय :- चडचभिन िन कायायलय, निलपुर । 

 

 

 

बोिाथय :  

श्री उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरर् िधरालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

श्री चडचभिन िन कायायलय, निलपुर । :- चनि हाचिर भएको िानकारी चदई िाचसक रुपिा 

चनिको हाचिरी चििरर् यस िधरालयिा पठाउनु हुन ।  

चिषय : चनयुचक्त सम्िधििा । 

 

(दािोदर पौडेल) 

शाखा अचिकृत 


	१. सूचना
	२. सिफारिस
	३. सबै

