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�म�त २०७८।१०।१७  

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पशु �च�कत्सकको मयार्दामा आँच पुयार्उने कायर् भएकोमा 

खेद �व�िप्त 

 

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग, हेट�डाले �म�त २०७८।१०। १० गते प्रदेशका �व�भन्न ७ वटा स्थानीय तहमा स्थाई पदपूत�को ला�ग नेपाल कृ�ष 

सेवा, भेटे�रनर� समूह “पशु �च�कत्सक” अ�धकृत छैठ� तहको पदपू�त र्को �नम्ती एक तह मा�थको लागी आवश्यक न्यूनतम शै��क योग्यता राखी 

“पशु �च�कत्सा शास्त्रमा स्नातकोपा�ध” सूचना प्रका�शत गरेकोमा यस एशो�सएसनको गिम्भर ध्यानाकषर्ण भएको छ ।  

सा�वकमा संघीय संरचनाको राजपत्र अनङ्�कत प्रथम शे्रणीमा किम्तमा ५ बषर् कायर्रत योग्यता पुगेका प्रा�व�धक कमर्चार�लाई समायोजन गराउने 

क्रममा प्रोत्साहन स्वरुप एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा खटाई पठाउने �वशेष प्रयोजनको ला�ग "कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५" को दफा ७ 

अन्तरगत �सजर्ना ग�रएका छैठ� तहका उक्त पदहरु मा�थल्लो तहको योग्यता राखेर खुला प्र�तयो�गताबाट पू�त र् गनर् नहुने व्यहोरा �व�दतै छ ।  

अक�तफर् , प्रमाणपत्र तह �व�ान �बषयमा उ��णर् गर� मान्यता प्राप्त �वश्व�वद्यालयबाट किम्तमा ५ बषर्को अध्ययन पुरा गर� नेपाल पशु �च�कत्सा 

प�रषद्को लाईसेिन्सङ्ग पर��ा उ��णर् गरेका दतार्वाल पशु �च�कत्सकहरु स्वास्थ्य सेवा अन्तगर्तका मे�डकल अ�फसर, आठ� तह, सरहको पदमा 

�नयुक्त हुनु पन�मा राजपत्र अनङ्�कत प्रा�व�धकहरुको प्रोत्साहनको लागी समायोजनको क्रममा �सजर्ना ग�रएको छैठ� तहमै पशु 

�च�कत्शकहरुलाई �नयुक्त गनुर् खोिजनु पशु �च�कत्सा व्यवसायको मयार्दा माथी गिम्भर आँच हो ।  

उक्त पदहरुलाई किम्तमा सात� तह कायम गर� योग्यता सच्चाउनु हुन यस नेपाल भेटे�रनर� एशो�सएसन अनुरोध गदर्छ। साथै स्थानीय 

तहहरुमा रहने कृ�ष सेवाको भेटे�रनर� समूहका पदहरु र कमर्चार� सख्या सं�घय मा�मला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयबाट दरवन्द� तेर�जमा 

व्यवस्था भएकोमा पशु �च�कत्सकको दरबन्द� सातौ र आठौ हुने प्रस्टसँग उल्लेख छ ।  

यस एशो�सएसनले गत बषर् यसैगर� प्रका�शत �व�ापनको सम्बन्धमा �म�त २०७७।१०।१४ गते बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गद� 

उक्त पदहरुलाई किम्तमा सात� तह कायम गर� योग्यता सच्चाउनु हुन अनुरोध गदार् गद� र सम्मा�नत सव�च्च अदालतमा उक्त �बषयकै मुद्दा 

�बचार�धन अवस्थामा रहेको अवस्थामा समेत यस बषर् प�न सो आयोगले पुनः समान प्रकृ�तको �व�ापन प्रका�शत गर� त्यस्तो ग�रमामय 

�नकायबाट पटक पटक पशु �च�कत्सा व्यवसायको मयार्दामा आँच पु¥याउने कायर् भएकोमा खेद व्यक्त गदर्छ� । 
 

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई उक्त �ब�ापन अन्तगर्त उक्त पदहरुलाई किम्तमा सात� तह कायम गर� योग्यता सच्चाउनु हुन अनुरोध 

गदर्छ� । अन्यथा यस एसो�सएसन बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकार �बरुद् कडा भन्दा कडा सङघषर्का कायर्क्रमहरु �लएर आउन 

बाध्य हुनेछ । उक्त सङघषर् बाट �सिजर्त क�ठनाइ को िजम्मेबार� प�न बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकारकै हुनेछ । 

 

डा �सतलकाजी शे्रष्ठ 
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