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मममतः207७/1/२9 
सूचना  ! 

 

सम्बक्तन्ित स्थानीय तहबाट माग बमोक्तजम लोक सेिा आयोगबाट मसफाररस भई गएका स्थानीय तहका 
कमडचारीहरुलाई सम्बक्तन्ित स्थानीय तहमा मनयकु्ति ददएको तर स्थायी दरबन्दी पमुतड हुुँदा सम्बक्तन्ित 
स्थानीय तहमा हाक्तजर नगराईएका कमडचारीहरुलाई मममत 207७/1/29 को नेपाल सरकार 
(सक्तचिस्तर) को मनर्डय अनसुार मनजहरुले पेश गरेको मनिेदन,  मनयकु्तिको छायाुँप्रमत, सम्बक्तन्ित स्थानीय 
तहमा पदपमुतडको कारर् सवहतको मसफाररस र कमडचारीहरुले ररि दरबन्दी रहेको स्थानीय तहबाट 
ल्याएको सहममत बमोक्तजम हाललाई कामकाज गनड खटाईएको व्यहोरा सम्बक्तन्ित सबैको जानकारीका 
लामग यो सूचना प्रकाक्तशत गररएको छ ।  

 

 

                                                                 ...........                                  (रामप्रसाद िाग्ले) 

                                                                  उप-सक्तचि 

बोद्याथडः श्री सूचना तथा प्रविमि शाखा, िेभसाईटमा अपलोड गररददनहुनु ।  

 
तपशीलM  

प्रदेश अनसुारको गापा तथा  नपामा मसफाररश गररएका तर मनयकु्ति र पदस्थापनमा समस्या भई नयाुँ पदस्थापन 
गनुडपने कमडचारीहरुको वििरर् 

मस.

नं. 
नाम, थर पद/तह 

मसफाररस भएको 
स्थानीय तह 

मनयकु्तिको 
अिस्था 

पदस्थापन गररएको 
स्थानीय तह 

सहममत/
माग 

प्रदेश नं. १ 
सहायकस्तर पाुँचौ 

१ क्तशि सनुिुार 
कम््यूटर 
अपरेटर 

खमु्ब ुपासाङल्हाम ु
गापा सोलखुुम्ब ु

ददईएको 
गोकुलगंगा गापा 

रामेछाप  
सहमतीी  

2 
भक्तीमबहादरु 

बस्नेत 

खापासटे/चौ
थो 

चलुाचलुी गापा 
ईलाम 

ददईएको 
क्तशिालय गापा 
जाजरकोट  

सहमती 
 

3 बामलका मगर सकअ/चौथो 
िरान उमनपा 

सनुसरी 
ददईएको 

खाुँदबारी नपा 
संखिुासभा  

सहमती 

प्रदेश नं. २ 

अमिकृतस्तर छैठौ 

१ 

योगेन्र प्रसाद 
यादि 

अमिकृत/छै
ठौ 

महादेिा गाउुँपामलका, 
सप्तरी 

ददईएको 
अग्नीसाइर 

कृष्र्ासरिन गापा सहमती 
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सप्तरी  

२ पल्लिी यादि 
अमिकृत/छै
ठौ 

हररिन नगरपामलका, 
सलाडही 

ददईएको 
इश्वरपरु नपा 
सलाडही  

 सहमती 

सहायकस्तर पाचौ 

३ संददप कुमार साह 
कम््यूटर 
अपरेटर 

बागमती 
नगरपामलका, सलाडही 

ददईएको 
यमनुामाई गापा 

रौतहट  
सहमती 

४ रोवहत कुमार झा 
सि-

ईक्तिमनयर/पाुँ
चौथो 

गौडैता नपा सलाडही  ददईएको 
एकडारा गापा 

महोत्तरी सहममत 

५ अशोक ठाकुर  
कम््यूटर 

अपरेटर 
सखुीपरु नपा, मसरहा ददईएको 

गौशाला नपा 
महोत्तरी  

सहममत 

बागमती प्रदेश 

अमिकृतस्तर छैठौ 

१ 

 

िास ुपक्तडडत 
अमिकृत/छै

ठौ 
मसद्धलेक 

गाउुँपामलका, िाददङ्ग 
ददईएको 

इच्छाकामना गापा 
क्तचतिन 

माग 

२ 

हरर ममजार 

रम्तेल 

लेखा 
अमिकृत/छै

ठौ 

ज्िालामूखी गापा, 
िाददङ्ग 

ददईएको 
बकैया गापा 
मकिानपरु  

सहमती 

३ प्रविर् मगरी 

मबक्तल्डङ एडड 
आवकड टेक्ट 
ईक्तिमनयर 
/छैठौ 

मनलकडठ नपा 
िाददङ  

ददईएको 
रामेछाप नपा 
रामेछाप     

माग 

प्रदेश नं. ५ 
अमिकृतस्तर छैठौ 

१ सौरभ रेग्मी 
ईक्तिमनयर 
/छैठौ 

नेपालगि उमनपा, 
बाुँके 

ददईएको मििुन नपा बददडया सहमती 

२ शमुसला ममश्र 
ईक्तिमनयर 
/छैठौ 

नेपालगि उमनपा, 
बाुँके 

ददईएको दलु्ल ुनपा दैलेख  
सहमती 

 

सहायकस्तर चौथो 

३ 

मतलक 

राकसकोटी 

सहायक 
चौथो/प्रशास

न 

रेसङु्गा नपा, गलु्मी ददईएको 
मसुीकोट नपा 

गलु्मी  
सहमती 

४ दीपसागर डाुँगी सकअ/चौथो 
तलु्सीपरु उमनपा 

दाङ्ग 
ददईएको 

रोवहर्ी गापा 
रुपन्देही माग 

कर्ाडली प्रदेश 
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सहायकस्तर चौथो 

१ 

केशब बहादरु 
शाही 

खापासटे/चौ
थो 

डोल्पोबदु्ध गापा 
डोल्पा 

ददईएको 
सकेगाड गापा 

हमु्ला  
सहमती 

सदुरुपक्तिम प्रदेश 
सहायकस्तर चौथो 

१ हरर चन्र विक सकअ/चौथो 
ददपायल मसलगढी 

नपा डोटी 
ददईएको 

पथुा उत्तरगंगा 
गापा रुकुम पूिड  

माग 
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