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मममतः207७/3/7 
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 207७/3/7 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 ।  

 

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 

मनयकु्ति
को 

अिस्था 

हाक्तजर 
नगराउनकुो 

कारर् 

पदस्थापन 
गररएको 

स्थानीय तह 

सहममत
/माग 

प्रदेश नं. १ 
सहायकस्तर चौथो 

१ विष्र् ुसापकोटा खापासटे /चौथो  
छथर गापा 
तेह्रथमु 

ददईएको 
समायोजन भई 

गएको  
सवहदभमूम 

गापा िनकुटा सहमती 

बागमती प्रदेश 

अमिकृतस्तर छैठौ 

१ 

 

अञ्जली  
भण्डारी  

सामान्य 

प्रशासन /छैठौ  

मेलम्ची 
नगरपामलका, 
मसन्िपुाल्चोक 

ददईएको 
समायोजनबाट 

पदपमुतड भएको 
तारकेश्वर गापा 

निुाकोट 
माग  

सहायकस्तर चौथो 

2 मनमडला दाहाल समविमन /चौथो  
कैलाश गापा 
मकिानपरु 

ददईएको 
विमला बतौला 
समायोजन भई 

गएको 

मभमफेदी गापा 
सहममत  

सहममत 

गण्डकी प्रदेश 

सहायकस्तर चौथो 

१ 

भपेुन्र 

मतममलसेना 
असई / चौथो  

कामलगण्डकी 
गापा स्याङ्गजा 

ददईएको 
समायोजन भई 

पदपमुतड भएको 
रास्कोट नपा 
कामलकोट 

सहमती 
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प्रदेश नं. ५ 
अमिकृतस्तर छैठौ 

१ 

सूयडप्रकाश 

उपाध्याय 

कम््यटुर 

ईक्तञ्जमनयर
/छैठौ  

नेपालगञ्ज 
उमनपा, बाुँके 

ददईएको विज्ञापन संशोिन 

िनगढी 
उमनपा 
कैलाली  

सहमती 

सहायकस्तर चौथो 

2 अमनता चौिरी  समविमन /चौथो  
माडी नपा 
रोल्पा 

ददईएको  
सनु्दरी चौिरी 
समायोजन भई 

गएको  

ईन्रािती गापा 
मसन्िपुाल्चोक  

माग  

सदुरुपक्तिम प्रदेश 
सहायकस्तर पाुँचौ 

१ नविन साउद खापासटे /चौथो  
जगन्नाथ गापा 

बाजरुा 
ददईएको 

कल बहादरु 
शाही समायोजन 
भई गएको 

मरिेर्ी नपा 
बाजरुा सहममत 

सहममत 

सहायकस्तर चौथो 

2 यमनुा मबष्ट समविमन /चौथो  
आमलताल 

गापा डडेल्िरुा 
ददईएको 

समायोजन भई 

पदपमुतड भएको 
जानकी गापा 

कैलाली  
सहमती 
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