
नेपाल सरकार 

  संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
(जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा) 

 
 

पर संख्या: 207६।07७ 
चलानी नं.:  
 

मसंहदरबार, काठमाडौं}+,   +(:९७७ )-  ०१ -४२००३०९ , ४२००३१८  
सन्देश सूचना बोडड :१६१८०१४२००३०९, इमेलः info@moga.gov.np िेभसाईटः http://www.mofaga.gov.np 

 

 

मममतः207७/3/18 
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 207७/3/18 नपेाल 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 ।  

 

 
 

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 चौथो 

१ मगतेन्र राई 

सहायक 
चौथो /मसमभल  

ई. 

चैनपरु नपा 
संखिुासभा 

ददईएको बेलका नपा उदयपरु सहमती 

बागमती प्रदेश 

अमिकृतस्तर छैठौ 

१ 

 

विपलु मतिारी 
लेखा 

अमिकृत /छैठौँ  

मेलम्ची 
नगरपामलका, 
मसन्िपुाल्चोक 

ददईएको 
सनुकोशी गापा 
मसन्िपुाल्चोक  

सहमती 

सहायकस्तर चौथो 

2 

अथडविक्रम 

लामा 
सहायक 

चौथो /मसमभल  ई. 
वफक् कल गापा 

मसन्िलुी 
ददईएको 

खाुँडादेिी गापा 
रामेछाप 

सहमती  

3 
सशुीला 
सापकोटा 

सहायक 
चौथो /मसमभल  ई. 

वफक् कल गापा 
मसन्िलुी 

ददईएको 
मलख ुगापा 
ओखलढुङ्गा सहमती 
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4 देिी अमिकारी  
सहायक 

चौथो /समविमन  

मसद्धलेक गापा 
िाददङ्ग 

ददईएको रामि नपा क्तचतिन  माग 

5 
रुपक 

घोरसाइनी 
सहायक 

चौथो /खापासटे  

इन्रसरोिर गापा 
मकिानपरु 

ददईएको 
मभमफेदी गापा 
मकिानपरु 

सहमती 

गण्डकी प्रदेश 

सहायकस्तर चौथो 

१ उदय बराल 
सहायक 

चौथो /खापासटे  

ऋविङ्ग गापा 
तनहुुँ 

ददईएको 
माछापचु्छ्रे गापा 

कास्की 
सहमती 

प्रदेश नं. ५ 
अमिकृतस्तर छैठौ 

१ 

काक्तशनाथ 

आचायड 
अमिकृत /छैठौँ  

प्रशासन 

तलुसीपरु 
उमनपा दाङ 

ददईएको 
ररब्दीकोट गापा 

पाल्पा सहमती 

2 
मनिेश कुमार 

शमाड 

अमिकृत 
छैठौ/मब. एण्ड 

आकड  

गलुररया नपा 
बददडया 

ददईएको 
नेपालगञ् ज उमनपा 

बाुँके सहमती 

सहायकस्तर पाुँचौ 

3 
मिसुिुन 
बेल्बासे 

सहायकस्तर 
पाुँचौ/क्तशक्षा 

पाक्तर्नी गापा 
अघाडखाुँची ददइएको 

मायाुँदेिी गापा 
रुपन्देही सहमती 

सहायकस्तर चौथो 

4 प्रभा खड्का 
सहायक 

चौथो /अममन  

नेपालगञ्ज 
उमनपा, बाुँके 

ददईएको 
छरेश्वरी गापा 

सल्यान  सहमती 

5 
सागर िेिारे 

मब.क. 
सहायक 

चौथो /अममन  

नेपालगञ्ज 
उमनपा, बाुँके 

ददईएको 
लकु्तम्बनी साुँस्कृमतक 

नपा रुपन्देही माग 

सदुरुपक्तिम प्रदेश 
सहायकस्तर चौथो 

१ 

टेक बहादरु 
बोगटी 

सहायक 

चौथो /खापासटे  

मेल्लेख गापा 
अछाम 

ददईएको 
नरहरीनाथ गापा 

कामलकोट 
सहमती 

2 बमबता थापा  
सहायक 

चौथो /समविमन  

भागेश्वर गापा 
डडेल्िरुा 

ददईएको 
परशरुाम नपा 
डडेल्िरुा  

सहमती 
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