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सचूना नम्बरः १०५४/०७९-८० 

 

दरखास्त फाराम भरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 

 

लोक सेवा आयोगबाट मिमि २०७९।८।२८ िा प्रकामशि मवज्ञापन नम्बर १६६९२-१६७०५/२०७९-८०, रा.प. ििृीय श्रेणी 

(अप्रामवमिक), शाखा अमिकृि वा सो सरह पदको मवज्ञापनका सम्बन्ििा सम्िामनि सवोच्च अदालििा परेको ररट नम्बर  

०७९-WO-०६९७ उपर मिमि २०७९।९।२८ िा जारी अमन्िरि आदशेिा मनवदेकहरुलाई ३५ (पैमिस) बर्षको उिरे परूा भएको भन्ने 

सम्ि कारणबाट िामि उल्लेमखि मवज्ञापनिा उम्िदे्वार ह न ििा परीक्षािा सािले ह न मदनबाट नरोक्न ुनरोकाउन ुभनी आदशे भएकोले 

सो आदशे कायाषन्वयन गन े मसलमसलािा पमि सम्िामनि सवोच्च अदालिबाट अमन्िि फैसला वा आदशे भए बिोमजि ह ने गरी 

हाललाई दहेाय बिोमजिका १० (दश) जना मनवदेकको हकिा उिरे हद नलगाई ७ (साि) मदन  

मभत्र (मिमि २०७९।१०।१२ दमेख २०७९।१०।१८ सम्ि) आयोगको अनलार्षन दरखास्ि प्रणालीबाट दरखास्ि फाराि भनष सियावमि 

मदने गरी आयोगबाट मनणषय भएकोले सम्बमन्िि सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको ि ।  

देहायः 

1. कच्चनपरु मजल्ला, वेदकोट नगरपामलका वडा नम्बर ८ घर भई मभिदत्त नगरपामलका कञ्चनपरुिा सािान्य प्रशासन सिहू, सहायकस्िर पााँचौ 

िहिा कायषरि मदनेशराज भट्ट, 

2. कैलाली मजल्ला मटकापरु नगरपामलका वडा नम्बर ९ घर भई भजनी गाउाँपामलका कैलामलिा अमिकृिस्िर िैठौ िहको पदिा कायषरि झनकराज 

ओझा, 

3. कैलाली मजल्ला िनगढी उपिहानगरपामलका घर भई बैिडी मजल्ला पञ्चेश्वर गाउाँपामलकािा अमिकृिस्िर िैठौ िहको पदिा कायषरि 

रूपेशकुिार शिाष बराल, 

4. कञ्चनपरु मजल्ला मभिदत्त नगरपामलका वडा नम्बर ७ घर भई मभिदत्त नगरपामलकािा अमिकृिस्िर िैठौ िहको पदिा कायषरि सवुास 

अमिकारी,  

5. बैिडी मजल्ला सनुषया गाउाँपामलका वडा नम्बर ५ घर भई मभिदत्त नगरपामलकािा सहायकस्िर पााँचौ िह प्रामवमिक सहायक पदिा कायषरि 

मदपेन्र मवस्ट,  

6. बारा मजल्ला करैयािाई गाउाँपामलका वडा नम्बर ७ िा घर भई ईमन्जमनयररङ्ग सेवा, मसमभल सिहू पााँचौ िहको प्रामवमिक सहयाक पदिा 

कायषरि िमनर्प्रसाद केसरी, 

7. डडेल्िरुा मचपरु-९ घर भई लालझाडी गााँउपामलका कञ्चनपरुिा अमिकृिस्िर िैठौ िहिा कायषरि लोकेन्रबहादरु ऐर,  

8. खोटाङ मजल्ला हलेसी िुवाचुुंग-४ घर भई डाक्नेश्वरी नगरपामलका सप्तरीिा सहायकस्िर पााँचौ िहको पदिा कायषरि मवकाश दहाल,  

9. कैलाली मजल्ला गोदावरी नगरपामलका वडा नम्बर १ घर भई डीलासैनी गाउाँपामलका बिैडीिा अमिकृिस्िर िैठौ िहको पदिा कायषरि 

िहशेदत्त भट्ट, 

10. कञ्चनपरु मजल्ला वेदकोट नगरपामलका वडा नम्बर ४ घर भई मसगास गाउाँपामलका बिैडीिा सहायकस्िर पााँचौ िहको पदिा कायषरि उिेश 

बोहोरा । 

 

मिमिः २०७९।१०।१२ 

 

............................ 

(एकनारायण शिाष) 

उपसमचव 


