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परुस्कार सम्बन्धी प्रसे विज्ञप्ती  

राविय सूचना आयोगले प्रत्येक बर्ष उत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता र उत्कृष्ट सूचना अभधकारीलाई सूचनाको 
हकको क्षेत्रमा पयुाषएको योगदानको कदर स्िरुप भनश्चित छनौट विधीका आधारमा छनौट गरी परुस्कृत गने गरेकोमा 
गत बर्ष कोभिड महामारीका कारण परुस्कृत गनष सवकएन। यस बर्ष उक्त कायषक्रमलाई भनरन्तरता दददै उत्कृष्ट सूचना 
अभधकारी परुस्कार र विनय कसज ु (उत्कृष्ट अभियन्ता) परुस्कारको लाभग भमभत २०७७।१२।०५  गते गोरखापत्र 
राविय दैभनकमा सूचना प्रकाशन गरी ३० ददनको समय ददई आिेदन माग गररएको भियो । प्राप्त आिेदनहरुबाट 
विनय कसज ु(उत्कृष्ट अभियन्ता) परुस्कार र उत्कृष्ट सूचना अभधकारी परुस्कारका लाभग भनधाषरण गररएको मापदण्डको 
आधारमा भसफाररस सभमभतले मूल्याङ्कन गरी भसफाररस गरेका देहायबमोश्चजमका अभियन्ता तिा सूचना अधकारीलाई 
भबनय कसज ु उत्कृष्ट अभियन्ता परुस्कार र उत्कृष्ट सूचना अभधकारी परुस्कारबाट परुस्कृत सम्मान गने भनणषय 
आयोगको भमभत २०७७।०१।१७ मा बसेको बैठकबाट भनणषय िएको छ । सािै आयोगमा रही उत्कृष्ट 
कायषसम्पादन गने देहायबमोश्चजमका ३ जना कमषचारीलाई प्रदान गररने परुस्कारका लाभग सश्चचिायलयले भसफाररस 
गरेबमोश्चजम तपभसलमा उल्लेश्चखत कमषचारीको नामािली स्िीकृत गररएको छ ।   

उत्कृष्ट सूचना अभधकारीतफष   

भस.नं. नाम कायाषलय नाम 

१. श्री दयाराम भतिारी  राविय मशु्चस्लम आयोग  
२. श्री सरुज कुमार िजेुल  िाहा नगरपाभलका, मकिानपरु 
३. श्री राजेश चौधरी  प्रदेश भनिाषचन कायाषलय, कैलाली  
४. श्री निराज भगरी  श्चजल्ला हलुाक कायाषलय, ताप्लेजङु्ग  

५. श्री सरोज खभतिडा श्चजल्ला हलुाक कायाषलय, खोटाङ 
भबनय कसज ु (उत्कृष्ट अभियन्ता) परुस्कारतफष   

भस.नं. नाम ठेगाना  

१. श्री  cho s'df/ ;fx  lqo'uf gu/kflnsf !!, pbok'/ 
२. श्री  8f= d'Ggf s'df/ ld> l;d|f}gu9 gu/kflnsf &, af/f 
३. श्री  z}n]Gb| s'df/ dxtf]  a6]Zj/ ufpFkflnsf @, wg'iff 
४. श्री  O{Zj/f ltjf/L  xlNbjf/L ufpFkflnsf #, emfkf  
५. श्री  /fd k'sf/ /f}lgof/  la/u+h gu/kflnsf *, k;f{ 

  



 
 

उत्कृष्ट कमषचारीतफष  

भस.नं. नाम  पद  

१. श्री कवपल प्रसाद उपाध्याय  उप सश्चचि   
२. श्री शाश्चन्त िाग्ले  कानून अभधकृत  

३. श्री रभबन गौतम  कम्प्यटुर अपरेटर  
 

परुस्कृतहरुलाई यही बैशाख २२ गते आयोजना गररने आयोगको स्िापना ददिसको कायषक्रममा परुस्कार वितरण गने 
कायषक्रम राश्चखएकोमा कोरोना महामारीका कारण आयोगले कुनै औपचाररक कायषक्रम नगने भनणषय िएको हुुँदा 
उल्लेश्चखत परुस्कारहरु उपयकु्त समयमा कायषक्रम आयोजना गरी वितरण गररने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।   

 

२०७८ बैशाख १७, शकु्रबार                 कमला ओली िापा  

     सूचना आयकु्त तिा प्रिक्ता  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


