पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१६

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २०/०७२-७३ (खुला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह,
असमन(िर्भेक्षक) पदको िाग संख्या २ (दुई) का िामग मिइएको अन् रिा ाा िा उपमथि उम्िेदिार संख्या ४ (चार) को मिमि
परीक्षाको प्राप् ाङ् क, शैमक्षक योग्य ाको श्रेणी िाप को अङ् क िा अन् रिा ाा को औस अंक सिे को कूि योगबाट देहाय
बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम २०७३/९/१८ को मनणा यानस
ु ार थिायी मनयमु िका िामग
मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुदुँ ा सम्बमन्ि सबैको
िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश गररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
१
नारायण प्रसाद अयाा ि
अिे-४, गल्ु िी
२
५
पूरुषोत्ति मसंह साउद
दत्त-ु ५, दाचा ि
ु ा
वैकसपपक योग्यताक्रम िचू ीीः
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
१३
रािेन्र िड् का
िस
ु ीकोट-३, रुकुि
अस्थायी िूचीीः
अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम र थर
१
२३
मदमिप के .सी.

......................
(रुद्रसिंह तामाङ)
सदथय-समचि

........................
(छसवलाल ररजाल)
सदथय

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

रमििािपनु ी/

पोिानन्द

भिानमसंहियन् ीदेिी/

के शरमसंह

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

चन्रबहादरु ि
ु सा/

भामगराि

बाब/ु आमाको नाम
मडल्िीबहादरु पु िाकुिारी/

............................
(महेन्द्रप्रिाद गुरागाई ं)
सदथय

बाजेको नाम
सरु िीर

............................
(सशवप्रिाद मनु क
ं मी)
अध्यक्ष

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१६

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २०/०७२-७३ (मसहला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह,
असमन(िर्भेक्षक) पदको िाग संख्या १ (एक) का िामग मिइएको अन् रिा ाा िा उपमथि उम्िेदिार संख्या ४ (चार) को मिमि
परीक्षाको प्राप् ाङ् क, शैमक्षक योग्य ाको श्रेणी िाप को अङ् क िा अन् रिा ाा को औस अंक सिे को कूि योगबाट देहाय
बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम २०७३/९/१८ को मनणा यानस
ु ार थिायी मनयमु िका िामग
मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुदुँ ा सम्बमन्ि सबैको
िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश गररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
१०
समिा िा सिु ेदी
िन्ििी-१, रािेछाप
वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
४१
सरुना िापा
िभु ू-४, िमि परु
२
२२
मिना पाण्डे
सूयाि ी-९, निु ाकोट

......................
(रुद्रसिंह तामाङ)
सदथय-समचि

........................
(छसवलाल ररजाल)
सदथय

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

टोिानािअप्सरा/

उिानाि

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समु नििंगगायत्री/

इन्रबहादरु

भाइरािाज्ञानीदेिी/

महराप्रसाद

............................
(महेन्द्रप्रिाद गरु ागाई ं)
सदथय

............................
(सशवप्रिाद मनु क
ं मी)
अध्यक्ष

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१६

एकमष्टु योग्यताक्रम िूची
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २०/०७२-७३ (खुला र मसहला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह,
असमन (िर्भेक्षक) पदिा थिायी मनयमु िका िामग काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश भएका िम्िा
३ (तीन) िना उम्िेदिारहरुिे प्राप् गरेको कूि अंकका आिारिा मिम २०७३/९/१८ ग ेको मनणा य अनस
ु ार पमशि बिोमिि
एकिष्टु योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे सम्बमन्ि सबैको िानकारीको िामग यो सूचना प्रकामश गररएको छ ।
योग्यताक्रम नम्वर
१.
२.
३.

......................
(रुद्रसिंह तामाङ)
सदथय-समचि

रोल नम्बर
१
५
१०

तपसशल
उम्मेदवारको नाम र थर
नारायण प्रसाद अयाा ि
पूरुषोत्ति मसंह साउद
समिा िा सिु ेदी

........................
(छसवलाल ररजाल)
सदथय

सिफाररश गररएको िमहू
िि
ु ा
िि
ु ा
िमहिा

............................
(महेन्द्रप्रिाद गुरागाई ं)
सदथय

............................
(सशवप्रिाद मनु क
ं मी)
अध्यक्ष

