
 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
  

मिम िः-२०७३/९/२० 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 

 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २१/०७२-७३ (खुला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं  ह, कम््यटुर 

टेसननसियन पदको िाग संख्या २ (दुई) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या ७ (िात) को मिमि  

परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, प्रयोगात्िक परीक्षाको अंक, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क  िा अन् रिा ााको औस  अंक 

सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/२० को मनणायानसुार 

थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुुँदा 

सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र.न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ १३ सरुिकुिार पौडेि 

बाहुनी-७, िोरङ्ग 
रािेन्रकुिार/गोिा रिानाि 

२ ५४ हेििहादरु िड्का 

बरहििा-३, सिााही 
दानबहादरु/हररिाया गणेशबहादरु 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र.न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३ सौरभ िम्साि 

झौिेि-८, भिपरु 
रािमिनोद/गौरी होिनाि 

२ १४ काशीनाि शाह 

मिमििेश्वर मनकास-१, िनषुा 
भोिा/बनारसीदिेी देिनारायण 

३ ३२ नमिन ओिी 

िनगढी-२, कैिािी 
िनबहादरु/मिना रम भान 

४ ४३ प्रशान्  कुिार िह ो 

पत्िरकोट-७, सिााही 
रघिुंश/समुित्राकुिारी मि  ु

 

 

 
 

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

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
  

मिम िः-२०७३/९/२० 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 

 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २१/०७२-७३ (मसहला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं  ह, कम््युटर 

टेसननसियन पदको िाग संख्या १ (एक) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या ५ (पााँच) को मिमि  

परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, प्रयोगात्िक परीक्षाको अंक, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क  िा अन् रिा ााको औस  अंक 

सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/२० को मनणायानसुार 

थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुुँदा 

सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र.न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ १५ मिष्ण ुभट्टराई 

श्रीकृष्ण गण्डकी-४, थयाङ्िा 
 ोिाकान् /गोिा मटकाराि 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र.न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ २२ अपाणा भट्टराई 

कपन-३, काठिाडौं 
दािोदरप्रसाद/टंककुिारी िक्ष्िीकान्  

 

 

 
 

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

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
  

मिम िः-२०७३/९/२० 

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम िूची 
 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २१/०७२-७३ (खुला र मसहला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं  ह, 

कम््युटर टेसननसियन पदिा थिायी मनयमुिका िामग काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश भएका 

िम्िा  ३ (तीन) िना उम्िेदिारहरुिे प्राप्   गरकेो कूि अंकका आिारिा मिम  २०७३/९/२० ग ेको मनणाय अनसुार  पमशि 

बिोमिि एकिषु्ट योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे सम्बमन्ि  सबैको िानकारीको िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ ।  

तपसशल 

योग्यताक्रम नम्वर रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम र थर सिफाररश गररएको िमहू 

१ १३ सरुिकुिार पौडेि ििुा 

२ ५४ हेििहादरु िड्का ििुा 

३ १५ मिष्ण ुभट्टराई िमहिा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 
 

  


