
 1  क्रमशः...... 

 

पदपूर्ति सर्मर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठमाडौं 
 

काठमाडौं महानगरपार्िकाको देहायको ष्ट्रिज्ञापनमा र्िइएको र्िखित परीक्षामा देहायका उम्मेदिार उत्तीर्ि भई अन्तरिातािको 
िार्ग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जानकारीको िार्ग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे 
देहायको स्थान, र्मर्त र समयमा कम््यटुर सीप परीक्षर् र अन्तरिाताि ददन आउँदा नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र, पासपोटि 
साइजको फोटो २ प्रर्त, शैखक्षक योग्यताका प्रमार्पत्रहरुको सक् कि सष्ट्रहत नक् कि १/१ प्रर्त, दरिास्त फारामको प्रथम पाना भरी 
प्रिेशपत्र र्िई तोष्ट्रकएको ददन तोष्ट्रकएको समयभन्दा १(एक) घण्टा अगािै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्तरिातािको ददन साििजर्नक ष्ट्रिदा 
पनि गएमा पर्न अन्तरिाताि कायिक्रम यथाित ्सञ् चािन हनुेछ ।  

 

सेिाः प्रशासन पदः नायि सबु्बा/िेिापाि  

तहः सहायक स्तर पाचँौं र्िखित परीक्षा सञ् चािन र्मर्तः २०७३।५।३ र ४  गते  

ष्ट्रिज्ञापन नं. १४-१५/०७२-७३  
ष्ट्रकर्समः ििुा मष्ट्रहिा आ.ज. मिेशी 
माग पद संखयाः  नायि सबु्बातफि  - 
 िेिापाि तफि  -  

४ १ १ १ 
२ १ - - 

र्िखित परीक्षामा सखम्मर्ित संखयाः ६२९ 
अन्तरिातािको िार्ग छनौट भएको संखयाः  १२ ७ ६ ५ 

 
 

ि.क्र.नं. रोि नम्िर उम्मेदिारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
1 902 अखम्िका दाहाि रेितीप्रसाद/भगिती र्तथिराज मष्ट्रहिा 
2 104 अखम्िका शमाि िमािगत/दयाकुमारी एकनारायर् मष्ट्रहिा 
3 1426 आग्रह आचायि दर्िराम/बािकुमारी र्मत्रिाि ििुा 
4 1290 इश् िरप्रसाद पौडैि बािकृष्र्/गंगा िक्ष्मर् ििुा 
5 404 उमेशकुमार मेहता सयुिनारायर्/रामितीदेिी गनाई मिेशी 
6 157 उर्मििा भट्टराई ठगरुाम/बिुी चडुामडी ििुा, मष्ट्रहिा 
7 221 कमिप्रसाद भण्डारी हररप्रसाद/रम्बी देिीप्रसाद ििुा 
8 257 कुञ् चनुा थापा गेहराज/ष्ट्रिमिा मानर्संह मष्ट्रहिा 
9 418 कुमार तामाङ खजत् नबहादरु/र्मनामाया ष्ट्रिरमन आ.ज. 
10 1006 केशिस्थाष्ट्रपत घर्तिमगर हररबहादरु/चन्रकिी बिर्सं ििुा, आ.ज. 
11 1093 गोष्ट्रिन्दप्रसाद आचायि महानन्द/ष्ट्रहमादेिी भष्ट्रिश् िर ििुा 
12 1193 र्डिबहादरु थापा पूर्िबहादरु/िर्गश् िरा गन ु आ.ज. 
13 193 र्तिकप्रसाद िार्मछाने छष्ट्रििाि/िक्ष्मी नन्दिाि ििुा 
14 1100 दगुाि शमाि गौतम ऋष्ट्रिराम/रुक्मीर्ादेिी शार्िकराम मष्ट्रहिा 
15 144 देबकी ष्ट्रिष्ट र्नरबहादरु/पूर्िकुमारी मेगबहादरु मष्ट्रहिा 
16 907 प्रकाश चपाई पदमिाि/रत् नादेिी िगिुाि ििुा 
17 32 प्रचण्ड पाठक रामबहादरु/रािादेिी िािबहादरु ििुा 
18 1132 प्रर्तमा शे्रष्ठ गोरेबहादरु/िक्ष्मीदेिी सानोर्डिबहादरु आ.ज. 
19 1332 र्मताकुमारी थापा जसबहादरु/पूर्िमाया चन्रबहादरु आ.ज. 
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ि.क्र.नं. रोि नम्िर उम्मेदिारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
20 47 यज्ञराज रेग्मी उदयराम/कृष्र्ा भीमदत्त ििुा 
21 162 रंज ुयादि नागेन्र/खशिकुमारीदेिी दिुार मिेशी 
22 397 राजेशकुमार झा श्रीचन्र/जयमािा सििजीत मिेशी 
23 1391 िक्ष्मी मरार्सनी ज्ञिािी प्रमानन्द/शान्तादेिी थार्नश् िर मष्ट्रहिा 
24 302 ष्ट्रिनोद रेग्मी ऋष्ट्रिराम/रीताकुमारी र्नत्यिाि ििुा 
25 534 ष्ट्रिष्ट्रपनकुमार देि ष्ट्रिजयमािि/उर्मििादेिी िासिुाि मिेशी 
26 432 शशीचन्र ष्ट्रिष्ट िमािनन्द/गोमतीदेिी गोपािदत्त ििुा 
27 76 संजीिकुमार यादि देिनारायर्/गंगादेिी सयुिनारायर् मिेशी 
28 1444 सनु्दर प्रजापती तेजकृष्र्/सयुिमाया िमिराज आ.ज. 

 

कम््यटुर सीप परीक्षर् हनु ेस्थान, र्मर्त र समयः  

स्थानः िोक सेिा आयोग, मध्यमाञ्चि क्षेत्रीय र्नदेशनािय, नयाँ बानेश् िर, काठमाडौं 
 

अन्तरिाताि हनु ेस्थान, र्मर्त र समयः  

स्थानः काठमाडौं महानगरपार्िका, पदपूर्ति सर्मर्तको सखचिािय, राष्ट्रिय सभागहृ, काठमाडौं 
 

र्िखित परीक्षाबाट छनौट भएका मार्थ उल्िेखित सबै उम्मेदिारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरिाताि कायिक्रम र्नम्नानसुार 

सञ् चािन हनुे व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

र्मर्त िर्ािनकु्रम नम्िर कम््यटुर सीप परीक्षर् अन्तरिाताि 

२०७३।०९।१४ 

१-७ ष्ट्रिहान ८.०० बजे ददनको ११.०० बजे 

८-१४ ष्ट्रिहान ८.३० बजे ददनको १२.३० बजे 

१५-२१ ष्ट्रिहान ९.०० बजे ददनको २.०० बजे 
२२-२८ ष्ट्रिहान ९.३० बजे ददनको ३.३० बजे 

 
पनुश्चः  

(१) अको सूचना भएमा बाहेक तोष्ट्रकएको कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरिातािका ददन साििजर्नक ष्ट्रिदा पनि गएमा पर्न उक्त 
कायिक्रम यथाित सञ्चािन हनेुछ ।  

(२) रोि नम्िर १४२० का उम्मेदिार प्रर्मिा भारती (बाबःु ष्ट्रिष्र्रुाज, बाजेः गरे्शराज) िे दितीय पत्रको परीक्षामा खचट सारी 
नक् कि गरेकोिे काठमाडौं महानगरपार्िकाबाट ष्ट्रिज्ञापन भई र्नज सखम्मर्ित भएका यस िििका सबै परीक्षा रद्द गने र्नर्िय 
गररएको व्यहोरा सूखचत गररन्छ ।  

 
 ...................... ........................ .......................... .......................... 
 (रुरर्संह तामाङ) (छष्ट्रििाि ररजाि) (महेन्रप्रसाद गरुागाईं) (खशिप्रसाद मनंुकमी) 

 सदस्य-सखचि सदस्य सदस्य अध्यक्ष 


