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काठिाडौं िहानगरपार्िकाको देहायको ष्ट्रिज्ञापनिा र्िइएको र्िखित परीक्षािा देहायका उम्िेदिार उत्तीर्ि भई अन्तरिातािको 
िार्ग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जानकारीको िार्ग यो सूचना प्रकाखित गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदिारहरुिे 
देहायको स्थान, र्िर्त र सियिा प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तरिाताि ददन आउँदा नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्र, पासपोटि साइजको 
फोटो २ प्रर्त, िैखक्षक योग्यताका प्रिार्पत्रहरुको सक् कि सष्ट्रहत नक् कि १/१ प्रर्त, दरिास्त फारािको प्रथि पाना भरी प्रिेिपत्र 
र्िई तोष्ट्रकएको ददन तोष्ट्रकएको सियभन्दा १(एक) घण्टा अगािै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्तरिातािको ददन साििजर्नक ष्ट्रिदा पनि 
गएिा पर्न अन्तरिाताि कायिक्रि यथाित ्सञ् चािन हनुेछ ।  
 

सेिााः प्राष्ट्रिर्िक पदाः कम््यटुर टेखक्नर्सयन 

तहाः सहायक स्तर पाचँौं र्िखित परीक्षा सञ् चािन र्िर्ताः २०७३/६/१  गते 

ष्ट्रिज्ञापन नम्िर २१/०७२-७३ 
सिाििेी ष्ट्रकर्सिाः ििुा िष्ट्रहिा 
िाग पद संखयााः   २ १ 
र्िखित परीक्षािा सखम्िर्ित संखयााः ७३ 
अन्तरिातािको िार्ग छनौट भएको संखयााः  ७ ५ 

 

ि.क्र.नं. रोि नम्िर उम्िेदिारको नाि, थर बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
1 22 अपिर्ा भट्टराई दािोदरप्रसाद/टंककुिारी िक्ष्िीकान्त िष्ट्रहिा 
2 14 कािीनाथ साह भोिा/बनारसीदेिी देिनारायर् ििुा 
3 27 कोिि गु्  ता प्रकािचन्र/ररता ददर्िपकुिार िष्ट्रहिा 
4 40 खजिन प्रसाद अर्िकारी ियाराि/उर्त प्रजे ििुा 
5 32 नष्ट्रिन ओिी िनबहादरु/र्िना रर्तभान ििुा 
6 37 र्निििा कुिारी बि प्रिेबहादरु/सरस्िती गगनबहादरु िष्ट्रहिा 
7 43 प्रिान्त कुिार िहतो रघिंुि/सरु्ित्राकुिारी खजत ु ििुा 
8 29 िन्ज ुिोहरा रेििबहादरु/नन्दाकुिारी नरबहादरु िष्ट्रहिा 
9 15 ष्ट्रिष्र् ुभट्टराई तोिाकान्त/गोिा ष्ट्रटकाराि िष्ट्रहिा 
10 13 सरुज कुिार पौडेि राजेन्रकुिार/गोिा रिानाथ ििुा 
11 3 सौरभ िम्साि रािष्ट्रिनोद/गौरी होिनाथ ििुा 
12 54 हेि िहादरु िड्का दानबहादरु/हररिाया गनेिबहादरु ििुा 

 

र्िखित परीक्षाबाट छनौट भएका िार्थ उल्िेखित उम्िेदिारहरुको प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तरिाताि कायिक्रि र्नम्नानसुार सञ् चािन 
हनु ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

िर्ािनकु्रि 
नम्िर 

प्रयोगात्िक परीक्षा हनेु  अन्तरिाताि कायिक्रि सञ्चािन हनेु 
र्िर्त र सिय स्थान र्िर्त र सिय स्थान 

१-६ 
२०७३।९।२० गते 
ष्ट्रिहान ८.०० बजे 

िोक सेिा आयोग, 
िध्यिाञ्चि क्षेत्रीय 

र्नदेिनािय, नयाँ बानेश् िर 

२०७३।९।२० गते 
ददनको ४.०० बजे 

काठिाडौं िहानगरपार्िका,  
पदपूर्ति सर्िर्तको सखचिािय,  
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७-१२ 

२०७३।९।२० गते 
ष्ट्रिहान ९.०० बजे 

२०७३।९।२० गते 
ददनको ५.३० बजे 

पनुश्चाः अको सूचना भएिा बाहेक तोष्ट्रकएको प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तरिातािका ददन साििजर्नक ष्ट्रिदा पनि गएिा पर्न उक्त कायिक्रि यथाित सञ्चािन हनेुछ ।  
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