पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१४

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १४-१५/०७२-७३ (खुला), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह, नायव
िब्ु बा/लेखापाल पदको िाग संख्या ६ (छ) का िामग मिइएको अन् रिा ाा िा उपमथि उम्िेदिार संख्या १० (दश) को मिमि
परीक्षाको प्राप् ाङ् क, शैमक्षक योग्य ाको श्रेणी िाप को अङ् क, कम्प्यटु र सीप परीक्षणको अङ् क िा अन् रिा ाा को औस अंक
सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम २०७३/९/१४ 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 िचू ीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

१०९३

२

३२

३

१९३

४

१२९०

५

२२१

६

४३२

गोमिन्दप्रसाद आचाया
िीरेन्रनगर-११, सि
ु े
प्रचण्ड पाठक
परिानीपरु -४, सिाा ही
म िकप्रसाद िामिछाने
गि
ु ररया-५, बमदा या
इश्िरप्रसाद पौडेि
मि ाि-४, काथकी
कििप्रसाद भण्डारी
हुगुँ ा-२, गल्ु िी
शशीचन्र मिष्ट
ररठाचौपाटा-२, दाचा ि
ु ा

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम सिफाररश भएको पद

िहानन्द/महिादेिी

भमिश्िर

नायि सब्ु बा

रािबहादरु /रािादेिी

िािबहादरु

िेिापाि

छमििाि/िक्ष्िी

नन्दिाि

िेिापाि

बािकृष्ण/गंगा

िक्ष्िण

नायि सब्ु बा

हररप्रसाद/रम्बी

देिीप्रसाद

नायि सब्ु बा

ििाा नन्द/गोि ी

गोपािदत्त

नायि सब्ु बा

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

४७
यज्ञराि रेग्िी, िकान्र-७, दैिेि
उदयराि/कृष्णा
भीिदत्त
१
३०२
मिनोद रेग्िी, पौिेगौंडे-१, थयाङिा ऋमिराि/री ाकुिारी मनत्यिाि
२
१४२६ आग्रह आचाया , िरेङ-४, अर्ाा िांची दमिराि/बािकुिारी मित्रिाि
३
अस्थायी िूचीीः
अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम र थर बाबु/आमाको नाम
बाजेको नाम
१
७७३
सक
मगररिारी
मदपेन्र पमण्ड
ु देि/नारायणी
२
१४७५ समु दप आचाया
बाबरु ाि/ ारादेिी
पदिप्रसाद

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

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

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

सिफाररश हुन िक्ने
िम्भासवत पद
नायि सब्ु बा
नायि सब्ु बा/िेिापाि
नायि सब्ु बा/िेिापाि

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

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१४

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १४-१५/०७२-७३ (मसहला), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह, नायव
िब्ु बा/लेखापाल पदको िाग संख्या २ (दईु ) का िामग मिइएको अन् रिा ाा िा उपमथि उम्िेदिार संख्या ७ (िात) को मिमि
परीक्षाको प्राप् ाङ् क, शैमक्षक योग्य ाको श्रेणी िाप को अङ् क, कम्प्यटु र सीप परीक्षणको अङ् क िा अन् रिा ाा को औस अंक
सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम २०७३/९/१४ 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 िचू ीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

१५७

२

१३९१

उमिा िा भट्टराई
बाुँझकटेरी-९, गल्ु िी
िक्ष्िी िरामसनी ज्ञिािी
अिा िे-९, गल्ु िी

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम सिफाररश भएको पद

ठगरु ाि/बिु ी

चडु ािडी

नायि सब्ु बा

प्रिानन्द/शान् ादेिी

िामनश्िर

िेिापाि

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

११००

२

१०४

३

१४४

४

२५७

५

९०२

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

दगु ाा शिाा गौ ि
मसगाना-९, बागिङ
ु ्ग
अमम्िका शिाा
के िरे-८, थयाङिा
देबकी मिष्ट
दािन-१, िकिानपरु
कुञ्चनु ा िापा
मिििु ार-३, प्यठु ान
अमम्िका दाहाि
बसािाडी-९, िकिानपरु

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

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश हुन िक्ने
िम्भासवत पद

ऋमिराि/रुक्िीणादेिी शामिकराि

नायि सब्ु बा/िेिापाि

ििाा ग /दयाकुिारी

नायि सब्ु बा/िेिापाि

एकनारायण

मनरबहादरु /पूणाकुिारी िेगबहादरु

नायि सब्ु बा

गेहुराि/मिििा

िानमसंह

नायि सब्ु बा/िेिापाि

रेि ीप्रसाद/भगि ी

म िा राि

नायि सब्ु बा/िेिापाि

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

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

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१४

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १४-१५/०७२-७३ (आसदवािी/जनजासत), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर पााँचौं
ह, नायव िब्ु बा 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, कम्प्यटु र सीप परीक्षणको अङ् क िा अन् रिा ाा को औस अंक
सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम २०७३/९/१४ 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 िचू ीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

११३२

प्रम िा श्रेष्ठ
िानमसङ-५, निु ाकोट

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम सिफाररश भएको पद

गोरेबहादरु /िक्ष्िीदेिी

सानोमडिबहादरु

नायि सब्ु बा

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

१४४४

२

१३३२

३

११९३

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

सन्ु दर प्रिाप ी
िमि परु -२, िमि परु
मि ाकुिारी िापा
दगा ङ
ु डाुँडा-७, बागिङ
ु ्ग
मडिबहादरु िापा
र्मिर-४, गल्ु िी

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

बाबु/आमाको नाम
ेिकृष्ण/सयु ा िाया
िसबहादरु /पूणािाया

बाजेको नाम

सिफाररश हुन िक्ने
िम्भासवत पद

ििा राि

नायि सब्ु बा

चन्रबहादरु

नायि सब्ु बा

पूणाबहादरु /िमगश्िरा गनु

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

नायि सब्ु बा

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

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१४

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १४-१५/०७२-७३ (मधेशी), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह, नायव िब्ु बा
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, कम्प्यटु र सीप परीक्षणको अङ् क िा अन् रिा ाा को औस अंक सिे को कूि योगबाट
देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम २०७३/९/१४ 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 िचू ीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

४०४

उिेशकुिार िेह ा
िध्यहिाा ही-७, सनु सरी

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम सिफाररश भएको पद

सयु ा नारायण/रािि ीदेिी गनाई

नायि सब्ु बा

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः
यो.क्र. नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१

१६२

२

३९७

३

७६

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

रंिु यादि
मसग्याही-४, िहोत्तरी
रािेशकुिार झा
बिरा-१, सिाा ही
संिीिकुिार यादि
िझौरा-२, मसरहा

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

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश हुन िक्ने
िम्भासवत पद

नागेन्र/मशिकुिारीदेिी दिु ार

नायि सब्ु बा

श्रीचन्र/ियिािा

सिा िी

नायि सब्ु बा

देिनारायण/गंगादेिी

सयु ा नारायण

नायि सब्ु बा

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

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

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/९/१४

एकमष्टु योग्यताक्रम िूची
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १४-१५/०७२-७३ (खल
ु ा तथा िमावेशी), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर
पााँचौं ह, नायव िब्ु बा/लेखापाल पदको थिायी मनयमु िका िामग काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा
मसफाररश भएका िम्िा १० (दश) िना उम्िेदिारहरुिे प्राप् गरेको कूि अंकका आिारिा मिम २०७३/९/१४ ग ेको मनणा य
अनस
ु ार पमशि बिोमिि एकिष्टु योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे सम्बमन्ि सबैको िानकारीको िामग यो सूचना प्रकामश
गररएको छ ।
तपसशल
यो.क्र. नं.

रोल नम्बर

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

१०९३
३२
१९३
१२९०
२२१
४३२
१५७
४०४
१३९१
११३२

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

उम्मेदवारको नाम र थर
गोमिन्दप्रसाद आचाया
प्रचण्ड पाठक
म िकप्रसाद िामिछाने
इश्िरप्रसाद पौडेि
कििप्रसाद भण्डारी
शशीचन्र मिष्ट
उमिा िा भट्टराई
उिेशकुिार िेह ा
िक्ष्िी िरामसनी ज्ञिािी
प्रम िा श्रेष्ठ

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

सिफाररश गररएको
िमहू

पद

िि
ु ा
िि
ु ा
िि
ु ा
िि
ु ा
िि
ु ा
िि
ु ा
िमहिा
ििेशी
िमहिा
आमदिासी/िनिाम

नायि सब्ु बा
िेिापाि
िेिापाि
नायि सब्ु बा
नायि सब्ु बा
नायि सब्ु बा
नायि सब्ु बा
नायि सब्ु बा
िेिापाि
नायि सब्ु बा

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

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

