पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/११/१४

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २३/०७२-७३ (खुला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह, जुसनयर
सिसिल इसजजसनयर पदको िाग संख्या १ (एक) का िामग मिइएको अन् रिा ाा िा उपमथि उम्िेदिार संख्या ७ (िात) 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 २०७३/११/१४ 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 िूचीीः
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
३१
पदमराज कठायत, ा ोपानी-१, िम्ु िा

बाब/ु आमाको नाम
चाउरो/िायादेिी

बाजेको नाम
कािु

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः
वै.यो.क्र.नं रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
८९
िाजन न्यौपाने, कामिका-१, मसन्िपु ाल्चोक
२
१०४ हररश्चन्र िेजुवाल, रोिा-१, िगु ु
३
७६
अमरेन्दप्रिाद शाह, िनगढा-५, सिाा ही
४
१०५ पपलव श्रेष्ठ, अिौिे-६, िोटाङ
५
२९
प्रसदपकुमार िाह, िगिा गाढागुठी-३, िनषु ा

बाब/ु आमाको नाम
देिीप्रसाद/इश्वरी
कणा बहादरु /िक्ष्िी
श्यािमकशोरप्रसाद/मशिकिीदेिी
िनकािी/देिकुिारी
उमिि/उमिा िादेिी

बाजेको नाम
मडल्िीराि
िनमसंह
मिन्दािाि
िानबहादरु
िानिर

अस्थायी िूचीीः
अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर
१
९२
२
९९
३
९

......................
(रुरसिंह तामाङ)
सदथय-समचि

उम्मेदवारको नाम र थर
मबिय िहिा न
िहेश िहादरु िोहरा
रिेश भट्ट

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

बाबु/आमाको नाम
बािगोमिन्द/महरादेिी
रािबहादरु /िहानादेिी
मिष्णप्रु साद/झम्कादेिी

बाजेको नाम
िग िाि
भानमसंह
िमगिाि

............................
(महेन्रप्रिाद गुरागाई ं)
सदथय

............................
(सशवप्रिाद मुनक
ं मी)
अध्यक्ष

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/११/१४

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २३/०७२-७३ (मसहला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह, जुसनयर
सिसिल इसजजसनयर पदको िाग संख्या १ (एक) का िामग मिइएको अन् रिा ाा िा उपमथि उम्िेदिार संख्या ५ (पााँच) 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 २०७३/११/१४ 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 िूचीीः
यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
१
६०
तृप्ती रोका, पैयपुुँ ाटा-८, बागिुङ्ग

बाब/ु आमाको नाम
िग बहादरु /इन्रा

बाजेको नाम
िडगबहादरु

वैकसपपक योग्यताक्रम िचू ीीः
वै.यो.क्र.नं रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन
३२
१
देवकी वुढाथोकी, मभिेश्वर-६, दोििा
२२
२
सडम्पल श्रेष्ठ, काठिाडौं-१०, काठिाडौं
५५
३
िसवना महजान डंगोल, िोकना-४, िमि परु
६३
४
नम्रता सिंह, काठिाडौं-१६, काठिाडौं

बाब/ु आमाको नाम
मिष्णबु हादरु /कािी
कृष्णगोपाि/मिििा
मचररकािी/ यु ु
गंगाबहादरु /िमन्दरािैयाुँ

बाजेको नाम
िानबहादरु
दगु ाा प्रसाद
चन्रिान
नारायणबहादरु

......................
(रुरसिंह तामाङ)
सदथय-समचि

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

............................
(महेन्रप्रिाद गुरागाई ं)
सदथय

............................
(सशवप्रिाद मुनक
ं मी)
अध्यक्ष

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागृह, काठिाडौं

मिम िः-२०७३/११/१४

एकमष्टु योग्यताक्रम िूची
काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. २३/०७२-७३ (खुला र मसहला), प्रासवसधक सेिा, िहायक स्तर पााँचौं ह,
जुसनयर सिसिल इसजजसनयर पदिा थिायी मनयमु िका िामग काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश
भएका िम्िा २ (दुई) िना उम्िेदिारहरुिे प्राप् गरेको कूि अंकका आिारिा मिम २०७३/११/१४ 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.

......................
(रुरसिंह तामाङ)
सदथय-समचि

रोल नम्बर
३१
६०

तपसशल
उम्मेदवारको नाम र थर
पदिराि कठाय
ृप् ी रोका

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

सिफाररश गररएको िमहू
िुिा
िमहिा

............................
(महेन्रप्रिाद गुरागाई ं)
सदथय

............................
(सशवप्रिाद मुनक
ं मी)
अध्यक्ष

