काठमाडौ उऩत्यका खानेऩानी सऱसमटे ड
ऩदऩर्ू ति ससमर्त, प्रधान कायािऱय त्रिऩरु े श्वर, काठमाण्डौ

अल्ततम नर्तजा प्रकाशन सम्फतधी सूचना
ममर्त् २०७४।०६।२८

o; lnld6]8sf] lj1fkg g+= #!÷&#÷&$ -v'nf_, k|fljws ;]jf, l;len ;d"x, tx (, pk k|aGws kbsf] dfu
kb ;+Vof ! -Ps_ sf nflu ldlt @)&$÷)^÷@^ ut] ;+rfng ePsf] cGtjf{tf{df pkl:yt @ -b'O{_ hgf
pDd]bjf/x?sf] lnlvt k/LIff / cGtjf{tf{ ;d]tsf] k|fKtfÍsf] cfwf/df b]xfo jdf]lhdsf] of]Uotfqmd sfod x'g
cfPsf]n] :yfoL lgo'lQmsf] nflu 5gf}6 ug]{ lg0f{o ePsf] x'Fbf ;DjlGwt ;j}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf
k|sflzt ul/Psf] 5 . 5gf}6 ePsf pDd]bjf/x?n] lgo'lQmsf nflu lgjf{rg cfrf/;+lxtf ;dfKt ePkZrft
lnld6]8sf] k|wfg sfof{no, lqk'/]Zj/, sf7df8f}+df ;Dks{ ug'{x'g ;d]t ;"lrt ul/G5 .
ससपाररश योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

३

उम्मेदवारको नाम थर
रमेश के.सी.

ठे गाना

gfufh{'g–!#, sf7df8f}+

फाफ/ु आमाको नाम
गणेशबहादरु /मैया

फाजेको नाम

कैफपयत

इन्द्रबहादरु

वैकल्पऩक योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

२

उम्मेदवारको नाम थर
अर्ुनबाबु ढकाऱ

ठे गाना

>Lgfysf]6–#, uf]/vf

फाफ/ु आमाको नाम
दे वीप्रसाद/उषाकुमारी

(सुन्द्दरबाबु अयाुऱ)
सदस्य सचिव
ऩदऩर्ू तु सममर्त

फाजेको नाम
वुद्धिसागर

कैफपयत

काठमाडौ उऩत्यका खानेऩानी सऱसमटे ड
ऩदऩर्ू ति ससमर्त, प्रधान कायािऱय त्रिऩरु े श्वर, काठमाण्डौ

अल्ततम नर्तजा प्रकाशन सम्फतधी सूचना
ममर्त् २०७४।०६।२८
यस मऱममटे डको द्धवऻाऩन नॊ. ३२।०७३।७४ (खऱ
ु ा), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ९, उऩप्रबन्द्धक ऩदको माग ऩदसॊख्या १
(एक) ऱाचग ममर्त २०७४।०६।२६ गते सॊिाऱन भएको अन्द्तवाुताुमा उऩस्स्थत २ (दईु ) र्ना उम्मेदवारहरुको मऱखखत ऩरीऺा
र अन्द्तवाुताु समेतको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोस्र्म योग्यताक्रम कायम हुन आएकोऱे स्थायी र्नयुस्ततका ऱाचग
छनौट गने र्नणुय भएको हुॉदा सम्बस्न्द्धत सबैको र्ानकारीको ऱाचग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका
उम्मेदवारहरुऱे र्नयुस्ततका ऱाचग र्नवाुिन आिारसॊहहता समाप्त भएऩश्िात मऱममटे डको प्रधान कायाुऱय, त्रिऩुरेश्वर,
काठमाडौमा सम्ऩकु गनह
ु ु न समेत सचू ित गररन्द्छ ।
ससपाररश योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

११

उम्मेदवारको नाम थर
प्रकाशकुमार राइु

ठे गाना
साॉघुटार-१, रामेछाऩ

फाफ/ु आमाको नाम
धमुध्वर्/धनकुमारी

फाजेको नाम

कैफपयत

ऩॊिध्वर्

वैकल्पऩक योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

४

उम्मेदवारको नाम थर
दीऩकरार् कॉडेऱ

ठे गाना
काठमाडौं-३३, काठमाडौं

फाफ/ु आमाको नाम
हरीनारायण/राधा

(सुन्द्दरबाबु अयाुऱ)
सदस्य सचिव
ऩदऩूर्तु सममर्त

फाजेको नाम
हरीप्रसाद

कैफपयत

काठमाडौ उऩत्यका खानेऩानी सऱसमटे ड
ऩदऩर्ू ति ससमर्त, प्रधान कायािऱय त्रिऩरु े श्वर, काठमाण्डौ

अल्ततम नर्तजा प्रकाशन सम्फतधी सूचना
ममर्त् २०७४।०६।२८
यस मऱममटे डको द्धवऻाऩन नॊ. ३४।०७३।७४ (खऱ
ु ा), प्राद्धवचधक सेवा, मसमभऱ समूह, तह ८, सहायक प्रबन्द्धक ऩदको माग
ऩदसॊख्या १ (एक) ऱाचग ममर्त २०७४।०६।२६ र २८ गते सॊिाऱन भएको अन्द्तवाुताुमा उऩस्स्थत २ (दईु ) र्ना
उम्मेदवारहरुको मऱखखत ऩरीऺा र अन्द्तवाुताु समेतको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोस्र्म योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोऱे स्थायी र्नयुस्ततका ऱाचग छनौट गने र्नणुय भएको हुॉदा सम्बस्न्द्धत सबैको र्ानकारीको ऱाचग यो सूिना
प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुऱे र्नयुस्ततका ऱाचग र्नवाुिन आिारसॊहहता समाप्त भएऩश्िात
मऱममटे डको प्रधान कायाुऱय, त्रिऩरु े श्वर, काठमाडौमा सम्ऩकु गनह
ु ु न समेत सचू ित गररन्द्छ ।
ससपाररश योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

४

उम्मेदवारको नाम थर
ममऱन थाऩा

ठे गाना
दमक-१६, झाऩा

फाफ/ु आमाको नाम
नारायण/ऱक्ष्मी

फाजेको नाम

कैफपयत

वीरबहादरु

वैकल्पऩक योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

२

उम्मेदवारको नाम थर
सॊर्य खड्का

ठे गाना
सय
ू द्धु वनायक-१०,
भततऩुर

फाफ/ु आमाको नाम
केशवबहादरु /ममनकुमारी

(सुन्द्दरबाबु अयाुऱ)
सदस्य सचिव
ऩदऩूर्तु सममर्त

फाजेको नाम
ममरबहादरु

कैफपयत

काठमाडौ उऩत्यका खानेऩानी सऱसमटे ड
ऩदऩर्ू ति ससमर्त, प्रधान कायािऱय त्रिऩरु े श्वर, काठमाण्डौ

अल्ततम नर्तजा प्रकाशन सम्फतधी सूचना
ममर्त् २०७४।०६।२८
यस मऱममटे डको द्धवऻाऩन नॊ. ३६।०७३।७४ (खऱ
ु ा), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ८, सहायक प्रबन्द्धक ऩदको माग
ऩदसॊख्या १ (एक) ऱाचग ममर्त २०७४।०६।२७ गते सॊिाऱन भएको अन्द्तवाुताुमा उऩस्स्थत ३ (तीन) र्ना उम्मेदवारहरुको
मऱखखत ऩरीऺा र अन्द्तवाुताु समेतको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोस्र्म योग्यताक्रम कायम हुन आएकोऱे स्थायी
र्नयुस्ततका ऱाचग छनौट गने र्नणुय भएको हुॉदा सम्बस्न्द्धत सबैको र्ानकारीको ऱाचग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ
। छनौट भएका उम्मेदवारहरुऱे र्नयुस्ततका ऱाचग र्नवाुिन आिारसॊहहता समाप्त भएऩश्िात मऱममटे डको प्रधान
कायाुऱय, त्रिऩरु े श्वर, काठमाडौमा सम्ऩकु गनह
ु ु न समेत सचू ित गररन्द्छ ।
ससपाररश योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

१

उम्मेदवारको नाम थर
योगेन्द्रबहादरु बम

ठे गाना
िवरािौतारा-१, डोटी

फाफ/ु आमाको नाम
अमरबहादरु /ऱक्ष्मीदे वी

फाजेको नाम

कैफपयत

तकबहादरु

वैकल्पऩक योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

फाफ/ु आमाको नाम

फाजेको नाम

१

१०

ऱाऱबहादरु राना

अवऱचिॊग-१, सुखेत

कणुबहादरु /नोकऱी

नन्द्दबहादरु

२

११

कमऱबहादरु बम

द्धऩऩऱिौरी-९, दािऱ
ु ा

ऱाऱबहादरु /दे वकीदे वी

गणेशबहादरु

(सुन्द्दरबाबु अयाुऱ)
सदस्य सचिव

कैफपयत

काठमाडौ उऩत्यका खानेऩानी सऱसमटे ड
ऩदऩर्ू ति ससमर्त, प्रधान कायािऱय त्रिऩरु े श्वर, काठमाण्डौ

अल्ततम नर्तजा प्रकाशन सम्फतधी सूचना
ममर्त् २०७४।०६।२८

यस मऱममटे डको द्धवऻाऩन नॊ. ३७।०७३।७४ (खऱ
ु ा), प्रशासन सेवा, ऱेखा समूह, तह ८, सहायक प्रबन्द्धक ऩदको
माग ऩदसॊख्या १ (एक) ऱाचग ममर्त २०७४।०६।२६ गते सॊिाऱन भएको अन्द्तवाुताुमा उऩस्स्थत १ (एक) र्ना
उम्मेदवार द्धव.नॊ. ३२।०७३-७४ मा स्थायी र्नयुस्ततका ऱाचग छनौट भइसकेकोऱे यो द्धवऻाऩनमा र्नयुस्ततका
ऱाचग छनौट गनु कुनै ऩर्न उम्मेदवार नरहे को र्नणुय भएको हुॉदा सम्बस्न्द्धत सबैको र्ानकारीको ऱाचग यो
सि
ू ना प्रकाशन गररएको छ ।

(सुन्द्दरबाबु अयाुऱ)
सदस्य सचिव
ऩदऩूर्तु सममर्त

काठमाडौ उऩत्यका खानेऩानी सऱसमटे ड
ऩदऩर्ू ति ससमर्त, प्रधान कायािऱय त्रिऩरु े श्वर, काठमाण्डौ

अल्ततम नर्तजा प्रकाशन सम्फतधी सूचना
ममर्त् २०७४।०६।२८
यस मऱममटे डको द्धवऻाऩन नॊ. ३८।०७३।७४ (खऱ
ु ा), प्राद्धवचधक सेवा, गुणस्तर समूह, तह ८, सहायक प्रबन्द्धक ऩदको माग
ऩदसॊख्या १ (एक) ऱाचग ममर्त २०७४।०६।२७ गते सॊिाऱन भएको अन्द्तवाुताुमा उऩस्स्थत ३ (तीन) र्ना उम्मेदवारहरुको
मऱखखत ऩरीऺा र अन्द्तवाुताु समेतको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोस्र्म योग्यताक्रम कायम हुन आएकोऱे स्थायी
र्नयुस्ततका ऱाचग छनौट गने र्नणुय भएको हुॉदा सम्बस्न्द्धत सबैको र्ानकारीको ऱाचग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
छनौट भएका उम्मेदवारहरुऱे र्नयुस्ततका ऱाचग र्नवाुिन आिारसॊहहता समाप्त भएऩश्िात मऱममटे डको प्रधान कायाुऱय,
त्रिऩरु े श्वर, काठमाडौमा सम्ऩकु गनह
ु ु न समेत सचू ित गररन्द्छ ।
ससपाररश योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

१

१

उम्मेदवारको नाम थर
शैऱर्ा अचधकारी

ठे गाना
हॊ सऩुर-१, गोरखा

फाफ/ु आमाको नाम
सीताराम/भवानी

फाजेको नाम

कैफपयत

िक्रऩाणी

वैकल्पऩक योग्यताक्रम्
क्र. सं.

रोऱ नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

फाफ/ु आमाको नाम

१

६

अमत
ृ आिायु

मक्रहर-५, रुऩन्द्दे ही

मर्नराम/ममनादे वी

गोद्धवन्द्दप्रसाद

२

२

र्नशा ररर्ाऱ

खर्रु ीिन्द्हा-१, धनष
ु ा

माधवप्रसाद/त्रबन्द्द ु

वैद्यनाथ

(सुन्द्दरबाबु अयाुऱ)
सदस्य सचिव
ऩदऩूर्तु सममर्त

फाजेको नाम

कैफपयत

