लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः प्रशासलकय अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:

२०७५।१।६ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

प्रशासन

१/०७४-७५
खुला
१
२३
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

22

छववलाल दुवाडी

दयाराम/ठदलमाया

धममदत्त

2.

1

राजेश नसलवाल

जयकृष्ण/शारदा

विकादत्त

3.

4

ववष्णुहरी आचायम

विकाप्रसाद/कृष्णमाया

वपताम्वर

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाम पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
म साद सापकोिा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िेिा अलधकृत

तह:

लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।१।६ र ७ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः

ब.क्र.नं.

रोि नं.

1.

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

6

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
२/०७४-७५
खुला
१
४
१

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

कल्पना पौडेल

कृष्णप्रसाद/ववजया

छववलाल

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः कानून अलधकृत
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:
२०७५।१।६ र ८ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

प्रशासन

३/०७४-७५
खुला
१
१४
२

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

22

सन्तोष बराल

भरतमणी/ववष्णुकुमारी

जगन्नाथ

2.

10

सरोज नेपाल

ववष्णुप्रसाद/गोमा

नरप्रसाद

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः लसलभि इखजलनयर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:
२०७५।१।७ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

इखजलनयरर

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

४/०७४-७५
खुला
महिला
२
१
७३
४
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

54

गौरी नगरकोटी

गोपीलाल/सानु

लोकबहादुर

महहला

2.

94

चन्दनकुमार साह

सत्यनारायण/हहरादे वी

भुटार्इ

खुला

3.

52

तेजहवनोद पाण्डे

कृष्णप्रसाद/दुगाइदेवी

गंगाप्रसाद

खुला

4.

34

प्रकाशनसं ह साउद

धनबहादुर/सकुन्तोला

गोपालनसं ह

खुला

5.

164

राजन नतवारी

रामप्रसाद/श्यामकला

हहमलाल

खुला

6.

126

राधा ढकाल

सोमनाथ/नन्दकला

दनधराम

महहला

7.

7

रोखशका भट्टरार्इ

रामकुमार/सुननता

ज्ञानप्रसाद

महहला

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः लजयोटे क इखजलनयर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:

२०७५।१।६ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

इखजलनयरर

५/०७४-७५
खुला
१
७
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

13

आखशष के.सी.

गोरखनाथ/साववत्रा

िाकुरप्रसाद

2.

3

रामचन्द्र पौडेल

ऋवषराम/पदमकुमारी

चक्रप्रसाद

3.

10

ववमल खड्का

रामबहादुर/ननममला

एकबहादुर

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाम पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
म साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िातािरर् इखजलनयर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:

२०७५।१।११ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

इखजलनयरर

६/०७४-७५
खुला
१
१३
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

2

तृप्ती खरे ल

उत्तम/इश्वरी

परमानन्द

2.

9

नोवलककशोर भट्टराइइ

खजवनप्रसाद/गोमादे वी

नललानाथ

3.

8

कवनोद प्याकुरे ल

खिरखजवी/भद्रकुमारी

कपताम्बर

.....................
(रामिन्द्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः इिेखरि कि इखजलनयर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:

२०७५।१।८ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

इखजलनयरर

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

७/०७४-७५
खुला
१
२२
३

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

28

अननलकुमार पंखजयार

रामएकवाल/रामकलीदे वी

रघुवीर

2.

4

नववन आचायय

पशुपनतनाथ/राधा

नारायणप्रसाद

3.

22

प्रशान्तकुमार शाह

खशबजी/बनबता

िगा

नोट : रोि नौं.४० का उमेदिारिे िस्तु गत उत्तरपुखस्तकामा लक उल्ले ि नगरे कोिे लनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
य साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२४
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः हाइड्रोलजयोिोलजस्ट
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:

२०७५।१।८ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

इखजलनयरर

८/०७४-७५
खुला
१
६
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

1

ठिपक बस्नेत

सोमबहािुर/टिकाकुमारी

धनबहािुर

2.

2

प्रनबनचन्द्र के.सी.

रामचन्द्र/रमािे वी

चेतबहािुर

3.

6

सरोज ननरौला

कुलराज/चन्द्रमाया

हररप्रसाि

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ा साि सापकोिा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२६
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः केलमस्ट

तह:

लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।१।८ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

प्रशासन

९/०७४-७५
खुला
१
१९
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

6

महेश काफ्ले

नारदमखि/वेदमाया

रामप्रसाद

2.

27

सखिता निताल

मिीराम/रमा

रामप्रसाद

3.

5

सुमन कटु वाल

नतलकबहादुर/ठदलश्वरी

िनराज

.....................
(रामिन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२६
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः प्रशासन सहायक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:
२०७५।१।९ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

१०/०७४-७५
खुला
महिला
२
१
९२
४
४

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

अन्जुकुमारी पाण्डेय

कृष्णानन्द/केशरीदे वी

परमानन्द

महहला

1.

23

2.

149

करुणा अनिकारी

खशवप्रसाद/इखन्दरा

चेतकान्त

खुला, महहला

3.

94

गोहवन्द बुढा

मनबहादुर/मनसरी

बलबहादुर

खुला

4.

14

तुलसी पोखरे ल

कमलप्रसाद/रानिका

श्रीनारायण

खुला

5.

69

ठदपा पोख्रेल

भूनमराम/खजवाकुमारी

पुरुषोत्तम

महहला

6.

53

हवनोद हवष्ट

िननश्वर/वालकुमारी

नामदे व

खुला

7.

98

सखस्मता पाण्डे

लोकनाथ/नबस्नाकुमारी

दनिराम

महहला

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२७
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सभे क्षक

तह:

लि.प.सञ्चािन लमलतः

२०७५।१।१० गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

इखजलनयरर

११/०७४-७५
खुला
१
२०
४

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

जेननसा बोगटी

हरर/भवानी

खड्गबहाुुर

1.

18

2.

1

ठुपेन्द्र शाह

रामचन्द्र/तेतरीुे वी

नबकाउ

3.

2

भाष्कर खनतवडा

नरहरी/ुुगाा

नसरपती

4.

19

श्यामशरण नेपाल

मुखिनाथ/धनकुमारी

अननरुर

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ा साु सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२७
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सि इखजलनयर
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:
२०७५।१।१० गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

इखजलनयररङ

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

१२/०७४-७५
खुला
महिला
१
१
३३
३
३

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

39

उषा पन्त

ननत्यानन्द/तुलसीदे वी

भानदे व

महहला

2.

12

गौरी नगरकोटी

गोपीलाल/सानु

लोकबहादुर

महहला

3.

54

टे केन्रबहादुर राना

हवरबहादुर/चन्र

इन्रे

खुला

4.

48

ु ा कोजु
रे सन

ठदलभक्त/चन्नेश्वरी

खजतनारायण

महहला

5.

30

रोनबनकुमार रौननयार

नन्दहकशोर/रामादे वी

हहरालाल

खुला

6.

10

सननतकुमार शाह

शुभनारायण/मीनाकुमारी

भगवानी

खुला

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२७
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः कम्प्युटर सहायक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:
२०७५।१।१० गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

१३/०७४-७५
खुला
महिला
१
१
४०
३
५

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

71

पववत्रा ननरौला

राधाकृष्ण/जमुना

प्रभुनाथ

खुला, मवहला

2.

37

ममता काकी

ु ा
नभमबहादुर/मेनक

बलबहादुर

मवहला

3.

74

रनमला मोक्तान

चतुरमान/गंगा

मैनाथनसं

मवहला

4.

31

रीता ननरौला

भवनाथ/सीताकुमारी

जयरुद्र

खुला, मवहला

5.

48

सखजता तामाङ्ग

नभमबहादुर/खड्गमायया

हककबहादुर

मवहला

6.

40

सुरेन्द्द्र साह

मौजे/कौशल्या

नेवी

खुला

.....................
(रामचन्द्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाक पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
क साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९३९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२७
काठमाड ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडड को यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः कानुन सहायक
लि.प.सञ्चािन लमलतः

तह:
२०७५।१।९ र १० गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाड िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लबज्ञापन नम्बरः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः
अन्तवाड ताड को िालग छन ट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

1.

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

13

प्रशासन

१४/०७४-७५
खुला
१
९
१

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

सन्तोष बराल

भरतमखि/ववष्िुकुमारी

जगन्नाथ

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

