
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०११ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उपप्रबिक तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१९ र २० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    ५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  6 भरत महजजन खिररकाजी/वरुमाया मंगललाल  

 

   खलुा 2.  4 नमलन थापा नारायण/लक्ष्मी वीरबहादरु 

3.  1 रववन्द्र पोखरेल होमनाथ/रत्नमाया लोकनाथ 

 

..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३१ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, सूचना प्रलिलध 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१९ र २० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३७/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  3 पूर्णबहादरु कुुँ वर हकण बहादरु/पावणतीदेवी सागरबहादरु  

 

   खलुा 2.  1 संजयप्रसाद कुशवाहा हररहर/जगमतीदेवी नसताराम 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१९ र २० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३८/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    १४ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  15 कमलबहादरु बम लालबहादरु/देवकीदेवी गणेशबहादरु  

 

   खलुा 2.  3 चेतराज बजगाईं नन्दाराम/दगुाादेवी कुश्माखर 

3.  17 ठदपेन्रबहादरु ओली वीरबहादरु/पववत्रा मनवीर 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१९ र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    ४ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  2 चेतराज बजगाई नन्दाराम/दगुाादेवी कुश्माखर    खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३१ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  इख जलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४०-४४/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ८ २ २ १ १ - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४४५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ११ ५ ५ ५ १ - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  267 कमल पनु ररखबहादरु/यमीकुमारी जोखबहादरु आ.ज. 

2.  956 कानतिकेश झा रमाकान्त/कववतादेवी कुमर खलुा, मधेसी 

3.  1145 दशिन शे्रष्ठ सरेुशकुमार /ठदपा पवुािकुमार आ.ज. 

4.  141 ठदपेश नलगल महेन्रकुमार/ठदपा तलुाकुमार खलुा, आ.ज. 

5.  998 ननवकता निपािी रववन्रमखि/माया हररवंशमिी मवहला 

6.  498 प्रकाश चौधरी पदमकुमार/रामप्यारी पहुााँत ु आ.ज. 

7.  838 प्रकाश पौडेल चरुामिी/उमाकला भखिरमि खलुा 

8.  520 मकुुन्द पौडेल देवीप्रसाद/नललादेवी अखननधर खलुा 

9.  456 रचना अनधकारी नन्दप्रसाद/ववद्या रुरप्रसाद मवहला 

10.  140 रमेश भण्डारी रामप्रसाद/माधवीदेवी खचन्तामिी खलुा 

11.  1105 रमेशकुमार यादव नन्दकुमार/श्रतुी रामनारायि मधेसी 

12.  41 रववन खड् का गोववन्दबहादरु/मैयााँ खशवबहादरु खलुा 

13.  772 राधा ढकाल सोमनाथ/नन्दकला दनधराम मवहला 

14.  360 राहलु पंखजयार गिेश/रेखा गदुरी मधेसी 

15.  823 ववकास बार्िज ु राजकुमार/लक्ष्मीकेशरी कृष्िभि आ.ज. 

16.  175 कुमार/कमला ढकबहादरु दनलत ववजय ljZjsdf{ 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

17.  382 शम्भ ुमण्डल मोहन/शाखन्तदेवी ववकाउ मधेसी 

18.  424 शालीनी झा ववद्याचन्र/रेन ु पखुककत मवहला 

19.  92 सबल भण्डारी खगेन्रप्रसाद/सरलाकुमारी नारायिप्रसाद खलुा 

20.  506 सनुनलकुमार साह सबुधु/नमनथलादेवी रामपतृ खलुा, मधेसी 

21.  271 समुनबहादरु बस्नेत जंगबहादरु/राधा मानबहादरु खलुा 

22.  510 समु्मी नमश्र श् यामसनु्दर/ववमलादेवी नसताराम मवहला 

23.  479 हररराम ररमाल हररश् चन्र/ककयािी अमतृलाल खलुा 

24.  265 हेमबहादरु बढुाथोकी कमलबहादरु/नबष्िमुाया पदमबहादरु खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२३ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  इखजजलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेक्ट्र ो मेकालनकि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४५-४७/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः                      १०६ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ५ ३ ३ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  123 उमेशकुमार मेहता  खशवनारायण/सरस्वतीदेवी नसताराम खलुा 

2.  35 ठदपेश ढकाल मननकुमार/शान्ताकुमारी वीरबहादरु खलुा 

3.  28 धनजीत तामाङ्ग अष्टमान/नसतामाया मानबहादरु आ .ज.  

4.  205 पूजा साह नतलकधारी/नबमला मनुेश्वर महहला 

5.  133 मननषा बराल माकक ण्डप्रसाद/सरस्वतीदेवी नललाधर महहला 

6.  6 मो .अनलया राईन कुमाकन/अठदनाकुमारी भलु्ली खलुा 

7.  263 रुपक चौधरी श्रवणकुमार/हवभाकुमारी मरुनलधर खलुा 

8.  125 रेश्मा कवााँ श्रीभक्त/लहरमाया न्हछेुबहादरु आ .ज.  

9.  1 हवष्ण ुचौधरी द्वारीकलाल/ढकनीदेवी नाथरुाम आ .ज.  

10.  189 शंकर थापा दानबहादरु/हररमाया यमबहादरु खलुा 

11.  74 सोनी सापकोटा चेतनारायण/खशवा नललाधर महहला 
 

..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयकप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२३ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  इखजजलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, सूचना प्रलिलध 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४८/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    १८ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  9 जयन्तककशोर गोईत रनिन्रनरायण/ज्योत्सनादेवी गणेुश्वर 
 

खलुा 
 

2.  42 मनोज गौतम इश्वरीप्रसाद/लक्ष्मी गणेशप्रसाद 

3.  38 कवक्रम आचायय खचरखन्जवी/नडला पशूपनत 

 

..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३१ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  माइक्रोबायोिोलजस्ट तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, गुर्स्तर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ५५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  77 ननरु बलुााकोटी राजाराम/मनकुमारी बलभद्र 

खलुा 2.  103 ननशा ररजाल माधवप्रसाद/नबन्द ु वैद्यानाथ 

3.  7 सञ् जीव रेग् मी मोहनलाल/कमला पूर्ाप्रसाद 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२४ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  केलमस्ट तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, गुर्स्तर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१४ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५०/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    १६ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  24 प्रमोदकुमार यादव सत्यनारायण/अन्नदीदेवी नन ु
 

खलुा 
 

2.  7 प्रमे पौडेल मोतीलाल/हरीकला शभुाखर 

3.  4 सोमनाथ भट्टराई रोहहतप्रसाद/तलुसादेवी मखुिनाथ 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२४ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  हाइड्र ोलजयोिोलजष्ट तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, हाइड्र ोलजयोिोजी 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५१/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    ८ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  1 ठिपक बस्नेत सोमबहािरु/टिकाकुमारी धनबहािरु 
 

खलुा 
 

2.  4 नटवन पराजलुी श्रीप्रसाि /अखबबका हररप्रसाि 

3.  9 सरोज ननरौला कुलराज/चन्द्रमाया हररप्रसाि 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२४ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  समाजशास्त्री तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, समाजशास्त्र 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१४ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५२/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः    २१ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  31 ठिपेन्द्रबहािरु ओली बीरबहािरु/पववत्रा मनववर 

 

   खलुा 
 

2.  2 प्रनतकराज नतमनसना नतथथराज/ननमथलािेवी िेववप्रसाि 

3.  23 प्रनमला  अनिकारी यिनुाथ/यसोिा चडुामणी 

4.  4 भाष्कर मखललक लोकेन्द्र/सरोज ननभथय 

 

..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयथप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०१९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२६ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रशासन अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२६ र २७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  2 कमलबहादरु बम लालबहादरु/देवकीदेवी गणेशबहादरु 
 

   खलुा 
 

2.  3 ठदपेन्द्रबहादरु ओली वीरबहादरु/पववत्रा मनवीर 

3.  4 प्रकाश ज्ञवाली प्रमेप्रसाद/प्रनमला ररषीराम 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२६ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  सहायक प्रशासन अलिकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१४ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५४/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः २ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ० 
 

 यस विज्ञापनमा कुन ैपवन उमदेिार उविर्ण नभएको ।  
 

 

 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३१ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रशासन अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२१ र २२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४२ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  6 ठिनेश बजगााँर्इ नरुप्रसाि/साववत्री जोनतखर 

खलुा 2.  22 ववनोि पौडेल खगराज/चन्द्रमाया ताराप्रसाि 

3.  108 शभुाषचन्द्र अयाइल वहराबहािरु/हमुकला खशवलाल 

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।२६ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  सहायक िेिा अलिकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।१४ र १५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५६/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ० 
 

 यस विज्ञापनमा कुन ैपवन उमदेिार उविर्ण नभएको ।  
 

 

 

 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०२९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३१ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक िेिा अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२१ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५७-५८/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः २५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ २ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  41 अननता रेग्मी खमुप्रसाद/भगवती तोयलाल महहला 

2.  11 गौरी के.सी. रामशरण/माया हपताम्बर खलुा, महहला 

3.  1 ठदनेश बजगााँर्इ नरुप्रसाद/साहवत्री जोनतखर खलुा 

4.  26 प्रमेध् वज खज.सी. रत् नबहादरु/नन्दी जयबहादरु खलुा 

5.  3 लक्ष्मण रेग्मी नडल् लीप्रसाद/चनुकुमारी नललानाथ खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  ओभरलसयर तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२१  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५९-६३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ७ २ २ १ १ - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४२१ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः १२ ५ ४ ८ ३ - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  268 अजयकुमार चौधरी सतराम/तेतरीदेवी मोहपैत आ.ज. 

2.  241 अमरठदपकुमार साह अशोकप्रसाद/रेणदुवी रामसागर खलुा, मधेसी 

3.  390 अशोककुमा िाकुर लक्षीचन्द्र/शैलीदेवी राजेन्द्र दनलत 

4.  228 आखशस ननखखल साह नललाकान्द्त/अननता रामककशनु खलुा, मधेसी 

5.  639 उदय आचायय कवश् वप्रकाश/लक्ष्मीकुमारी बसन्द्तराज खलुा 

6.  312 खजतेन्द्रकुमार साह राजककशोर/सयुयकलादेवी खजवछ खलुा, मधेसी 

7.  581 धन्द् नजयकुमार हाथी महेन्द्र/अनररयादेवी रामरतन खलुा, मधेसी 

8.  125 नकवन देवकोटा काखजबाव/ुमधमुाया खोमबहादरु खलुा 

9.  155 पजुन शे्रष्ठ कृष्णनारायण/संनगता जनुनारायण आ.ज. 

10.  766 प्रकवण भतेुल थानप्रसाद/भनुमसरा परुुषोत्तम खलुा 

11.  550 मन्द् ज ुखड् का राजेन्द्र/कल्पना कणयबहादरु मकहला 

12.  723 नमनथलेश िाकुर बेचन/वीणा अनभनन्द्दन खलुा 

13.  154 यमनुा के.सी. नललाबहादरु/नललाकुमारी नभमबहादरु मकहला 

14.  566 रमेश मग्राती वीरबहादरु/नसतादेवी जिेु दनलत 

15.  316 रामाशंकर गपु्ता तेली उत्तीम/अमरावतीदेवी चोकट मधेसी 

16.  740 रोशनी खत्री तेजबहादरु/भागरथीदेवी फककरनसंह मकहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

17.  158 लक्ष्मण चौधरी (थारु) राजेन्द्र/सनुमत्रा करमलाल आ.ज. 

18.  701 लनलतकुमार यादव सरेुश/चन्द्दरदेवी कवहारी खलुा 

19.  243 कवमल काकी रामबहादरु/नलला नैनबहादरु खलुा 

20.  580 कवरेन्द्रकुमार महतो हररनन्द्दन/आशा रामउदगार मधेसी 

21.  36 कवष्णदेुव साह राजकुमार/फुलोदेवी कवल्टु खलुा, मधेसी 

22.  78 शम्भ ुके.सी. इन्द्रबहादरु/खसुमाया रामचन्द्र खलुा 

23.  516 शखश नसंह सनुार परुननसंह/पावयती झमुबहादरु दनलत 

24.  351 सखन्द्दप चौधरी कुन्द्दनकुमार/करमकुमारी तलुसीप्रसाद आ.ज. 

25.  606 सखुजता यादव अरुणकुमार/नमनादेवी ककसनुलाल मकहला 

26.  695 सनुमतकुमार मण्डल खजवछ/जगतारणदेवी सोनमा मधेसी 

27.  718 ससु्मीता क्षेत्री पदमप्रसाद/चनाकुमारी क्षत्रबहादरु मकहला 
 

..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३१ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  ओभरलसयर तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेक्ट्र ो मेकालनकि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२१  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६४-६६/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ९२ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ २ ५ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  82 अन ुयादव रामगोववन्द/परमीलादेवी मोल्डा मवहला 

2.  77 अशोक रार्इ देवन/चन्रादेवी सूयइकुमार आ.ज. 

3.  90 ठदपक थापा सीताराम/खेमकुमारी दगुाइबहादरु खलुा 

4.  107 नवीन सवुाल सत्यनारायण/उषा सन्तबहादरु खलुा, आ.ज. 

5.  138 नमनराज बैद्य गोववन्दवकशोर/लक्ष्मीदेवी चन्रमान आ.ज. 

6.  21 ररजन ग्वाछा रामकृष्ण/चन्रलक्ष्मी आसबहादरु खलुा, आ.ज. 

7.  58 रेश् मा कवााँ श्रीभक्त/लहरमाया न्हछेुबहादरु मवहला 

8.  69 वववेक पररयार ज्ञानबहादरु/चन्रमाया बलबहादरु खलुा 

9.  43 ववष्ण ुचौधरी माहादेउ/चैनकुमारी ढाकु आ.ज. 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  ओभरलसयर तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, सूचना प्रलिलध 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२१  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६७-६९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ३५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ७ १ १ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  11 उज् जवल भट्टरार्इ ठिपक/शान्ता लेखनाथ खलुा 

2.  70 कपपल काकी रामबहािरु/उमीला मानबहािरु खलुा 

3.  18 गडु ुकुमार पवधालालप्रसाि/चम्पािेवी रामजनम खलुा 

4.  31 िामोिर आचायइ श्रीधर/सापवत्रा ऋपिराम खलुा 

5.  9 नेहा अनधकारी रामकृष्ण/रामजसीकुमारी िखुख मपहला 

6.  29 पूणइबहािरु तामाङ रामचन्र/फूलमाया र्न्रबहािरु आ.ज. 

7.  65 पवक्रम आचायइ खचरखन्जवी/नडला पशपुनत खलुा 

8.  30 संजयकुमार कुशवाहा प्रठिपकुमार/सनैुनािेवी खशवियाल खलुा 

9.  34 सरेुन्र साह मौजे/कौशल्या नेवी खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रशासन सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२५  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७०-७१/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ८० 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  188 पषु्पा शमाा शंकरदेव/कृष्णादेवी देवीप्रसाद खलुा, महहला 

2.  105 मञ् ज ुमहत कमलप्रसाद/उमा गेहेरनसंह महहला 

3.  24 हवनोद पौडेल खगराज/चन्द्रमाया ताराप्रसाद खलुा 

4.  99 सखस्मता पाण्डे लोकनाथ/हवस्नाकुमारी दनिराम खलुा, महहला 
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ िेिा सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२५ र २६  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७२-७३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ३ २ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ९७ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ६ ५ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  219 अननलककरण लरु्इटेल अजम्वर/सीतादेवी कृष्णलाल खलुा 

2.  220 अर्इना लरु्टेल अजम्वर/सीतादेवी कृष्णलाल मकहला 

3.  8 ठदनेश बजगााँर्इ नरुप्रसाद/साकवत्री जोतीखर खलुा 

4.  121 पजुा तामाङ सयुइमान/लनलमाया गुाँजनसं मकहला 

5.  185 मीनाकुमारी पौडेल देकवलाल/नडल्लीसरा रे्तानन्द मकहला 

6.  150 मेनकुा पन्थी रेश्मीराज/र्मुादेवी खखमानन्द खलुा, मकहला 

7.  54 रमेशकुमार के.सी. खशवप्रसाद/नडलाकुमारी कटकाराम खलुा 

8.  155 लक्ष्मण के.सी. खशवप्रसाद/ठदलाकुमारी कटकाराम खलुा 

9.  154 लक्ष्मी कुाँ वर मोतीबहादरु/सकुुमायााँ पदमबहादरु मकहला 

10.  28 कवष्णपु्रसाद पन्थी श् यामलाल/टोपला जीवलाल खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखर्व 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ ल्याि टेखिलसयन तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, गुर्स्तर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२१  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७४-७५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ५४ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ ६ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  28 नारायण आचायय ववष्णपु्रसाद/खखमादेवी खजवराज खलुा 

2.  76 नेत्रबहादरु साउद कुम्भबहादरु/ववस्नादेवी वामदेव खलुा 

3.  49 प्रणीता तलुाधर ववजेरत् न/इखददरा काजीरत् न मवहला 

4.  32 रत् नाकुमारी भट्ट भवानीदत्त/मोतीमादेवी मनीराम खलुा, मवहला 

5.  63 रदजना के.सी. रोहीतकुमार/तलुसा लनलतबहादरु मवहला 

6.  47 सम्झना नसंह महेदर/रामकुमारी जगुाइय मवहला 

7.  3 साववत्रा शमाय राधाकृष्ण/नडनपावयता बलीभर मवहला 

8.  44 ज्ञानलक्ष्मी वकला शे्रष्ठ माइलावकला/सदुतलीवकला कृष्णहरीवकला मवहला 
 

..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०३९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  पम्प अपरेटर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेक्ट्र ो मेकालनकि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२७  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७६-७७/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ३३ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ६ १ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  28 आकाश महतो जमनुाप्रसाद/परमखशलादेवी लक्ष्मेश् वर खलुा 

2.  43 कुञ् जन के.सी. निमबहादरु/मायादेवी रामबहादरु खलुा 

3.  45 केशव िट्टरार्इ घनश् याम/नसतादेवी देवीचर्इ खलुा 

4.  24 नबननता सबेुदी सीताराम/दगुाइ देवीप्रसाद महहला 

5.  1 नबरेन्द्रप्रसाद शमाइ रासलाल/खजवछीदेवी नथनुी खलुा 

6.  33 िक्तराज जोशी धमइराज/हररनादेवी मदनराज खलुा 

7.  26 रघनुन्द्दन यादव हरर/कलावनतदेवी वलदेव खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०४० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कम्प्युटर  अपरेटर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, सूचना प्रलिलध 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२७  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७८-८०/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १८५ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ८ ९ ७ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  203 अननता भट्ट रतनपती/पाववती भानदेव महहला 

2.  196 अजुवन चौधरी पषु्कर/हहरादेवी मानबहादरु आ.ज. 

3.  169 केनबन्द्र पनु मगर काले/पतुली नरहवर आ.ज. 

4.  56 नगता हवष्ट धनबहादरु/धनादेवी कर्वबहादरु महहला 

5.  201 जनकराज भट्ट रतनपती/पाववती भानदेव खलुा 

6.  236 जीवन भण्डारी नन्द्दराम/सरस्वती मखुिराम खलुा 

7.  122 तारा नतवारी टंकनाथ/रेनकुा घनश् याम खलुा, महहला 

8.  111 ठदनेश तामाङ चन्द्रबहादरु/सनमायााँ सेरबहादरु आ.ज. 

9.  96 प्रमेलाल तामाङ हेमलाल/हवष्र्मुाया हकव मान आ.ज. 

10.  204 भपेुन्द्रप्रसाद जोशी नारायर्दत्त/कलावती देवीदत्त खलुा 

11.  101 मखन्द्दरा महजवन सन्द्तबहादरु/मंगलमाया कुमाचा महहला, आ.ज. 

12.  278 रर्मायाकुमार चौधरी सम्फु/थनु्द्चा होलबहादरु आ.ज. 

13.  26 रामराज ननरौला नबदरुप्रसाद/जमनुादेवी काशीराज खलुा 

14.  202 संगीता भट्ट काशीदत्त/अहहल्यादेवी भवानीदत्त महहला 

15.  143 सहवना खघनमरे शानलकराम/मथरुा साधरुाम महहला 

16.  78 सीमा ररजाल चेतनाथ/पणु्यमाता टंकनाथ महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

17.  4 सनुनता चौलागार्व सयुवनाथ/गंगादेवी लोकनाथ महहला 

18.  232 सनुनता थापा िहवक्रम/सारदा हररबहादरु महहला 

19.  303 सनुनलकुमार चौधरी महेशनारायर्/गभौदेवी जगुेश् वर खलुा 

20.  120 सवुास सापकोटा ज्ञानप्रसाद/गंगादेवी खडानन्द्द खलुा 

21.  44 हहमाल बस्नेत बालाराम/हरीदेवी एकबहादरु खलुा 

22.  182 हहरालाल घती हहमबहादरु/लालमती होमबहादरु आ.ज. 
 

..................... 
(रुकु शमाव पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयवप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०४१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्लान्ट अपरेटर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, गुर्स्तर 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२७  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८१-८२/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ ० - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  1 जयराम पराजलुी नारायणप्रसाद/राधा प्रमेनारायण खलुा 

2.  6 दलबहादरु गरुुङ ख्याली/सेतीमाया बहादरु खलुा 

3.  7 सन्तोष नधमाल भवनाथ/अखववका धममलाल खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०४२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रशासन सहायक तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२८ र २९  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८३-८५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १८७ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ५ ६ १ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  347 खजवकला धनति तेजबहादरु/शोभा गोपाल आ.ज. 

2.  200 दलबहादरु बोहोरा प्रतापनसंह/ककस्मतीदेवी धनपनत खलुा 

3.  220 प्रनतमा खिनमरे रकवलाल/मायादेवी बलरुाम मकहला 

4.  277 प्रठदप चापागार्ि उमाप्रसाद/तारा केशवप्रसाद खलुा 

5.  221 भगवता पौडेल यज्ञप्रसाद/शारदा छकवलाल खलुा, मकहला 

6.  72 भमुाकुमारी आचायि तारानाथ/गायत्री बज्रलाल मकहला 

7.  371 मध ुमण्डारी ठदनानाथ/दगुािदेवी परुनधर मकहला 

8.  318 सरस्वती पोख्रले ढुण्डीराज/सनुमत्रा कवननराम खलुा,मकहला 

9.  202 सखस्मता पाण्डे लोकनाथ/कवस्नाकुमारी दनधराम खलुा, मकहला 
 

..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०४३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिा सहायक तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२८ र ३०  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८६-८९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १११ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ६ ५ ३ ४ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  163 अन्जना भट्ट (खनाल) टंकप्रसाद/नसताकुमारी नललानाथ महहला 

2.  31 इस्माइइल अली मखुस्लम/रखजदन रहहम खलुा, मधेसी 

3.  120 चन्रमाया ननङ्गलेकु कुमारनसंह/हररमाया अखननप्रसाद महहला 

4.  251 नहवनकुमार राउत नन्दलाल/ननमइला रामवृक्ष मधेसी 

5.  19 प्रभनुारायण यादव बरी/राजकली ध्यानी मधेसी 

6.  216 नबनोदकुमार माझी धनवीर/ताराकुमारी पथृ्वीमान आ.ज. 

7.  74 रमेशकुमार के.सी. खशवप्रसाद/नडलाकुमारी हटकाराम खलुा 

8.  129 रहवन भट्टराइइ रामप्रसाद/नतलादेवी हहरालाल खलुा 

9.  158 राधा भण्डारी केशवप्रसाद/दगुाइदेवी मखुिनाथ महहला 

10.  36 रामबहादरु के.सी. धम्मनबहादरु/नतलमुायााँ डम्बरबहादरु खलुा 

11.  214 लक्ष्मण के.सी. खशवप्रसाद/नडलाकुमारी हटकाराम खलुा 

12.  53 खशशब बज्राचायइ बसन्तबज्र/अन्ज ु जोगबज्र आ.ज. 

13.  274 शैलेन्र यादव धनेश/बधुनी ननवइल मधेसी 

14.  196 सनमइला महजइन दगुाइबहादरु/आसमुाया बसनारायण आ.ज. 

15.  153 सखस्मता पाण्डे लोकनाथ/हवस्नाकुमारी दनधराम महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

16.  128 सनुमत्रा भट्टराइइ रामप्रसाद/नतलादेवी हहरालाल खलुा, महहला 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०४४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  लसलनयर लमटर ररडर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२८ र २९  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९०-९१/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १८७ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ७ ६ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  177 खजबकला घनति तेजबहादरु/शोभा गोपाल महहला 

2.  157 प्रभा अयािल हहराबहादरु/मनकुमारी ररखाबहादरु महहला 

3.  106 बालकृष्ण गौतम लोकनाथ/हवस्नमुाया खिन्तामणी खलुा 

4.  180 रन्जना के.सी. रोहहतकुमार/तलुसा लनलतबहादरु महहला 

5.  58 रमेशकुमार के.सी. खशवप्रसाद/नडलाकुमारी हिकाराम खलुा 

6.  151 रहवन भट्टरार्ि रामप्रसाद/नतलादेवी हहरालाल खलुा 

7.  86 र्िश् वरा अयािल हररप्रसाद/लक्ष्मीदेवी नभमप्रसाद खलुा, महहला 

8.  38 हवनोद पौडेल खगराज/िन्रमाया ताराप्रसाद खलुा 

9.  118 सखस्मता पाण्डे लोकनाथ/हवस्नाकुमारी दनिराम खलुा, महहला 

10.  105 सनुमत्रा भट्टरार्ि रामप्रसाद/नतलादेवी हहरालाल खलुा, महहला 
 

..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. १०४५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।३२ 

काठमाड  ंउपत्यका खानेपानी लिलमटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  लसलनयर प्लम्बर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७४।१२।२७  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९२-९३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ६४ 

अन्तवाातााको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  23 अजयकुमार साह बालककशोर/अहीलादेवी नबल्टु खलुा 

2.  7 पूर्णबहादरु नब.क. नैने/धनसरा सौयण खलुा 

3.  89 मोहनलाल के.सी. खमुबहादरु/कपमकुमारी कहमबहादरु खलुा 

4.  60 यमनुा ओली नाथ देउभान/ज्ञानी डम्बरबहादरु मकहला 

5.  78 लनलतकुमार यादव सरेुश/चन्दरदेवी कवहारी खलुा 

6.  40 कवमला भट्टरार्ण (खिनमरे) जयप्रसाद/अखम्बकादेवी खशवप्रसाद मकहला 

7.  14 सपना खज.सी. खखमबहादरु/तलु्साकुमारी कुलबहादरु मकहला 
 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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