काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१४
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ३९॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ७ , इमिमनयर पदको माग
पदसंख्या ४ (चार) का िामग मममत २०७४॰०७॰२७ र २८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत २
(दु ई) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे
थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता
समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय ,
मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

३२९

अक्रुरनाथ शमाा

हे टौंडा-५, मकिानपुर

राजे न्द्रनाथ/शान्ता

टं कनाथ

२

१६४

सुरेन्द्रबहादु र रािि

िाटामाण्ौं-२, डोटी

नरबहादु र/मायादे िी

जं गबहादु र

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१४
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४०॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ७ , इमिमनयर पदको माग
पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰२७ र २८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत २
(दु ई) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे
थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता
समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय ,
मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

२४४

उम्मे दिारको नाम थर
उपमा आचाया

ठे गाना
हे टौंडा-६, मकिानपुर

बाबु /आमाको नाम
रामगोपाि/उमा

बाजेको नाम
केदारप्रसाद

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१४
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४१॰०७३॰७४ (आ.ज.) , प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ७ , इमिमनयर पदको माग
पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰२७ र २८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत २
(दु ई) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे
थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता
समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय ,
मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

४१

उम्मे दिारको नाम थर
िीणा महजा न

ठे गाना
गोदािरी-१०, िमितपुर

बाबु /आमाको नाम
कृष्णमान/धनमाया

बाजेको नाम
काशीिाि

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

६६

उम्मे दिारको नाम थर
पशु पमत राजिंशी

ठे गाना
मशिगि-७, झापा

बाबु /आमाको नाम
नजरिाि/दे िसरी

बाजेको नाम
असतिाि

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१४

यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४२॰०७३॰७४ (मधे शी) , प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ७ , इमिमनयर पदको माग
पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰२७ र २८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ३
(तीन) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे
थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता
समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय ,
मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

३०९

उम्मे दिारको नाम थर
कृष्णकुमार साह

ठे गाना
गरुडा-३, रौतहट

बाबु /आमाको नाम
रामअयोध्या/मपयररमादे िी

बाजेको नाम
भु टा

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

१५३

रामानन्द ममश्र

िथनाहा-८, महोत्तरी

िािबाबु/अमनतादे िी

मसताराम

२

२५५

मनमकता मिपाठी

िसन्तपुर-७, कमपििस्तु

रमिन्द्रममण/माया

हररबंशममण

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१४
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४३॰०७३॰७४ (दलित) , प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ७ , इमिमनयर पदको माग
पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰२७ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत १ (एक)
जना उम्मेदिारको
मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय
बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी
मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ छनौट
भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय , मिपुरेश्वर,
काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

५०६

उम्मे दिारको नाम थर
अमनिकुमार मतििी

ठे गाना
ररस्कु-३, उदयपुर

बाबु /आमाको नाम
एकबहादु र/मिमिी

बाजेको नाम
ररठु बहादु र

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१४
काठमाडौं उपत्यका िानेपानी मिममटे डको मबज्ञापन नम्बर ३९-४३/०७३-७४ (िुिा, ममहिा, आ.ज र मधे शी), प्रामिमधक से िा,
मसमभि समूह , तह ७ , इमिमनयर पदमा मनयु स्िका िामग मसफाररश भएका उम्मेदिारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्तां कको
आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू ची मममत २०७४॰०८॰१४ को मनणा यानुसार सम्बस्ित सबै को जानकारीको िामग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची:
उम्मेदिारको नाम थर

लसफाररश
गररएको
लिज्ञापन नं .

लसफाररश
गररएको समू ि

र्ोग्यताक्रम नं.

रोि नं.

१

३२९

अक्रुरनाथ शमाा

३९॰०७३-७४

िुिा

२

१६४

सु रेन्द्रबहादु र रािि

३९॰०७३-७४

िुिा

३

२४४

उपमा आचाया

४०॰०७३-७४

ममहिा

४

३०९

कृष्णकुमार साह

४२॰०७३-७४

मधे शी

५

४१

िीणा महजान

४१॰०७३-७४

आ.ज.

६

५०६

अमनिकुमार मतििी

४३॰०७३-७४

दमित

कैलफर्त

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ५२॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा, प्रशासन समू ह , तह ६ , सहायक प्रशासन अमधकृत
पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰२९ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा
उपस्थथत ३ (तीन) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको
प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान
कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰

लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

३९

उम्मे दिारको नाम
थर
बमिप्रसाद काकी

ठे गाना
हाङदे िा-६, ताप्लेजुङ्ग

बाबु /आमाको नाम
मडल्लीराम/प्रेमकुमारी

बाजेको
नाम
कोटबहादु र

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
उम्मे दिारको नाम
थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको
नाम

क्र. सं.

रोि नं .

१

२८

रमे श ढुं गाना

कागेश्वरी मनहरा-१३,
काठमाडौं

रामप्रसाद/दे िकी

२

४४

सुष्मा आचाया

मभुा ङ-२, गुल्मी

कमिप्रसाद/बेिकुमारी हररप्रसाद

हररप्रसाद

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१४
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ६०॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा , प्रशासन समू ह , तह ५ , बररष्ठ सहायक (प्रशासन)
पदको माग पदसंख्या २ (दु ई) का िामग मममत २०७४॰०७॰१३ र १४ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ४ (चार)
जना उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात मिममटे डको
प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

१५

रुिप्रसाद गैरे

नु िाकोट-४, अर्ाा िाुँ ची

मशििाि/उमािक्ष्मी

बािानन्द

२

१६०

यशोदा अमधकारी

मिजौरी-८, दाङ

जगन्ाा्थ/मायादे िी

रुिममण

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

१२

उम्मे दिारको नाम थर
मदिाकर ज्ञिािी

ठे गाना
ििे टक्सार-९, गुल्मी

बाबु /आमाको नाम
केशिराज/स्िमकिा

बाजेको नाम
दे िीप्रसाद

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१४
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ६१॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रशासन सेिा, प्रशासन समू ह , तह ५, बररष्ठ सहायक (प्रशासन)
पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१३ र १४ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ४ (चार)
मध्ये ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा
र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको
िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त
भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

१४३

उम्मे दिारको नाम थर
भगिती पौडे ि

ठे गाना
मपपिटारी-७, पिात

बाबु /आमाको नाम
कृष्णप्रसाद/मगतादे िी

बाजेको नाम
मपताम्वर

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

११६

यसोदा िस्नेत

नामाडी-३, रामे छाप

इन्द्रबहादु र/मीनकुमारी

मानबहादु र

२

८८

मगता शमाा

उरामपोिरा-८, पिात

धनपमत/र्नाकुमारी

पाराश्वरर

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१४
काठमाडौं उपत्यका िानेपानी मिममटे डको
लबज्ञापन नम्बर ६०-६१/०७३-७४ (खु िा , मलििा), प्रशासन सेिा ,
प्रशासन समू ि समू ि , ति ५ , बररष्ठ सिार्क (प्रशासन) पदमा मनयु स्िका िामग मसफाररश भएका उम्मेदिारहरुिे
प्राप्त गरे को कूि प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट
योग्यताक्रमको सू ची मममत २०७४॰०८॰१४ को मनणा यानुसार
सम्बस्ित सबै को जानकारीको िामग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची:
उम्मेदिारको नाम थर

लसफाररश
गररएको
लिज्ञापन नं .

लसफाररश
गररएको समू ि

र्ोग्यताक्रम

रोि नं.

१

१५

रुिप्रसाद गै रे

६०॰०७३-७४

िुिा

२

१६०

यशोदा अमधकारी

६०॰०७३-७४

िुिा

३

१४३

भगिती पौडे ि

६१॰०७३-७४

ममहिा

कैलफर्त

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ७८॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा, प्रशासन समू ह , तह ४, सहायक प्रशासन पदको
माग पदसंख्या ३ (तीन) का िामग मममत २०७४॰०७॰१७ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा
उपस्थथत ५ (पाुँ च) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन
आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात मिममटे डको
प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

उम्मे दिारको नाम थर

१

१३३

रामे श्वनर मतममस्िना

२

४३

३

८०

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

ज्याममरे -७, िोटाङ्ग

जगतबहादु र/फुिकुमारी

कटकबहादु र

राजे न्द्र बुढाथोकी

राजर्ाट-५, सिाा ही

मानबहादु र/धनकुमारी

िडा् गहबहादु र

नारदप्रसाद िनाि

भाटाकामटया-७, अछाम

नन्दराज/धनसरादे िी

गंगाराम

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

१०९

उम्मे दिारको नाम थर
मटकाराम भण्ारी

ठे गाना
पकिादी-२, स्याङा्जा

बाबु /आमाको नाम
मचरमिनिी/मबस्नुदेिी

बाजेको नाम
इन्द्रिाि

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ७९॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रशासन सेिा, प्रशासन समू ह , तह ४, सहायक प्रशासन पदको
माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१७ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा
उपस्थथत ६ (छ) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन
आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात मिममटे डको
प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

१

१२७

उम्मे दिारको नाम थर
रीता पौडे ि

ठे गाना
सस्ििका-२, अर्ाा िाुँ ची

बाबु /आमाको नाम
यमानन्द/दे िकिा

बाजेको नाम
ऋमिराम

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र. सं.

रोि नं .

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

१२५

मसम्रन ने पाि

स्याउिे -९, मसिुपाल्चोक

कृष्णप्रसाद/मभमादे िी

तेजप्रसाद

२

१०१

मगता शमाा

उरामपोिरा-८, पिात

धनपती/र्नाकुमारी

पाराश्वरर

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
काठमाडौं उपत्यका िानेपानी मिममटे डको मबज्ञापन नम्बर ७८-७९/०७३-७४ (िुिा र ममहिा) , प्रशासन से िा , प्रशासन
समूह, तह ४, सहायक प्रशासन पदमा मनयु स्िका िामग मसफाररश भएका उम्मेदिारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्तां कको
आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू ची मममत २०७४॰०८॰१५ को मनणा यानुसार सम्बस्ित सबै को जानकारीको िामग
यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची:

लसफाररश
गररएको
लिज्ञापन नं .

र्ोग्यताक्रम
नं.

रोि नं.

१

१३३

रामेश्व र मतममस्िना

७८॰०७३-७४

िुिा

२

४३

राजेन्द्र बु ढाथोकी

७८॰०७३-७४

िुिा

३

८०

नारदप्रसाद िनाि

७८॰०७३-७४

िुिा

४

१२७

रीता पौडे ि

७९॰०७३-७४

ममहिा

उम्मेदिारको नाम थर

लसफाररश
गररएको समू ि

कैलफर्त

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ८१॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा, िे िा समू ह , तह ४, िे िा सहायक पदको माग
पदसंख्या २ (दु ई) का िामग मममत
२०७४॰०७॰१८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ३ (तीन) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम
योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको
हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ ॰ छनौट भएका
उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात
मिममटे डको प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

५७

२

८

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

उपेन्द्र िाग्ले

हकापुर-२, ओििढु ङ्गा

मदने शप्रसाद/जानु कादे िी

सुदशा न

गणेशप्रसाद ने पाि

मे िम्ची-३, मसिुपाल्चोक

सारदाप्रसाद/शान्ती

उमनाथ

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

३

३८

उम्मे दिारको नाम थर
मबमि मतम्सीना

ठे गाना
हमदा या-१, सप्तरी

बाबु /आमाको नाम
िे मराज/नबादा

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड

बाजेको नाम
नन्दिाि

पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ८२॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रशासन सेिा, िे िा समू ह, तह ४, िे िा सहायक पदको माग
पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत
२०७४॰०७॰१८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत २ (दु ई) जना
उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम
योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको
हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ ॰ छनौट भएका
उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात
मिममटे डको प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

५८

उम्मे दिारको नाम थर
रामधका भण्ारी

ठे गाना
रजथथि-२, गुल्मी

बाबु /आमाको नाम
दमधराम/मु मकिा

बाजेको नाम
मििाराम

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

३०

उम्मे दिारको नाम थर
शान्तीकुमारी शमाा

ठे गाना
काठमाडौं-१६, काठमाडौं

बाबु /आमाको नाम
टं कप्रसाद/दे िीकुमारी

बाजेको नाम
मशिहरर

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ८३॰०७३॰७४ (आ.ज.) , प्रशासन सेिा, िे िा समू ह, तह ४, िे िा सहायक पदको माग
पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत १ (एक) जना उम्मेदिारको
मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी
मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन आचारसंमहता समाप्त भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय,
मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः

क्र.
सं.

रोि नं .

१

३७

उम्मे दिारको नाम थर
श्रीकृष्ण श्रे ष्ठ

ठे गाना
अनन्तमिङ्गेश्वर-६,
भिपुर

बाबु /आमाको नाम
श्यामकृष्ण/नारायणदे िी

बाजेको नाम
तेजकृष्ण

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०८॰१५
काठमाडौं उपत्यका िानेपानी मिममटे डको लबज्ञापन नम्बर ८१-८३/०७३-७४ (िुिा, ममहिा र आ.ज.), प्रशासन से िा,
िेिा समूह , तह ४ , िेिा सहायक पदमा मनयु स्िका िामग मसफाररश भएका
उम्मेदिारहरुिे प्राप्त गरे को कूि
प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू ची मममत २०७४॰०८॰१५ को मनणा यानुसार सम्बस्ित सबै को
जानकारीको िामग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची:
र्ोग्यताक्रम
नं.

रोि नं.

१

५७

२

८

३
४

उम्मेदिारको नाम थर

लसफाररश
गररएको
लिज्ञापन नं .

लसफाररश
गररएको समू ि

उपेन्द्र िाग्ले

८१॰०७३-७४

िुिा

गणे शप्रसाद नेपाि

८१॰०७३-७४

िुिा

५८

रामधका भण्ारी

८२॰०७३-७४

ममहिा

३७

श्रीकृष्ण श्रेष्ठ

८३॰०७३-७४

आ.ज.

कैलफर्त

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिलमटे ड
पदपू लति सलमलत, प्रधान कार्ाििर् लिपु रेश्वर, काठमाण्डौ

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०८॰१५
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ८५॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा , प्रशासन समू ह , तह ४ , मसमनयर ममटर ररडर
पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१८ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ३ (तीन) मध्ये
२ (दु ई) जना उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा र अन्तिाा ताा समे तको प्राताङ्कको आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोिे थथायी मनयुस्िका िामग छनौट गने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको िामग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ छनौट भएका उम्मेदिारहरुिे मनयुस्िका िामग मनिाा चन
आचारसंमहता समाप्त
भएपश्चात मिममटे डको प्रधान कायाा िय, मिपुरेश्वर, काठमाडौमा सम्पका गनुा हुन समे त सूमचत गररन्छ ॰
लसफाररश र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

१२

उम्मे दिारको नाम थर
किश सापकोटा

ठे गाना
मिद्यापुर-४, सुिेत

बाबु /आमाको नाम
छमबिाि/इन्द्रकमि

बाजेको नाम
नन्दिाि

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

१८

उम्मे दिारको नाम थर
मबमि मतम्सीना

ठे गाना
हमदा या-१, सप्तरी

बाबु /आमाको नाम
िे मराज/नबादा

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
नन्दिाि

