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मूख्य कायााऱय, त्रिऩुरेस्वर 
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उऩम्स्थत हुनसम्बम्न्धत सबैको जानकारीको ऱागग यो सूचना प्रकालित गररएको छ | साथ ैउक्त लऱखखतऩररऺाको 
ननतजा www.kathmanduwater.org.np बाट समेत हेना सककनेछ| 
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क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 2 कमऱिहादरुिम खऱुा  

२०७५/४/२७ बिहान ८:३० िजे 

 
 

         २. 3 ददऩेन्द्रिहादरुओऱी खऱुा 

३. 4 प्रकाशऻिाऱी खऱुा 
 

बिज्ञापन नम्बरः ५४/०७४-७५         पदःिहायक प्रशािन अविकृततह:छैठ ौंसेवा/समूह: प्रशािन, प्रशािनपद संख्ाः१  

बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰१४ र १५ गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः२           अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः०        
(यस ववऻाऩनमा कुनैऩनन उम्मेदवार उनतर्ा नभएको) 



बिज्ञापन नम्बरः ५५/०७४-७५         पदःिहायक प्रशािन अविकृततह:छैठ ौंसेवा/समूह: प्रशािन, प्रशािनपद संख्ाः१  

बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२१ र २२ गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः४२ अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः३       
 

 
 

क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 6 ददनेशिजगाॉइज खऱुा  

२०७५/४/२७ साॉझ ५:१५ िजे 

 
 

२. 22 विनोदऩौडेऱ खऱुा 

३. 108 शभुाषचन्द्रअयाजऱ खऱुा 
 

बिज्ञापन नम्बरः ५६/०७४-७५         पदःिहायक लेखा अविकृततह:छैठ ौंसेवा/समूह: प्रशािन, लेखा पद संख्ाः२   

बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰१४ र १५ गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः१            अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः०        
(यस ववऻाऩनमा कुनैऩनन उम्मेदवार उनतर्ा नभएको) 
 

बिज्ञापन नम्बरः ५७-५८/०७४-७५        पदःिहायक लेखा अविकृततह:छैठ ौंसेवा/समूह: प्रशािन, लेखा 

पद संख्ाः२ (खुल्ऱा-१,मदहऱा-१) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२१ र २३गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः२५            अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः५         
 

 

क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 41 अबनतारेग्मी मवहऱा २०७५/४/२७ साॉझ ६:१५ िजे 

२. 11 गौरीके.सी. खऱुा, मवहऱा २०७५/४/२७ साॉझ ६:१५ िजे 

३. 1 ददनेशिजगाॉइज खऱुा २०७५/४/२७ साॉझ ६:१५ िजे 

४. 26 प्रमेध्ि जजज.सी. खऱुा २०७५/४/२७ साॉझ ६:१५ िजे 

५. 3 ऱक्ष्मणरेग्मी खऱुा २०७५/४/२७ साॉझ ६:१५ िजे 

 

बिज्ञापन नम्बरः५९-६३/०७४-७५पदःओिरवियरतह:पाौँच ौंसेवा/समूह: प्राववविक, विविल 

पद संख्ाः१३ (खुल्ऱा-७,मदहऱा-२,आ.ज.-२,मधेसी-१,दलऱत-१) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२१  गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः४२१अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः२७  
 

 

क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 268 अजयकुमारचौधरी आ.ज. २०७५/४/२८ बिहान ७:३० िजे 

२. 241 अमरददऩकुमारसाह खऱुा, मधेसी २०७५/४/२८ बिहान ७:३० िजे 

३. 390 अशोककुमाठाकुर दबऱत २०७५/४/२८ बिहान ७:३० िजे 

४. 228 आजशसबनजखऱसाह खऱुा, मधेसी २०७५/४/२८ बिहान ७:३० िजे 

५. 639 उदयआचायज खऱुा २०७५/४/२८ बिहान ८:३० िजे 

६. 312 जजतेन्द्रकुमारसाह खऱुा, मधेसी २०७५/४/२८ बिहान ८:३० िजे 



क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

७. 581 धन्न.जयकुमारहाथी खऱुा, मधेसी २०७५/४/२८ बिहान ८:३० िजे 

८. 125 नविनदेिकोटा खऱुा २०७५/४/२८ बिहान ८:३० िजे 

९. 155 ऩजुनशे्रष्ठ आ.ज. २०७५/४/२८ साॉझ  ५:१५ िजे 

१०. 766 प्रविणभतेुऱ खऱुा २०७५/४/२८ साॉझ  ५:१५ िजे 

११. 550 मन्द्जणुखड्कास मवहऱा २०७५/४/२८ साॉझ  ५:१५ िजे 

१२. 723 बमबथऱेशठाकुर खऱुा २०७५/४/२८ साॉझ  ५:१५ िजे 

१३. 154 यमनुाके.सी. मवहऱा २०७५/४/२८ साॉझ  ६:१५ िजे 

१४. 566 रमेशमग्राती दबऱत २०७५/४/२८ साॉझ  ६:१५ िजे 

१५. 316 रामाशॊकरगपु्तातेऱी मधेसी २०७५/४/२८ साॉझ  ६:१५ िजे 

१६. 740 रोशनीखिी मवहऱा २०७५/४/२८ साॉझ  ६:१५ िजे 

१७. 158 ऱक्ष्मणचौधरी (थारु) आ.ज. २०७५/४/२९ बिहान ७:३० िजे 

१८. 701 ऱबऱतकुमारयादि खऱुा २०७५/४/२९ बिहान ७:३० िजे 

१९. 243 विमऱकाकी खऱुा २०७५/४/२९ बिहान ७:३० िजे 

२०. 580 विरेन्द्रकुमारमहतो मधेसी २०७५/४/२९ बिहान ७:३० िजे 

२१. 36 विष्णदेुिसाह खऱुा, मधेसी २०७५/४/२९ बिहान ८:३० िजे 

२२. 78 शम्भकेु.सी. खऱुा २०७५/४/२९ बिहान ८:३० िजे 

२३. 516 शजशबसॊहसनुार दबऱत २०७५/४/२९ बिहान ८:३० िजे 

२४. 351 सजन्द्दऩचौधरी आ.ज. २०७५/४/२९ बिहान ८:३० िजे 

२५. 606 सजुजतायादि मवहऱा २०७५/४/२९ साॉझ ५:१५ िजे 

२६. 695 सबुमतकुमारमण्डऱ मधेसी २०७५/४/२९ साॉझ  ५:१५ िजे 

२७. 718 ससु्मीताऺेिी मवहऱा २०७५/४/२९ साॉझ  ५:१५ िजे 

 

बिज्ञापन नम्बरः ६४-६६/०७४-७५     पदःओिरवियरतह:पाौँच ौंसेवा/समूह: प्राववविक,ई.मे.पद संख्ाः४(खुल्ऱा-२,मदहऱा-१,आ.ज.-१) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२१  गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः९२अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः९ 

 

क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 82 अनयुादि मवहऱा २०७५/४/२९ साॉझ  ६:१५ िजे 

२. 77 अशोकराइज आ.ज. २०७५/४/२९ साॉझ  ६:१५ िजे 

३. 90 ददऩकथाऩा खऱुा २०७५/४/२९ साॉझ  ६:१५ िजे 

४. 107 निीनसिुाऱ खऱुा, आ.ज. २०७५/४/२९ साॉझ  ६:१५ िजे 

५. 138 बमनराजिैद्य आ.ज. २०७५/४/२९ साॉझ  ६:१५ िजे 



क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

६. 21 ररजनग्िाछा खऱुा, आ.ज. २०७५/४/३० बिहान७:३० िजे 

७. 58 रेश्मािकिाॉ मवहऱा २०७५/४/३० बिहान ७:३० िजे 

८. 69 वििेकऩररयार खऱुा २०७५/४/३० बिहान ७:३० िजे 

९. 43 विष्णचुौधरी आ.ज. २०७५/४/३० बिहान ७:३० िजे 

 
बिज्ञापन नम्बरः ६७-६९/०७४-७५                पदःओिरवियरतह:पाौँच ौंसेवा/समूह: प्राववविक, िूचना प्रवववि 

पद संख्ाः५ (खुल्ऱा-३ ,मदहऱा-१,आ.ज.-१) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२१  गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः३५                      अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः९   

 

 
 

क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 11 उज्ज.िऱभट्टराइज खऱुा २०७५/४/३० बिहान ८:३० िजे 

२. 70 कवऩऱकाकी खऱुा २०७५/४/३० बिहान ८:३० िजे 

३. 18 गडुकुुमार खऱुा २०७५/४/३० बिहान ८:३० िजे 

४. 31 दामोदरआचायज खऱुा २०७५/४/३० बिहान ८:३० िजे 

५. 9 नेहाअबधकारी मवहऱा २०७५/४/३० बिहान ८:३० िजे 

६. 29 ऩूणजिहादरुतामाङ आ.ज. २०७५/४/३० साॉझ ५:१५ िजे 

७. 65 विक्रमआचायज खऱुा २०७५/४/३० साॉझ  ५:१५ िजे 

८. 30 सॊजयकुमारकुशिाहा खऱुा २०७५/४/३० साॉझ  ५:१५ िजे 

९. 34 सरेुन्द्रसाह खऱुा २०७५/४/३० साॉझ  ५:१५ िजे 

 
बिज्ञापन नम्बरः ७०-७१/०७४-७५         पदःवररष्ठ प्रशािन िहायकतह:पाौँच ौंसेवा/समूह: प्रशािन, प्रशािन 

पद संख्ाः २ (खुल्ऱा-१, मदहऱा-१) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२५  गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः८० अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः४  
 

 

क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 188 ऩषु्ऩाशमाज खऱुा, मवहऱा २०७५/४/३१ साॉझ  ५:१५ िजे 

२. 105 मञ्जुामहत  मवहऱा २०७५/४/३१ साॉझ  ५:१५ िजे 

३. 24 विनोदऩौडेऱ खऱुा २०७५/४/३१ साॉझ  ५:१५ िजे 

४. 99 सजस्मताऩाण्डे खऱुा, मवहऱा २०७५/४/३१ साॉझ  ५:१५ िजे 

 

बिज्ञापन नम्बरः ७२-७३/०७४-७५     पदःवररष्ठ लेखा िहायकतह:पाौँच ौंसेवा/समूह: प्रशािन, लेखापद संख्ाः५ (खुल्ऱा-३,मदहऱा-२) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२५ र २६  गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः९७            अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः१० 

 
 



क्र.सं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर छनौट समूह अन्तवााताा बमबत र समय 

१. 219 अबनऱवकरणऱइुजटेऱ खऱुा २०७५/४/३१ साॉझ  ६:१५ िजे 

२. 220 अचजनाऱइुटेऱ मवहऱा २०७५/४/३१ साॉझ  ६:१५ िजे 

३. 8 ददनेशिजगाॉइज खऱुा २०७५/४/३१ साॉझ  ६:१५ िजे 

४. 121 ऩजुातामाङ मवहऱा २०७५/४/३१ साॉझ  ६:१५ िजे 

५. 185 मीनाकुमारीऩौडेऱ मवहऱा २०७५/४/३१ साॉझ  ६:१५ िजे 

६. 150 मेनकुाऩन्द्थी खऱुा, मवहऱा २०७५/५/१  बिहान७:३० िजे 

७. 54 रमेशकुमारके.सी. खऱुा २०७५/५/१ बिहान  ७:३० िजे 

८. 155 ऱक्ष्मणके.सी. खऱुा २०७५/५/१ बिहान  ७:३० िजे 

९. 154 ऱक्ष्मीकुॉ िर मवहऱा २०७५/५/१ बिहान  ७:३० िजे 

१०. 28 विष्णपु्रसादऩन्द्थी खऱुा २०७५/५/१ बिहान  ७:३० िजे 

 

बिज्ञापन नम्बरः ७४-७५/०७४-७५   पदःवररष्ठ ल्याव टेन्िवियनतह:पाौँच ौंसेवा/समूह: प्राववविक,गुणस्तरपद संख्ाः२(खुऱा-१,मदहऱा-१) 
बि .प.सञ्चािन बमबतः २०७४॰१२॰२१  गतेबि.प.मा सम्मिबित संख्ाः५४            अन्तवाातााको िाबि छनौट भएको संख्ाः८   
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