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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४४॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा, गुणस्तर समू ह , तह ७, माइक्रोबायोिोमजष्ट
पदको माग पदसंख्या १ (एक) िामग मममत २०७४॰०६॰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

४३

उम्मे दिारको नाम थर
प्रमतज्ञा थापा

ठे गाना
काठमाडौं-७,
काठमाडौं

बाबु /आमाको नाम
मदपक मिक्रम/प्रममिा

बाजेको नाम
डम्बरमिक्रम

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

९५

उम्मे दिारको नाम थर
मदने श ढकाि

ठे गाना
काठमाडौं-९,
काठमाडौं

बाबु /आमाको नाम
रामप्रसाद/मटकादे िी

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
हररनाथ

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४६॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , सूचना प्रमिमध समू ह , तह ७ , कम्प्युटर
अमधकृत पदको माग पदसंख्या १ (एक) िामग मममत २०७४॰०६॰२९ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ३
(तीन) मध्ये १ (एक) जना उम्मेदिारको मिस्ित परीक्षा , प्रयोगात्मक 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

४

उम्मे दिारको नाम थर
मबक्रम श्रे ष्ठ

ठे गाना
मध्यपुर मठमी-१४,
भिपुर

बाबु /आमाको नाम
इा श्वरबहादु र/चन्द्रशोभा

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको
नाम
चक्रबहादु र

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४७॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा, प्रशासन समू ह , तह ६ , सहायक प्रशासन
अमधकृत (कम्प्युटर) पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०६॰३० र ३१ गते संचािन
भएको
अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ७ (सात) जना उम्मेदिारहरुको मिस्ित परीक्षा , प्रयोगात्मक 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

२

उम्मे दिारको नाम थर
राम पाठक

ठे गाना
थानमसङ्ग-२, नु िाकोट

बाबु /आमाको नाम
गोपीराज/शान्तीदे िी

बाजेको
नाम
फमणन्द्रराज

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि
नं .

१

११

प्रमदप काकी

पािु ङ्ग-४, मकिानपुर

कृष्ण/मोहनदे िी

दिबहादु र

२

२७

झनक थापा

नारायणपुर-२, कैिािी

चक्रबहादु र/िनकदे िी

उदयमसंह

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको
नाम

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ४९॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा , प्रशासन समू ह , तह ६ , सहायक िे िा
अमधकृत पदको माग पदसंख्या २ (दु ई) िामग मममत २०७४॰०६॰३१ 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

१८

एिना थापा

बोिाा ङ्ग-४, गोरिा

२

१४

बसन्तप्रसाद दाहाि

महािक्ष्मी-२, िमितपुर केशिप्रसाद/सामििी

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम
हे मबहादु र/चुडाकुमारी

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
जगतमान
निादेश्वदर

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ५०॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रशासन सेिा , प्रशासन समू ह , तह ६ , सहायक िे िा
अमधकृत पदको माग पदसंख्या १ (एक) िामग मममत २०७४॰०६॰३१ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत १
(एक) जना उम्मेदिार मि.नं . ४९॰०७३-७४ मा मसफाररश भएकोिे यो मिज्ञापनमा छनौटका
िामग कुनै पमन
उम्मेदिार बाुँ की नरहे कोिे यो मिज्ञापनमा कुनै पमन उम्मेदिार छनौट
नभएको व्यहोरा सम्बस्ित सबैको
जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ५३॰०७३॰७४ (खुिा), प्रामिमधक सेिा, मसमभि समू ह, तह ५, ओभरमसयर/सुपरभाइजर
पदको माग पदसंख्या ४ (चार) का िामग मममत २०७४॰०७॰१२ र १३ 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

२४३

नमिनकुमार महतो

नोकैल्वा-५, सिाा ही

२

२६४

साजन न्यौपाने

कामिका-१, मसिुपाल्चोक दे िीप्रसाद/इा श्वरी

मडस्ल्रराम

३

५५

अमश्वबन पौडे ि

मतिोत्तमा-२, रुपन्दे ही

िक्ष्मण/सामििा

भस्िराम

४

१३३

रोशन प्रकाश भट्ट

द.न.पा-३, बैतडी

घनश्याम/दु गाा देिी

मिद्याकृष्ण

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम
अजुा न/रामदु िारी

बाजेको नाम
िक्ष्मी

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

१५२

उम्मे दिारको नाम थर
रौशनकुमार साह

ठे गाना
भिानीपुर-८, सिाा ही

बाबु /आमाको नाम
राजे न्द्र/मशिकिीदे िी

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
गुदरी

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ५४॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ५ , ओभरमसयर/
सुपरभाइजर पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१२ र १३ 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

१८७

उम्मे दिारको नाम थर
प्रमतभा भट्टराइा

ठे गाना
हििार-४, दाङ्ग

बाबु /आमाको नाम
योगेश्वर/माया

बाजेको नाम
चुमाप्रसाद

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

४२

उम्मे दिारको नाम थर
अस्मीता बोहरा

ठे गाना
िमितपुर-२५, िमितपुर

बाबु /आमाको नाम
प्रमदपकुमार /यसोदा

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
सुयाबहादु र

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको
लिज्ञापन नं . ५५॰०७३॰७४ (आ.ज.)
, प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ५ ,
ओभरमसयर/सुपरभाइजर पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१२ र १३ 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

२२८

उम्मे दिारको नाम थर
सुरेश प्रधानाङ्ग

ठे गाना
भिपुर-९, भिपुर

बाबु /आमाको नाम
मदनगोपाि/रे णु

बाजेको नाम
कृष्णिाि

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

८७

२

१५०

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

संदीप चौधरी

रामग्राम-१२, नििपरासी

कुन्दनकुमार/करमकुमारी

उमे शकुमार मसंह

असनपुर-३, मसराहा

अनन्तनारायण/मसफििती ििन

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
तुिसीप्रसाद

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
यस मिममटे डको
लिज्ञापन नं . ५६॰०७३॰७४ (मधे शी)
, प्रामिमधक सेिा , मसमभि समू ह , तह ५ ,
ओभरमसयर/सुपरभाइजर पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१२ र १३ गते संचािन भएको
अन्तिाा ताा मा उपस्थथत ६ (छ) मध्ये 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 .

१

१७५

उम्मे दिारको नाम थर
मनतेश जै सिाि

ठे गाना
महागढीमाइ-३, बारा

बाबु /आमाको नाम
तुिसीप्रसाद/सीतादे िी

बाजेको नाम
इनर

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

१५२

रौशनकुमार साह

भिानीपुर-८, सिाा ही

राजे न्द्र/मशिकिीदे िी

गुदरी

२

७०

मचरन्जीिी प्रताप महतो

सरपल्रो-३, महोत्तरी

रामप्रताप/बासमतीदे िी

बिदे ि

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१८
काठमाडौं उपत्यका िानेपानी मिममटे डको लबज्ञापन नम्बर ५३-५६/०७३-७४ (खु िा , मलििा, आ.ज र मधेशी) ,
प्रामिमधक से िा , मसमभि समूह समूह , तह ५ , ओभरमसयर/सु परभाइजर पदमा मनयु स्िका िामग मसफाररश भएका
उम्मेदिारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू ची मममत २०७४॰०७॰१८ को
मनणा यानुसार सम्बस्ित सबै को जानकारीको िामग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची:
लसफाररश गररएको
लिज्ञापन नं .

लसफाररश गररएको
समू ि

नमिनकुमार महतो

५३॰०७३-७४

िुिा

२६४

साजन न्यौपाने

५३॰०७३-७४

िुिा

३

५५

अमश्वबन पौडे ि

५३॰०७३-७४

िुिा

४

१३३

रोशन प्रकाश भट्ट

५३॰०७३-७४

िुिा

५

१७५

मनते श जैसिाि

५६॰०७३-७४

मधे शी

६

२२८

सु रेश प्रधानाङ्ग

५५॰०७३-७४

आ.ज.

७

१८७

प्रमतभा भट्टराइा

५४॰०७३-७४

ममहिा

र्ोग्यताक्रम

रोि नं.

१

२४३

२

उम्मेदिारको नाम थर

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ५९॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , इिे क्ट्रो मे कामनकि समू ह , तह ५ ,
ओभरमसयर/ सुपरभाइजर पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१३ 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

५

उम्मे दिारको नाम थर
मशिप्रसाद सापकोटा

ठे गाना
मिपुरेश्वर-३, धामदङ्ग

बाबु /आमाको नाम
भरतप्रसाद/मशिमाया

बाजेको नाम
िक्ष्मीप्रसाद

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

१४

उम्मे दिारको नाम थर
अमनकेतराज पाण्डे य

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

गौर-११, रौतहट

अमनिकुमार/कृष्णादे िी

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम
रामआमशष

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ६३॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रशासन सेिा , िे िा समू ह , तह ५ , बररष्ठ िे िा सहायक
पदको माग पदसंख्या ४ (चार) का िामग मममत २०७४॰०७॰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 .

१

७७

रमििाि मघममरे

मुमसकोट-४, गु ल्मी

महरामणी/रे मकिा

हे मिाि

२

१४४

अमनता रे ग्मी

छाङ्गछाङ् दी-६,
स्याङ् जा

िुमप्रसाद/भगिती

तोयिाि

३

११५

मिनोद शमाा

ििङ्गा-७, रुकुम

कृष्णप्रसाद/ते जकुमारी

गे दिाि

४

१३१

शे रबहादु र पौडे ि

पण्डौन-८, कैिािी

ममििाि/महरादे िी

दे िराज

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ६४॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रशासन सेिा, िे िा समू ह , तह ५ , बररष्ठ िे िा सहायक
पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१४ गते संचािन भएको अन्तिाा ताा मा उपस्थथत १ (एक)
जना उम्मेदिार मि.नं . ६३/०७३॰७४ िु िा तफा छनौट भएकोिे यो मिज्ञापनमा छनौटका िामग कुनै पमन उम्मेदिार
बाुँ की नरहे कोिे यो मिज्ञापनमा कुनै पमन उम्मेदिार छनौट नहुने मनणाय भएको हुुँ दा सम्बस्ित सबैको जानकारीको
िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ६८॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , गुणस्तर समू ह , तह ५ , बररष्ठ ल्याब
टे स्िमसयन पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१५ 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

८

उम्मे दिारको नाम थर
समचता मधताि

ठे गाना
बु ढामनिकण्ठ-१२,
काठमाडौं

बाबु /आमाको नाम
ममणराम/रमा

बाजेको नाम
रामप्रसाद

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

११

पुरञ्जन ने पाि

कीमता पुर-१५, काठमाडौं

पुष्करप्रसाद/शान्ता

ऋमषकेश

२

१५

रमिन्द्रकुमार चौधरी

ते रहौता-१, सप्तरी

नथुनी/शास्न्तदे िी

िमि

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको नाम

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ७२॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , इिे क्ट्रो मे कामनकि समू ह , तह ४ ,
पम्प अपरे टर पदको माग पदसंख्या २ (दु ई) का िामग मममत २०७४॰०७॰१५ 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 .

१

५

रत्नेशकुमार झा

रामिन-१, सिाा ही

नागे न्द्र/मिभादे िी

ते जनारायण

२

६

सुममतकुमार शाह

कुथाा -६, धनुषा

सु रेशप्रसाद/ममरा

रामचन्द्र

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको
नाम

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

३

उम्मे दिारको नाम थर
श्याम बोहरा

ठे गाना
दमक्षणकािी-३,
काठमाडौं

बाबु /आमाको नाम
गोपीबहादु र/सामििी

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको
नाम
िािबहादु र

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ७३॰०७३॰७४ (मलििा) , प्रामिमधक सेिा, इिे क्ट्रो मे कामनकि समू ह , तह ४,
पम्प अपरे टर पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१५ 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 उम्मेदिारिे 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

८

उम्मे दिारको नाम थर
उममा िा अमधकारी

ठे गाना
थाक्ले-२, ओििढु ङ्गा

बाबु /आमाको नाम
ममनप्रसाद/भगिती

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको
नाम
रामचन्द्र

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लमलतः २०७४॰०७॰१९

काठमाडौं उपत्यका िानेपानी मिममटे डको लबज्ञापन नम्बर ७२/०७३-७४ (खुिा) र ७३/०७३-७४ (मलििा) ,
प्रामिमधक सेिा , इिे क्ट्रो मेकामनकि समूह , तह ४ , पम्प अपरे टर पदमा मनयु स्िका िामग मसफाररश भएका
उम्मेदिारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची मममत २०७४॰०७॰१९
को मनणायानुसार सम्बस्ित सबै को जानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची:
लसफाररश
गररएको
लिज्ञापन नं .

लसफाररश
गररएको समू ि

रत्नेशकुमार झा

१७॰०७२-७३

िुिा

६

सु ममतकुमार शाह

१७॰०७२-७३

िुिा

८

उममािा अमधकारी

१८॰०७२-७३

ममहिा

र्ोग्यताक्रम
नं.

रोि नं.

१

५

२
३

उम्मेदिारको नाम थर

(सुन्दरबाबु
अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

कैलफर्त

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ७६॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , इिे क्ट्रो मे कामनकि समू ह , तह ४ ,
मसमनयर मे कामनक्स पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१६ 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

५

उम्मे दिारको नाम थर
सिाज्ञ प्रताप प्रधान

ठे गाना
झागाझोिी रातामाटा-२,
मसिु िी

बाबु /आमाको नाम
राजु/धनकुमारी

बाजेको
नाम
कृष्णदाश

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

२

मबबेककुमार ममश्र

२

१०

भोगेन्द्रकुमार दे ि

उम्मे दिारको नाम थर

बाबु /आमाको नाम

बाजेको
नाम

मपगौना-६, महोत्तरी

रमबन्द्रकुमार/सु मनतादे िी

मोदनारायण

मिषहररया-८, सप्तरी

राजेन्द्रकुमार/गं गादे िी

िुमशिाि

ठे गाना

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ७७॰०७३॰७४ (खुिा) , प्रामिमधक सेिा , गुणस्तर समू ह , तह ४ , ल्याब
टे स्िमसयन पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१६ 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 .

१

९

उम्मे दिारको नाम थर
मदने श अमधकारी

ठे गाना
टोिा-२, काठमाडौं

बाबु /आमाको नाम
मशिप्रसाद/ज्ञानी

बाजेको
नाम
ममणकन्ड

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

८

पुरञ्जन ने पाि

कीमता पुर-१५, काठमाडौं

पुष्करप्रसाद/शान्ता

ऋमषकेश

२

७

पुन्डरी ने पाि

कीमता पुर-१५, काठमाडौं

ऋमषकेश/सामििी

मबश्वनाथ

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको
नाम

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

अन्तिम नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मममतिः २०७४॰०७॰१९
यस मिममटे डको लिज्ञापन नं . ८७॰०७३॰७४ (खुिा), प्रामिमधक सेिा, मसमभि समू ह, तह ४, मसमनयर प्लम्बर
पदको माग पदसंख्या १ (एक) का िामग मममत २०७४॰०७॰१९ 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

५

उम्मे दिारको नाम थर
मभमबहादु रओिी

ठे गाना
मछिाङ्ग-७, रुकुम

बाबु /आमाको नाम
थिमिर/केििी

बाजेको
नाम
जङ्गे

िै कन्तिक र्ोग्यताक्रमः
क्र.
सं.

रोि नं .

१

१२

मबकास महा जन

िमितपुर-४, िमितपुर

पुणाबहादु र/तरीमाया िाि

२

१०

सुमन थापा

तारकेश्वर-१८,
काठमाडौं

गोरिबहादु र/मै या

उम्मे दिारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

(सुन्दरबाबु अयाा ि)
सदस्य समचि
पदपूमता समममत

बाजेको
नाम

नरबहादु र

