
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९२६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  प्रशासलकय अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः २३ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  22 छववलाल दवुाडी दयाराम/ठदलमाया धममदत्त 

2.  1 राजेश नसलवाल जयकृष्ण/शारदा विकादत्त 

3.  4 ववष्णहुरी आचायम विकाप्रसाद/कृष्णमाया वपताम्वर 

  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोिा) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९२७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  िेिा अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः १ 

  
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  6 कल्पना पौडेल कृष्णप्रसाद/ववजया छववलाल 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९२८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  कानून अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।६ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १४ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः २ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  22 सन्तोष बराल भरतमणी/ववष्णकुुमारी जगन् नाथ 

2.  10 सरोज नेपाल ववष्णपु्रसाद/गोमा नरप्रसाद 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९२९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  लसलभि इख जलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयरर  

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः २ १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ७३ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  54 गौरी नगरकोटी गोपीलाल/सान ु लोकबहादरु महहला 

2.  94 चन्दनकुमार साह सत्यनारायण/हहरादेवी भटुार्इ खलुा 

3.  52 तेजहवनोद पाण्डे कृष्णप्रसाद/दगुाइदेवी गंगाप्रसाद खलुा 

4.  34 प्रकाशनसंह साउद धनबहादरु/सकुन्तोला गोपालनसंह खलुा 

5.  164 राजन नतवारी रामप्रसाद/श् यामकला हहमलाल खलुा 

6.  126 राधा ढकाल सोमनाथ/नन्दकला दनधराम महहला 

7.  7 रोखशका भट्टरार्इ रामकुमार/सनुनता ज्ञानप्रसाद महहला 
  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  लजयोटेक इख जलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयरर  

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।६  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ५/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ७ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  13 आखशष के.सी. गोरखनाथ/साववत्रा िाकुरप्रसाद 

2.  3 रामचन्द्र पौडेल ऋवषराम/पदमकुमारी चक्रप्रसाद 

3.  10 ववमल खड् का रामबहादरु/ननममला एकबहादरु 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  िातािरर् इख जलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयरर  

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।११  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ६/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १३ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  2 तपृ्ती खरेल उत्तम/इश् वरी परमानन्द 

2.  9 नोवलककशोर भट्टराइइ खजवनप्रसाद/गोमादेवी नललानाथ 

3.  8 कवनोद प्याकुरेल खिरख जवी/भद्रकुमारी कपताम्बर 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  इिेखरि कि इख जलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयरर  

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।८  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ७/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः २२ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  28 अननलकुमार पंखजयार रामएकवाल/रामकलीदेवी रघवुीर 

2.  4 नववन आचायय पशपुनतनाथ/राधा नारायणप्रसाद 

3.  22 प्रशान्तकुमार शाह खशबजी/बनबता िगा 
नोट : रोि नौं.४० का उमेदिारिे िसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा लक उले्लि नगरेकोिे लनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२४ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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 ोलजयोिोलजस्ट तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयरर  

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।८  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ८/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ६ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  1 ठिपक बस्नते सोमबहािरु/टिकाकुमारी धनबहािरु 

2.  2 प्रनबनचन्द्र के.सी. रामचन्द्र/रमािेवी चेतबहािरु 

3.  6 सरोज ननरौला कुलराज/चन्द्रमाया हररप्रसाि 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२६ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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 प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।८  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः १९ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  6 महेश काफ्ले नारदमखि/वेदमाया रामप्रसाद 

2.  27 सखिता निताल मिीराम/रमा रामप्रसाद 

3.  5 समुन कटुवाल नतलकबहादरु/ठदलश् वरी िनराज 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२६ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १०/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः २ १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ९२ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ ४ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  23 अन्जकुुमारी पाण्डेय कृष्णानन्द/केशरीदेवी परमानन्द महहला 

2.  149 करुणा अनिकारी खशवप्रसाद/इखन्दरा चेतकान्त खलुा, महहला 

3.  94 गोहवन्द बढुा मनबहादरु/मनसरी बलबहादरु खलुा 

4.  14 तलुसी पोखरेल कमलप्रसाद/रानिका श्रीनारायण खलुा 

5.  69 ठदपा पोख्रले भनूमराम/खजवाकुमारी परुुषोत्तम महहला 

6.  53 हवनोद हवष्ट िननश् वर/वालकुमारी नामदेव खलुा 

7.  98 सखस्मता पाण्डे लोकनाथ/नबस्नाकुमारी दनिराम महहला 
  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  सभेक्षक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयरर  

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।१०  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ११/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः २० 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ४ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  18 जेननसा बोगटी हरर/भवानी खड् गबहाुरु 

2.  1 ठुपेन्द्र शाह रामचन्द्र/तेतरीुेवी नबकाउ 

3.  2 भाष्कर खनतवडा नरहरी/ुगुाा नसरपती 

4.  19 श्यामशरण नेपाल मखुिनाथ/धनकुमारी अननरुर 

  

 

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

 

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

 

..................... 
(सूयाप्रसाु सापकोटा) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  सि इख जलनयर तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः इख जलनयररङ 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।१० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १२/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ३३ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ ३ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  39 उषा पन्त ननत्यानन्द/तलुसीदेवी भानदेव महहला 

2.  12 गौरी नगरकोटी गोपीलाल/सान ु लोकबहादरु महहला 

3.  54 टेकेन्रबहादरु राना हवरबहादरु/चन्र इन्रे खलुा 

4.  48 रेसनुा कोज ु ठदलभक्त/चन् नशे् वरी खजतनारायण महहला 

5.  30 रोनबनकुमार रौननयार नन्दहकशोर/रामादेवी हहरालाल खलुा 

6.  10 सननतकुमार शाह शभुनारायण/मीनाकुमारी भगवानी खलुा 
  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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 सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।१० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ४० 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः ३ ५ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  71 पववत्रा ननरौला राधाकृष्ण/जमनुा प्रभनुाथ खलुा, मवहला 

2.  37 ममता काकी नभमबहादरु/मेनकुा बलबहादरु मवहला 

3.  74 रनमला मोक्तान चतरुमान/गंगा मैनाथनसं मवहला 

4.  31 रीता ननरौला भवनाथ/सीताकुमारी जयरुद्र खलुा, मवहला 

5.  48 सखजता तामाङ्ग नभमबहादरु/खड् गमायया हकक बहादरु मवहला 

6.  40 सरेुन्द्द्र साह मौजे/कौशल्या नेवी खलुा 
  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२७ 

काठमाड  ं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडडको 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  कानुन सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः २०७५।१।९ र १०  गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाडिर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १४/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ाः ९ 

अन्तवाडताडको िालग छन ट भएको संख्ाः १ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  13 सन्तोष बराल भरतमखि/ववष्िकुुमारी जगन् नाथ 

  

 

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

 

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

 

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

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf

