
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।४ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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 इलिलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४६/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी 

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३७० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ ४ ३ 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  869 अमन शे्रष्ठ िोमराज/शान्ती बिबहादुर आ .ज.  

2.  903 कमि पुन ररिबहादुर/यमीकुमारी जोिबहादुर आ .ज.  

3.  317 लदपेश लिगि महेन्द्रकुमार/लदपा तुिाकुमार िुिा, आ .ज.  

4.  3 मखिप शे्रष्ठ मनोहरप्रसाद/उलमािा गोरिबहादुर आ .ज.  

5.  315 रमेश भण्डारी रामप्रसाद/माधिीदेिी लचन्तामर्ी िुिा 

6.  9 रमेशकुमार यादि निकुमार/सुती रामनारायर् मधेसी 

7.  38 रलिन िड्का गोलििबहादुर/मैया लशबबहादुर िुिा 

8.  251 राधा ढकाि सोमनाथ/निकिा दलधराम मलहिा 

9.  119 रामचन्द्र िालमछाने रामहरी/िक्ष्मी भिनाथ िुिा 

10.  23 शमु्भ मण्डि मोहन/शाखन्तदेिी लिकाउ मधेसी 

11.  219 सौंगीता थापा नरबहादुर/इन्द्रकिा दिबहादुर मलहिा 

12.  117 सौंतोषकुमार दास पशुपलतिाि/लििादेिी रामशरर् मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

13.  771 सुम्नीमा राई नारायर्प्रसाद/तुिसादेिी अगमलसौं मलहिा 

14.  609 स रभ िालमछाने सुब्बाप्रसाद/शान्ता लडल्लीप्रसाद िुिा 

15.  659 हेमबहादुर बुढाथोकी कमिबहादुर/लबषु्णमाया पदमबहादुर िुिा 

नोट: रोि नम्बर २१४ का उमेदिारिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा लक उले्लि नगरेकोिे लनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।६ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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 इलिलनयर तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा./क. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४७/०७३-७४ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  45 चन्द्रशेिर कुशिाहा लहरािाि/प्रभाकुमारी साधु 

िुिा 2.  47 िक्ष्मर् चन्द कृष्णबहादुर/लहरादेिी शेरबहादुर 

3.  21 िक्ष्मी झा पे्रमचन्द्र/कुसुम नारायर् 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।६ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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: पाच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४८/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. 

माग पद संख्ाः २ १ १ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २७३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ६ ० 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  446 कृष्णप्रसाद भण्डारी मोलधराम/लटकी चेतमान िुिा 

2.  530 गीता पाणे्ड कृष्णप्रसाद/कमिा शोभािर िुिा, मलहिा 

3.  637 
लमरादेिी भण्डारी 

(अलधकारी)  
ओमप्रसाद/क लशिा तारानाथ िुिा, मलहिा 

4.  273 मेनुका पन्थी रेश्मीराज/चुमादेिी खिमानन्द मलहिा 

5.  588 शोभा लशिाकोटी माधिप्रसाद/लबन्दादेलि कृष्णप्रसाद मलहिा 

6.  330 लसजाना पन्थी लहमप्रसाद/नमुना देलिराम मलहिा 

7.  452 लहमा अयााि हररप्रसाद/कमिा कलपिमनी िुिा, मलहिा 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।७ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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  सब इलिलनयर तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४९/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत 

माग पद संख्ाः ६ २ १ १ १ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५३० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ९ ४ ४ ७ ३ 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  582 आलशशलिजयनाथ च धरी लिशेश्वरप्रसाद/शोभादेिी लबलु्ट आ.ज. 

2.  832 आलिसलनखिि साह लििाकान्त/अलनता रामलकसुन मधेसी 

3.  690 कालसन्द्रकुमार यादि लमश्रीिाि/बुदुिदेिी सुबन्थी िुिा, मधेसी 

4.  368 कृष्णा साह धु्रिनारायर्/देिकुमारी बेचन मधेसी 

5.  457 गोलिन्द साह जगलदश/दानादेिी रामप्रसाद िुिा, मधेसी 

6.  1055 चन्द्रमान सुनार अमरलजत/राखि िम्बीर दलित 

7.  1164 टेकेन्द्रबहादुर राना लिरबहादुर/चन्द्रा इने्द्र िुिा 

8.  682 टोपेन्द्रकुमार दाहाि चक्रबहादुर/लसता बमबहादुर िुिा 

9.  62 लदनेशकुमार मण्डि महेश्वर/सीतादेिी मुङगािाि दलित 

10.  846 पुष्पाििी लिष्ट दानलसौंह/कमिा जया मलहिा 

11.  272 प्रकाश लसििाि होमनाथ/िखिदेिी िेदप्रसाद िुिा 

12.  947 लप्रयौंकाकुमारी साह रमानन्द/द्र पती दुलिचन मलहिा 

13.  821 भुपािलसौंह भण्डारी हका बहादुर/राधा कािुलसौंह िुिा 

14.  388 महेश्वरी धामी देिलसौंह/लबस्नादेिी हरलजत मलहिा 

15.  831 लमथिेशकुमार मण्डि लसयाराम/माितीदेिी िगाइ आ.ज., मधेसी 

16.  522 रमेश मग्राती लिरबहादुर/लसतादेिी जुठे दलित 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

17.  149 राजकुमार शे्रष्ठ सन्तकुमार/चन्द्रमाया भैरिबहादुर िुिा, आ.ज. 

18.  614 ररिाज शे्रष्ठ लजिनकुमार/रोशनी गरे्शप्रसाद आ.ज. 

19.  91 रोशनी ित्री तेजबहादुर/भागरथीदेिी फलकरलसौंह मलहिा 

20.  578 लिमि काकी रामबहादुर/िीिा नैनबहादुर िुिा 

21.  225 लििेककुमार झा गोलिन्द/लमरा श्रीकान्त मधेसी 

22.  94 लिषु्णदेि साह राजकुमार/फुिोदेिी लबलु्ट िुिा, मधेसी 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।७ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  कम्प्युटर अपरेटर तह: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा./क. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५०/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३६५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ११ ६ ८ ११ 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  52 अलनिकुमार यादि फेकन/पानो राजेश्वर मधेसी 

2.  731 आकाश महतो जमुनाप्रसाद/परमशीिा िके्ष्मश्वर मधेसी 

3.  156 इन्द्रकुमार शाह ठकुरी अम्बरबहादुर/कुिकुमारी नरबहादुर िुिा 

4.  425 लकशोरहरी अलधकारी कृष्णहरी/िता लििाराम िुिा 

5.  528 कृष्णनन्दन महतो रामलििाश/गुिािदेिी मगिु मधेसी 

6.  713 गीता लिष्ट धनबहादुर/धनादेिी कर्ाबहादुर मलहिा 

7.  506 गोपाि थापा खिमबहादुर/डुककिा लशिबहादुर आ.ज. 

8.  706 जीिन भण्डारी नन्दराम/सरस्वती मुखिराम िुिा 

9.  391 जीिनकुमार थारु ठाकुरप्रसाद/चुखिया नारायर् आ.ज. 

10.  554 पपुकुमार यादि रामदेि/रामपरर गोसाई मधेसी 

11.  173 प्रमोद चौधरी दुगिा/िभारी िािमलन आ.ज. 

12.  426 पे्रममंजरी लतलमखिना नारायर्प्रसाद/यशोदा लदनानाथ मलहिा 

13.  246 बसन्त गौडेि जनकराज/लतिाकुमारी किधार िुिा 

14.  408 लबक्रम बरुिाि मधु/इन्द्रकुमारी कृष्णबहादुर िुिा 

15.  238 लबनोद चौधरी राजबहादुर/शान्तीदेिी टेङ्गनु िुिा, आ.ज. 

16.  723 लमिन के.सी. टोपबहादुर/तुिी पदमे िुिा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

17.  222 रंलजत साह लमश्रीिाि/सैरो महन्जी मधेसी 

18.  626 रलि िामा मानबहादुर/लमङमा दािा िुिा, आ.ज. 

19.  103 ररिबहादुर भुजेि पे्रमबहादुर/सुन्तिी जगतबहादुर आ.ज. 

20.  74 रीता लनरौिा भिनाथ/सीताकुमारी जयरुद्र मलहिा 

21.  271 रोशनकुमार झा उमेश/आशा कामेश्वर िुिा, मधेसी 

22.  637 िक्ष्मीकुमारी भट्टराई दलधराम/सुलमत्रा इश्वरी मलहिा 

23.  185 लशिर पुनमगर अकबहादुर/पूर्ी शने्त आ.ज. 

24.  586 लशिेशकुमार यादि पुरन/जसोलधया नथुनी मधेसी 

25.  214 सतेन्द्रकुमार महतो रामनारायर्/मंजुदेिी लबिट मधेसी 

26.  11 सन्जना साह अरुर्प्रसाद/लनिमदेिी देिनारायर् मलहिा, मधेसी 

27.  12 सानुकुमार साह सोनफी/मनतोरीया जदुन्नदन मधेसी 

28.  202 सुकुधन राई जकटलसह/मैकने्द बिबहादुर आ.ज. 

29.  669 सुलनता थापा ठलिक्रम/सारदा हररबहादुर मलहिा 

30.  437 सुरेन्द्र साह मौजे/कौशल्या नेिी िुिा, मधेसी 

31.  422 सुलशि रािि लजतेन्द्रबहादुर/गौरी मानलसं िुिा 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।७ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा./लस. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५१/०७३-७४ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  7 लदपेन्द्रकुमार यादि रामकृष्ण/उलमािादेिी छेदीिाि 

िुिा 2.  3 िोकराज पाणे्डय रामराज/हका मलत धमाराज 

3.  5 लिरेन्द्रकुमार यादि रामकृष्ण/उलमािादेिी छेदीिाि 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।७ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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  लमटर मेकालनक्स तह: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा./इ.मे. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५२/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः २ १ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ० 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  10 छिबहादुर नेपािी िसन्तबहादुर/मनीदेिी बुधे 

िुिा 
2.  5 दुगेशकुमार यादि लसकन्दर/रीतादेिी िृजभुषर् 

3.  1 पुष्पराज दाहाि निराज/शान्ता भैरिप्रसाद 

4.  11 िक्ष्मर् पराजुिी हररप्रसाद/खिमकुमारी लिषु्णप्रसाद 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।८ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा./इ.मे. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५३/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ १ 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  11 आकाश महतो जमुनाप्रसाद/धरमलशिादेिी िके्ष्मश्वर िुिा 

2.  9 ज्ञानु अलधकारी िेिबहादुर/इन्द्रकुमारी दिबहादुर िुिा, मलहिा 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।८ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको 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 प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  हेलभ ड्र ाइभर तह: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, चािक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५४/०७३-७४ 

लकलसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ ० 
 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावु/आमाको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  3 लदिीपकुमार िान ठकुरी िम्बबहादुर/शारदा कर्ाबहादुर 
िुिा 

2.  6 रोलहत रायमाझी निराज/गोलपनी िलितबहादुर 

 

 

 

 

 

..................... 
(ऋषिराम निताल)  

 

..................... 
(ननलकण्ि शमाा)  

 

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

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत उपसखिव 
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