
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

पदः  सहायक प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लसलभि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३२/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  शािा अलिकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३३/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  सहायक िेिा अलिकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३५/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  बररष्ठ सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३६/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  िेिापाि तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१५ र १६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३७/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

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 प्रालिलधक इ.मे. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३८/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

 

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

1.  १ िाकुरबहादरु राना टेकबहादरु/पववत्रा खशरबहादरु 

 

 

 

..................... 
(ऋविराम निताल)  

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।२ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  लसलनयर लमटर ररडर तह: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३९/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  सहायक तह: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन  

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१५ र १६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४१/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ७ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३ 

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 प्रालिलधक इ.मे. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४३/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

 

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

1.  १ िाकुरबहादरु राना टेकबहादरु/पववत्रा खशरबहादरु 

 

 

 

..................... 
(ऋविराम निताल)  

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३ 

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

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४४/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

 

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

1.  4 प्रल्हाद न्यौपाने गोपालप्रसाद/दीलकुमारी टंकप्रसाद 

 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्र बञ्जारा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।३ 

नेपाल खानेपानी संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उलिर्ण नभएको  व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

पदः  सहायक पम्प अपरेटर तह: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इ.मे. 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७४।१२।१४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४५/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ५ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 

 

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

 

..................... 
(रामचन्द्र बञ्जरा) 

 

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उपसखचव 
 

 


