
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   टेखिकि अलिसर/डेरर टेिोिोलजष्ट एक्सटेन्सन अलिसर तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।०२ र ०३ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ १ १ - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः            93 

छनौट भएको संख्ा ४ ५ ५ - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  55 अलिशा उिक नारायर्प्रसाद लबजुिीप्रसाद मलहिा, आ .ज.  

2=  197 अखिता सुिेदी िीिाराम िीिाधर िुिा, मलहिा 

3=  97 कृलत मानिर श्यामकुमार मंगिनारायर् आ .ज.  

4=  34 जयश्री शे्रष्ठ नारायर्भक्त तुल्सीभक्त मलहिा, आ .ज.  

5=  57 दीपा िालमछाने कमाबिु जगलदश मलहिा 

6=  87 प्रज्ञा भट्टराई सोमप्रसाद हेमप्रसाद िुिा, मलहिा 

7=  130 प्रमोदकुमार राना सुिराम हररलसंह आ .ज.  

8=  23 मुकेश लज  .सी.  दिबहादुर इन्द्रबहादुर िुिा 

9=  102 रिीता जोशी अनन्तनारायर् टेकबहादुर आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

10=  8 िलित कठायत लडिबहादुर कर्ालसंह िुिा 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   इखजजलनयररङ अलिसर/मेखिनेन्स इखजजलनयर तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,इखजजलनयररङ 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।३ र ४ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ १ - - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः         37 

छनौट भएको संख्ा 4 २ - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  15 अनिता रिजाल धिश्याम तोयिािायण महिला 

2=  119 अमतृ नतवािी दयािाम छववलाल खुला 

3=  14 आशतुोष भट्टिाई स्थििप्रसाद अिववन्दप्रसाद खुला 

4=  54 यनुिका निममिे पषु्पिाज हदििाि महिला 

5=  77 िाजि पन्िी जयश्वि पदमपािी खुला 

6=  120 सनुिल शमाा िािायणप्रसाद टीकािाम खुला 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३२ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिार 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग सम्बखित 

लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   कम्प्युटर इखजजलनयर तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।०१ र ०२ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २५/२०७६-७७ (खुला) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः    15 

छनौट भएको संख्ा १ - - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  ३२ लमत्रप्रसाद िनाि बेदुराम लििाधर िुिा 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   लिजनेश डेभिपमेन्ट अलिसर तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।०६ र ०७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २६/२०७६-७७ (खुला) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः     ४ 

छनौट भएको संख्ा २ - - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  १ लचरञ्जीभी बसे्नत अखम्बरकाजी सोलभतमान िुिा 

2=  ७ सुलबज्ञ रेग्मी तारानाथ रमाकान्त िुिा 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३४ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिार 

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 कायाक्रमको िालग सम्बखित 

लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   प्रशासकीय अलधकृत/बजार अलधकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।४ र ५ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २७/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा (संयुक्त पर क्षा) १ 

छनौट भएको संख्ा १ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  1 कमिराज पाणे्ड उमालनधी लहमलनधी आ.प्र. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास 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   िेिा अलिकृत/िजान्ची तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रशासन, िेिा 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।०४ र ०५  नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

 

विज्ञापन नम्बरः  २८/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा (संयुक्त पर क्षा) १ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उलिर्ण नभएको 

 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 

 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३६ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास 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   अलसषे्टण्ट एक्सटेन्सन अलिसर तह/शे्रण ः  ६ सेवाः  प्रालिलिक 

वल.प.सञ्चालन विवतः  २०७६।१२।०४ र ०५  नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

 

विज्ञापन नम्बरः  २९/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

वकवसिः  आ.प्र. 

िाग पद संख्ाः  ४ 

वल.प.िा सम्मिवलत संख्ाः   २ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उलिर्ण नभएको 

 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शिाा)  

....................................... 

(जयराि नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 

 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३७ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास 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   अलसषे्टण्ट इखजजलनयररङ्ग अलिसर तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलिक, इलि. 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।०४ र ०५  नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

 

विज्ञापन नम्बरः  ३०/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  २ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ४ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उलिर्ण नभएको 

 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 

 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३८ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास 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/नायि िजान्ची तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रशासन, िेिा 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।०२ र ०३  नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

 

विज्ञापन नम्बरः  ३१/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  २ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उर्त्रीर् नभएको 

 

 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 

 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १३९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   सहायक िेिा अलधकृत/नायब िजान्ची तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रशासन,िेिा 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।१३ र १५ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ३२/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ३ १ १ १ - - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                २० 

छनौट भएको संख्ा ६ १ ० १ - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  32 कुवेर ढुङ्गाना कृष्णप्रसाद रत्नप्रसाद खुला 

2=  10 जगददश सापकोटा टेकनारायण खररलाल खुला 

3=  11 जजतन ढकाल खगेन्द्र लललाप्रसाद खुला 

4=  16 जीबन थापा चिरनजजवी जयबहादरु खुला 

5=  21 लिरा परुी लालबहादरु दटकाराि खुला,िदहला 

6=  5 सनुनल झा नरेश देवकान्द्त खुला,िधेसी 

 
 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १४० /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   शािा अलधकृत/सहायक बजार अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।२ र ३ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ३३/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा (संयुक्त पर क्षा) ५ 

छनौट भएको संख्ा २ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  7 अभिमन्य ुखडगी अक्कलदास बुद्धिदास आ .प्र.  

2=  4 रेवती प्रकाश सुवेदी ओमप्रकाश रामप्रसाद आ .प्र.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................. 

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १४१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०५ 

दुग्ध ववकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   शािा अलधकृत/सहायक बजार अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।१३ र १४ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ३४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ - १ १ १ - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                        57 

छनौट भएको संख्ा ५ - १ १ ० - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  48 ओम प्रकाश शाह रविन्द्रप्रसाद शशिलाल खुला, मधेसी 

2=  20 पसु्कर डागी खोपीराम टिकाराम खुला 

3=  37 रमेश थापा लोकबहादरु अम्बरबहादरु खुला 

4=  81 रुर खनाल ढुण्डडराज कृष्णप्रसाद खुला 

5=  87 सपना थापा भरैबबहादरु केशरबहादरु आ.ज. 

6=  132 सबुबज्ञ रेग्मी तारानाथ रमाकान्द्त खुला 

 
 

................................. 

(हेमनाथ चम्लागाई)  

....................................... 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचि 
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