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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १४६ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०६ 

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 अलसषे्टण्ट  तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक 

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

विज्ञापन नम्बरः  ४०/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ५ १ - १ - १ - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                        184 

छनौट भएको संख्ा ९ ७ - ४ - 2 - 

 

 

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

1=  192 कुमार भण्डारी लोकबहादरु टिकाराम खुला 

2=  53 कृष्ण प्रसाद शमाा शषेकान्त हेमलाल खुला 

3=  61 पदम बहादरु भलु टिका भणू्िे अपाङ्ग 

4=  187 पललस्था प्रजापतत कृष्णकुमार ज्ञानकुमार खुला,मटहला 

5=  244 बन्दना लालमछाने प्रेमलाल लशवलाल खुला,मटहला 

6=  307 भावना शमाा तिलमरे कमलप्रसाद शखेर मटहला 

7=  27 मतनषा पाण्ड े ज्ञानबहादरु कमलबहादरु खुला,मटहला 

8=  137 लमना पनु िनश्याम देवीलाल मटहला 

9=  160 मकेुश यादव ककशोर भगौती मधेसी 
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ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

10=  164 राजजव कुमार साह रामईश्वर ववरची खुला,मधेसी 

11=  9 लललत कठायत टदलबहादरु कणालस िंह खुला,अपाङ्ग 

12=  355 सिंजजप कुमार यादव अनरुुद लालदास मधेसी 

13=  101 सततश कुमार मण्डल गोपाल खेखइ मधेसी 

14=  1 सबबना लईुिेल कववराम खखलबहादरु मटहला 

15=  166 सलमप शलस पाण्ड े छत्रबहादरु कनकबहादरु खुला,मटहला 

16=  16 सौगात आचाया बदु्धधसागर गोववन्दराज खुला 

 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 


