
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १५० /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०८ 

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   प्रशासन सहायक/बजार सहायक तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।७ र ८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ४४/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  ४ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा  २२ 

छनौट भएको संख्ा ७ 

 

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

1=  16 भोज प्रसाद दाहाल नारायण उदयराम आ .प्र.  

2=  7 रमा लम्साल पोख्रेल भोजराज लक्ष्मीप्रसाद आ .प्र.  

3=  15 राम प्रसाद रेग्मी भक्तप्रसाद कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

4=  22 सन्तोष ढ ुंगेल स ययप्रसाद विष्ण प्रसाद आ .प्र.  

5=  9 सरोज क मार शे्रष्ठ सन्तबहाद र भभमबहाद र आ .प्र.  

6=  25 सभमयला बस्नेत बालकृष्ण भभमबहाद र आ .प्र.  

7=  11 स ननता प न (ब ढा)  शान्तबहाद र पसे आ .प्र.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद 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. १५१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०८ 

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   प्रशासन सहायक/बजार सहायक  तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।१७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ४५/२०७६-७७ (खुला, मधेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ६ १ - 2 1 - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                        893 
छनौट भएको संख्ा 9 5 - 6 3 - - 

 
 

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

1=  1050 ओमराज रेग्मी चन्द्र धनजय खुला 

2=  1184 कुमार के.सी. टिकाराम खड्क खुला 

3=  1241 गोमा खनाल रुमाकान्द्त ऋषिराम मटिला 

4=  1925 छााँया षिष्ि जयबिादरु खडकबिादरु मटिला 

5=  1950 जजतने्द्र कुमार यादि जगटदश दखुिरण मधेसी 

6=  740 जजि बिादरु पोख्रेल चेतबिादरु गगंाबिादरु दललत 

7=  819 टदपेन्द्र प्रसाद चन्द्रदेि षिपत मधेसी 

8=  1163 नषिना शमाा बालकृष्ण िररलाल मटिला 

9=  791 पदम प्रसाद अधधकारी पणूाप्रसाद धन े खुला 

10=  570 प्रटदप कुमार साि श्रीलाल छुतिरु खुला,मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  809 मदन भलू मोती नरे दललत 

12=  667 यसोदा लसंाल भोजराज लजममप्रसाद मटिला 

13=  1569 रमेश चुनारा गोबबन्द्द िोपबिादरु दललत 

14=  2287 रािुल राय यादि रामचन्द्र जधगर मधेसी 

15=  643 षिनोद षि.सी. कुमे जुद्धे खुला 

16=  1043 शोभा ज्ञिाली तारानाथ टिकाराम खुला,मटिला 

17=  904 सलमर आचाया रषिलाल टदल ु खुला 

18=  2361 सनुनल कुमार यादि षिश्िनाथप्रसाद उती मधेसी 

19=  1007 सबुास काकी बबरबिादरु शम्शरेबिादरु खुला 

20=  825 सलुशल कुमार यादि लशिजी ररझन मधेसी 

21=  208 िररशकंर न्द्यौपाने षिशाखर रत्नाखर खुला 
 

द्रष्टव्यः   

रोि नं. २१९४ र २२२४ का उिेदिारिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा “small letter” मा िेिेको र रोि नं. १४५९ का 

उिेदिारिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा पेखिि प्रयोग गरेको हुुँदा लनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

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

(राजेन्द्र प्रसाद 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. १५२ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०८ 

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   नायब िेिापाि तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रशासन,िेिा 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।७ र ९ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ४६/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  २ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा  ९ 

छनौट भएको संख्ा ४ 

 

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

1=  6 भोज प्रसाद दाहाल नारायण उदयराम आ .प्र.  

2=  5 राम प्रसाद रेग्मी भक्तप्रसाद कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

3=  10 सन्तोष ढ ुंगेल स ययप्रसाद विष्ण प्रसाद आ .प्र.  

4=  4 स ननता प न (ा ढा)  शान्ताहाद र पसे आ .प्र.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद 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. १५३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०८ 

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   नायि िेिापाि  तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रशासन,िेिा 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।१७ र १८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ४७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ - १ १ 1 - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                         89 
छनौट भएको संख्ा ६ - ३ 6 १ - - 

 
 

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

1=  170 अरविन्द्र कुमार कुशिाहा जगदेि सिताराम मधेिी 

2=  40 ग्याल्छेन तामाङ्ग ररङ्गा ररन्द्जेन आ.ज. 

3=  175 डुकेन्द्र प्रिाद पौडले इश्िरीप्रिाद कुलप्रिाद खुला 

4=  66 ततलक राना गोविन्द्दबहादरु भपुाल खुला 

5=  3 तनममल कुमार यादि िेचन मोतीराम खुला,मधेिी 

6=  8 प्रकाश कुमार ठाकुर अरुणकान्द्त नरेश मधेिी 

7=  103 भिुनेश्िर यादि िजैनाथ चमक खुला,मधेिी 

8=  104 राज कुमार पररयार टिकाराम नन्द्दलाल दसलत 

9=  195 विकाश कुमार कणम ब्रजेन्द्रलाल भिुनन्द्दनलाल खुला,मधेिी 

10=  38 विक्कक तिसमरे लोकमणी डडलाराम खुला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  93 सशला कुमारी महतो हररनारायण अिर्फी मधेिी 

12=  70 िरोज कुमार शे्रष्ठ िन्द्तबहादरु सभमबहादरु आ.ज. 

13=  6 िरेुन्द्र चौधरी पनुाराम मोतीराम आ.ज. 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद 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. १५४ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०८ 

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

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

सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको 

िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   कम्प्युटर अपरेटर तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।११ र १२ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ४८/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा  ४ 

छनौट भएको संख्ा १ 

 

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

1=  2 सीता महर्जन कृष्णबहादरु भयु ु आ .प्र.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद 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. १५५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।०८ 

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 प्रयोगात्मक, अन्तिााताा तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   कम्प्युटर अपरेटर  तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।१०।११ र १२ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ४९/२०७६-७७ (मवहला) 

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

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः             १२ 
छनौट भएको संख्ा - 4 - - - - - 

 
 

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

1=  20 भावना पाण्ड े नरेशप्रसाद शशवप्रसाद महिला 

2=  17 मञ्जु कुमारी साि खगननाथ यगुलककशोर महिला 

3=  21 शारदा नेपाल चित्रनाथ वद्रीनाथ महिला 

4=  39 शशल ुअचिकारी दलबिादरु वषृबिादरु महिला 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 
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