
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १५६ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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   जुलनयर टेखिकि अलसषे्टण्ट तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१०।२४ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ५०/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  ६ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा  २२ 

छनौट भएको संख्ा ९ 

 

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

1=  23 अरुण कुमार साह हररनारायण रामएकवाल आ .प्र.  

2=  11 ईन्दिरा नगरकोटी बलमान िामोिर आ .प्र.  

3=  33 उत्तम थापा वोजबहािरु कृष्णबहािरु आ .प्र.  

4=  14 प्रमेश्वर यािव राजववर सोमन आ .प्र.  

5=  7 यवुराज िाहाल गजेदरप्रसाि नरनाथ आ .प्र.  

6=  3 यदु्ध बहािरु प्रधान तिलनारायण सयूयववर आ .प्र.  

7=  20 रमेश बस्नेि िलुबहािरु ववरबहािरु आ .प्र.  

8=  1 राम भरोस ठाकुर चन्दरका िेवशरण आ .प्र.  

9=  10 सदुिला लाममछाने (िाहाल) वासिेुव धमायनदि 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. १५७ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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   जुलनयर टेखिकि अलसषे्टण्ट  तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१०।२४ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ५१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  8 १ 2 2 1 1 - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                        ६८६ 

छनौट भएको संख्ा 13 7 8 6 5 3 - 

 
 

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

1=  1710 अनिता शे्रष्ठ बेदबहादरु मािबहादरु खुला,महहला,आ.ज. 

2=  268 अनिशा रम्तले गरेै रुद्रबहादरु सरु्क बहादरु दललत 

3=  754 अलमत रु्मार लस िंह देवीलाल रामचन्द्द्र मधेसी 

4=  1071 अरववन्द्द रु्मार रु्शवाहा बच्चु जिर् मधेसी 

5=  197  अरुण रु्ुँ वर उत्तमबहादरु लालमणण खुला 

6=  854 अवधेश ठारु्र हजाम गजृकर्शोर राममणी मधेसी 

7=  380 ओमराज रािा मगर बबरबहादरु भागगराम आ.ज. 

8=  882 र्लावती चन्द्द (खड्र्ा) पदमबहादरु गगिबहादरु महहला 

9=  1906 र्ाशीराम वली टेर्बहादरु बहादरु खुला 

10=  1724 रृ्ष्ण प्रसाद न्द्यौपािे र्ववराम भवािीप्रसाद अपाङ्ग 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  1814 रे्शव रैर्ा मगर राजरु्मार  खडगबहादरु आ.ज. 

12=  2 गणेश प्रसाद पौडले रृ्ष्णप्रसाद िारायणदत्त खुला 

13=  1419 गौरब राम सार्ी हहक्मत र्ल्छे दललत 

14=  1808 दल बहादरु शाही जजतबहादरु ववस्ि खुला 

15=  1387 िववि रु्मार जोशी हेमराज गिंगाराम खुला 

16=  544 निरन्द्जिा चौधरी देवीराम बदु्धिराम महहला,आ.ज. 

17=  562 परुुषोत्तम ढोडारी धुवकप्रसाद गोरु्लिाथ अपाङ्ग 

18=  1454 प्रजजत पिु मगर णखउरो मोनतराम आ.ज. 

19=  790 प्रनतभा दाहाल टीर्ाप्रसाद डडल्लीिाथ महहला 

20=  158 भवािी ददेल तज े र्ललभाि दललत 

21=  867 मनिष रु्मार चौधरी लशवचन्द्द्र िथुिी आ.ज. 

22=  161 मनिषा जजरेल ढालबहादरु लभमबहादरु खुला,महहला,आ.ज. 

23=  999 मरेु्श यादव कर्शोर भगौती खुला,मधेसी 

24=  348 रजजजत वव.र्. लाले जोख े खुला,दललत 

25=  1480 रवविा गरेै रुर्मागत खगेश्वर महहला 

26=  1864 रारे्श भलु तजेबहादरु जोगी खुला,दललत 

27=  1009 राजजव रु्मार साह रामईश्वर ववरिंची खुला,मधेसी 

28=  965 राजेन्द्द्र अगस्ती देववदत्त होमिाथ अपाङ्ग 

29=  1568 राम िरेश यादव रामदेव बेिी मधेसी 

30=  1168 सलुशलराज जोशी हटर्ादत्त िामर्र खुला 

31=  1510 हहरामाया तामाङ बबरबहादरु रामबहादरु खुला,महहला,आ.ज. 

 

द्रष्टव्यः   

रोि नं. ९९२ का उिेदिारिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा “small letter” मा िेिेको 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. १५८ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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   चीज मेकर तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक/चीज 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।६ र ७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ५२/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ा  १३ 

छनौट भएको संख्ा ६ 

 

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

1=  12 अरुण कुमार साह हररनारायण रामएकवाल आ .प्र.  

2=  6 ईन्दिरा नगरकोटी बलमान िामोिर आ .प्र.  

3=  9 प्रमेश्वर यािव राजववर सोमन आ .प्र.  

4=  2 यदु्ध बहािरु प्रधान तिलनारायण सयूयववर आ .प्र.  

5=  3 यवुराज िाहाल गजेदरप्रसाि नरनाथ आ .प्र.  

6=  11 रमेश बस्नेि िलुबहािरु वीरबहािरु 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. १५९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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   चीज मेकर  तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक/चीज 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।६ र ७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ५३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

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

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः            1५6 

छनौट भएको संख्ा 3 5 7 - - - - 

 
 

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

1=  62 अनिशा रम्तले गरेै रुद्रबहादरु सरु्क बहादरु महहला 

2=  236 आिकल जिरेल दलेसस िं र्ान्छामाि आ.ि. 

3=  78 ओमराि रािा मगर बबरबहादरु भागगराम आ.ि. 

4=  9 रु्मारी उषा बम खगेन्द्रबहादरु धिबहादरु महहला 

5=  109 निरन्ििा चौधरी देवीराम बदु्गधराम आ.ि. 

6=  124 ितुि रु्मारी समश्र रमेशरु्मार रामशोभीत महहला 

7=  275 मम्ता राई हर्क ववर हस्तप्रसाद खुला,महहला 

8=  286 महेश्वर र्ठररया गणेशबहादरु ििंगबहादरु आ.ि. 

9=  20 रमेश भट्टराई रामप्रसाद हहरालाल खुला 

10=  66 ववष्ण ुरु्मार चौधरी बौर्ाई गचयालाल खुला,आ.ि. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  151 शसुसला राई िेत्ररु्मार दगुाकलाल महहला,आ.ि. 

12=  228 हेमन्त बढुामगर खडर्बहादरु मिववर आ.ि. 

 

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

(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. १६० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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

मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको 

छ । 

 
 

पदः   फोरम्यान तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलिक, इलि. 

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

 

विज्ञापन नम्बरः  ५४/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

वकवसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  ३ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ५१ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको 

 

 

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

(राजेन्द्र प्रसाद 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. १६१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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   फोरम्यान  तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,इखजज. 

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

विज्ञापन नम्बरः  ५५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ४ - 1 1 1 - - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः                     51 

छनौट भएको संख्ा 12 - 2 9 3 - - 

 
 

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

1=  91 अभिनन्दन पण्डित रामबहादरु विहारी खुला,मधेसी 

2=  7 अमरेन्र चौधरी हररनारायण खुशीलाल खुला,आ.ज. 

3=  160 अमतृ बदेिा मेकबहादरु सन्तबहादरु दभलत 

4=  117 अविनाश शे्रष्ठ िोरबहादरु गणेशबहादरु खुला,आ.ज. 

5=  174 चेतकान्त िडिारी हररप्रसाद ििूानीप्रसाद खुला 

6=  167 जीिन वि.क. हहमलाल पे्रमभसङ दभलत 

7=  104 हदपक कुमार साह िागनारायण रामजस मधेसी 

8=  97 पणूण बहादरु नेपाली धन े तलु्से दभलत 

9=  143 प्रकाश गौतम श्रीप्रसाद प्रजापतत खुला 

10=  102 रंजन ककशोर यादि रामसेिक मोदी खुला,मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  116 रंजय कुमार पटेल भिखारीप्रसाद सहदेि मधेसी 

12=  161 राम नरेश महतो सयूणनारायण हंसराज मधेसी 

13=  163 रामिरोस यादि िकुुर सीता खुला,मधेसी 

14=  23 रोहहत कुमार साह रघकुुमार नण्न्द खुला 

15=  33 सजन कुमार मडिल विशशे्िर बदु्धध खुला,मधेसी 

16=  78 सरोज कुमार साह कैलास जगदेि खुला,मधेसी 

17=  8 सहरुम आलम गहद जोख ु महबबु खुला,मधेसी 

18=  183 सयूणिक्त के.सी. हदपबहादरु सेत ु खुला 
 

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

(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. १६२ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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 चीज मेकर तह/शे्रण ः  ३ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,चीज. 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।१२।६ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ५६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

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

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः             3 

छनौट भएको संख्ा 2 0 0 - - - - 

 
 

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

1=  2 प्रकास भसुाल मतिलाल डालाराम खुला 

2=  4 महेन्द्र बहादरु काकी रत्नबहादरु नन्द्द ु खुला 
 

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

(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. १६३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१० 

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   चीज व्वाई तह/शे्रण ः  २ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,चीज. 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७७।९।२९ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  ५७/२०७६-७७ (खुला) 

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

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः     1 

छनौट भएको संख्ा १ - - - - - - 

 
 

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

1=  1 प्रकास भसुाल मतिलाल डालाराम खुला 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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