
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

पदः  अलससे्टन्ट एक्सटेन्सन अलिसर  तह: छैठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, डे.ए.अ. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२७ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १९/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ४ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

पदः  अलससे्टन्ट इख जलनयरर  अलिसर (इख ज./सिलसलभि) तह: छैठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इख जलनयरर  

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२७ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २०/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ५ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१५ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

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

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२७, २८ र २९ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २१/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ६ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१५ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

पदः  शािा अलिकृत तह: छैठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२७, २८ र २९ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २२/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ६ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

पदः  िररष्ठ प्रशासन सहायक/बजार सहायक तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२७ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २३/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः २ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  टेखिकि अलससे्टन्ट तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, डे.ए.अ. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२८ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २५/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ७ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  4 अप्सरा खनाल (खिनमरे) रामेश् वर वाशदेुव 

2.  9 देवीमाया नतनमखससना खशखरनाथ केशवप्रसाद 

3.  2 देवीलाल नसंह रामचन्द्र पराउ 

4.  1 लरुबहादरु आले मगर प्रमेबहादरु फट्टनसंह 

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

पदः  सुपरभाइजर तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इख जलनयरर  

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२८ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २६/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रशासन सहायक/बजार सहायक तह: च ौंथोौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२९ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २७/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १३ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  9 रमेशकुमार माझी कर्णबहादरु ठदलबहादरु 

 
 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  जुलनयर टेखिकि अलससे्टन्ट तह: च ौंथोौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, डे.ए.अ. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।३० गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २८/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ३८ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ६ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  4 अरुणकुमार साह हररनारायण रामएकवाल 

2.  11 कमलप्रसाद पाण्डे भक्तप्रसाद देववदाश 

3.  1 पाववती नगरी चेतनाथ कुवेर 

4.  19 यवुराज दाहाल गजेन्द्रप्रसाद नरनाथ 

5.  10 राजकुमार जैसवाल भगवानदास वलदेव 

6.  25 ररता शाह वकशोरी रामआखशष 

 
 

..................... 
(रुकु शमाव पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयवप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  चीज मेकर तह: च ौंथोौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, चीज 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।३० गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २९/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १२ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  1 अरुणकुमार साह हररनारायण रामएकवाल 

2.  5 प्रमेश् वर यादव राजववर सोमन 

3.  8 यवुराज दाहाल गजेन्द्रप्रसाद नरनाथ 

4.  2 शानलकराम आचायय कृष्णप्रसाद नन्द्दलाल 

5.  11 सरस्वती जोशी नललाराम खगेश् वर 

 
 

..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।११ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  फोरम्यान तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख ज. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।३० गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३०/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ४ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः २ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  2 मूनतिप्रसाद चौधरी रामप्रसाद धननराम 

 

 
..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  एक्सटेन्सन अलिसर तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, डे.ए.अ. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।३ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३१/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः २८ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  19 जयश्री शे्रष्ठ नारायणभक्त तलु्सीभक्त 

2.  10 नवराज अनिकारी बाबरुाम पूणणकान्ता 

3.  12 राज ुभसुाल भोजराज अननरुद्र 

 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

पदः  इख जलनयरर  अलिसर  तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इख ज. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।३ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३२/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः २२ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक िेिा अलधकृत तह: छैठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२९, ३० र २। १ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ११      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  5 एश् वयय अयायल नललाधर कृष्णप्रसाद खलुा, महहला 

2.  11 प्रनतक्षा रेग्मी देवीप्रसाद हपताम्वर खलुा, महहला 

3.  13 बठिप्रसाद ननरौला हिकाप्रसाद देहवप्रसाद खलुा 

4.  2 सन्तोहि सापकोिा गणेशबहादरु पदमबहादरु महहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  शािा अलधकृत तह: छैठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२९, ३० र ३१ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः २१ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  10 अच्चतु पौडेल कुमार वेदनाथ 

2.  4 कृष्णप्रसाद भट्टरार्इ र्न्द्रप्रसाद रामचन्द्र 

3.  32 प्रनतक्षा रेग्मी देवीप्रसाद पपताम्वर 

4.  40 पवष्णपु्रसाद अयाइल छपवलाल आत्मराम 

 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१६ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रशासन सहायक/िररष्ठ बजार सहायक तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।१ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ३७१      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ ६ ३ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  285 खगने्द्रप्रसाद अनिकारी रामप्रसाद जोगीराम खलुा 

2.  477 खखमबहादरु बढुा निमबहादरु जंग ु आ.ज. 

3.  356 टिकादेवी ढकाल पषु्पलाल महेश् वर खलुा, मटहला 

4.  539 तलुमाया लोवा सखुबहादरु निमदलनसं आ.ज. 

5.  339 देवीकुमारी फुलारा कृष्णराज जगन्द् नाथ खलुा, मटहला 

6.  715 िावना पोख्रले टवष्णपु्रसाद आइते मटहला 

7.  120 वेदमाया राइइ पूणइबहादरु मनबहादरु आ.ज. 

8.  775 शोिा खशवाकोिी मािवप्रसाद कृष्णप्रसाद मटहला 

9.  302 सन्द््या दाहाल िाकुर िवनाथ मटहला 

10.  218 सागर नेपाल केदार प्रमेनाथ खलुा 

11.  256 सनु्द्दरी महत बलबहादरु टिकाबहादरु खलुा, मटहला 
 
 
 
 

रष्टव्य : रोल नं.११९ र १६३ का उमेदवारहरुले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा टक उल्लेख नगरेकोले ननजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१६ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

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

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।१ र २ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३६/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ५८      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ६ ७ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  100 कमला वस्नेत खखलबहादरु मेहरमान महहला 

2.  5 कुमारी डम् मरा कलौनी गणेशदत्त हररभक्त खलुा, महहला 

3.  160 कुमारी भागरथी जोशी मोहनदेव जगन् नाथ खलुा, महहला 

4.  140 पाववती खज.सी. मोहलाल प्रनतमान महहला 

5.  126 बठिप्रसाद ननरौला हिकाप्रसाद देहवप्रसाद खलुा 

6.  155 भावना पोख्रले हवष्णपु्रसाद आइते खलुा, महहला 

7.  39 लक्ष्मी ज्ञवाली मानबहादरु डोलराज महहला 

8.  177 हवनोद हवष्ट धननश् वर नामदेव खलुा 

9.  174 शोभा खशवाकोिी माधवप्रसाद कृष्णप्रसाद खलुा, महहला 
 
 
 
 

 

 

 

..................... 
(रुकु शमाव पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयवप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  टेखिकि अलससे्टन्ट तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, डे.ए.अ. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।३१ र २। १ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ५१      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ६ ५ ४ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  29 अनमतकुमार नसंह देववलाल रामचन्द्र खलुा 

2.  26 ठदपा लानमछान े कममवन्द्ध ु जगठदश खलुा, मवहला 

3.  38 ठदवपका भण्डारी घनश् याम खडानन्द्द मवहला 

4.  53 पनलस्था प्रजापनत कृष्णकुमार ज्ञानकुमार आ.ज. 

5.  70 निक्रम महजमन रामकृष्ण रामिहादरु आ.ज. 

6.  12 निणा शाक्य समन्द्तराज देिहर्म आ.ज. 

7.  98 नमत्रलाल गौतम गंगाधर सेत ु खलुा 

8.  51 राजन नसग्देल भववलाल एकादेव खलुा 

9.  94 रुपा भण्डारी रामप्रसाद इश् वरीप्रसाद मवहला 

10.  5 लनलत किायत ठदलिहादरु करणनसंह खलुा 

11.  16 सकृुती गोखामली मनोहरराज भैरवराज मवहला, आ.ज. 

12.  127 सलुोचना नतमखससना नारायणप्रसाद हेमनाथ खलुा, मवहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सुपरभाइजर तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख ज. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।३१ र २। १ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३८/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ४६      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ १ ४ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  71 अन्जन चापागार्इ शम्भपु्रसाद ननलप्रसाद खलुा 

2.  116 ओशन चौधरी भागीराम कुला आ.ज. 

3.  98 जयप्रकाश चौधरी खशबशंकर श्रीदेव आ.ज. 

4.  55 धन रार्इ श् यामबहादरु रहरमान आ.ज. 

5.  126 यनुनका खिनमरे पषु्पराज ठदननाथ महहला 

6.  4 शेखरप्रसाद चौधरी हकशोरीप्रसाद देबनारायण खलुा, आ.ज. 

7.  31 शोभाकान्त राउत बेचनकुमार सकुदेव खलुा 

8.  91 सन्देश नगरी सनतसकुमार पहलमान खलुा 

9.  14 सागर नगरी कृष्ण र्इश् वर खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ९९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ कम्प्युटर अपरेटर तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।१।२८ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १२३ 

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ६ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  132 खखमबहादरु काकी केराबहादरु नमत्रलाल 

2.  75 जीवन भण्डारी नन्दराम मखुिराम 

3.  184 ठदनलपकुमार चौधरी लालबहादरु ननीलाल 

4.  36 नववन खिनमरे डोरप्रसाद हतुराज 

5.  17 बसन्त गौडेल जनकराज कलधार 

6.  131 लोककुमारी लइुटेल लीलानाथ सोमनाथ 

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रशासन सहायक/ बजार सहायक तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।२ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४०/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ४२७      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ ३ ६ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  46 अप्सरा काफ्ले गोनिन्दप्रसाद कृष्णप्रसाद महहला 

2.  70 अमतृ थयुाज ु िहुिकुमार देिलाल आ.ज. 

3.  187 उमा शमाा तेजलाल खशवलाल महहला 

4.  614 कमला घती टंकिहादरु कृष्णिहादरु आ.ज. 

5.  401 खखमिहादरु िढुा निमिहादरु जंग ु आ.ज. 

6.  21 गजेन्रप्रसाद चटौत तारादत्त नन्दराम खलुा 

7.  468 तलुमाया लोवा सखुिहादरु निमदलनसं आ.ज. 

8.  86 दगुाानारायण जी.सी. िेषिहादरु गोहवन्दिहादरु खलुा 

9.  553 िालकुमार रार्ा सन्तराम साकी आ.ज. 

10.  14 निरिहादरु चौधरी राजकुमार कालीराम खलुा, आ.ज. 

11.  490 मीना अनधकारी गंगाधर जीवनाथ महहला 

12.  56 रमण गौतम जीवनाथ िवुानीप्रसाद खलुा 

13.  47 हहमाल वाग्ले निमप्रसाद नडल्लीप्रसाद खलुा 

रष्टव्य : रोल नं. २३१ र ४४७ को उमेदवारहरुले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा हक उल्लेख नगरेकोले ननजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  नायि िेिापाि तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्राशासन, िेिा 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।३ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः    ६८      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  91 कमला घती टंकबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

2.  58 प्रठदप अयााल प्रमेलाल चन्द्रमणी खलुा 

3.  3 रववन्द्रराज रेग्मी भोजराज रुपानन्द्द खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४१/०७४-७५ 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

दुग्ध विकास 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कम्प्युटर अपरेटर तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्राशासन 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।६ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४२/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः    १६४      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ७ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  87 तारा नतवारी टंकनाथ घनश् याम खलुा 

2.  152 भपुेन्द्रप्रसाद जोशी नारायणदत्त देवीदत्त खलुा 

3.  166 मकेुशकुमार संत मोहन दल ु खलुा 

4.  155 लनलता सामन्द्त गौरीशंकर धरम खलुा 

5.  18 ववजय के.सी. नमनबहादरु मेहरमान खलुा 

6.  109 खशवलाल घती केवलराम रातो खलुा 

7.  86 सवुास सापकोटा ज्ञानप्रसाद खडानन्द्द खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १०० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१२ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  जुलनयर टेखिकि अलससे्टन्ट तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, डे.ए.अ. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।७ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः १९८      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ५ ५ ६ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  274 र्इखदिरा नगरकोटी बलमान िामोिर महहला 

2.  273 कमला के.सी. जगत हेमबहािरु महहला 

3.  265 कलावती चदि पिम गगन महहला 

4.  93 कल्पना खजरेल कादछाबहािरु गोण्डोले आ.ज. 

5.  80 कहवराज नसल्वाल रघनुाथ खड् गध्वज खलुा 

6.  106 जयराम खघनमरे गोहवदिकुमार केिारनाथ खलुा 

7.  253 ठिवश रार्इ नडल्लीप्रसाि तेजबहािरु खलुा, आ.ज. 

8.  23 धनमाया श्रीस थापा र्दरबहािरु जरवीर आ.ज. 

9.  86 प्रनतभा िाहाल हटकाप्रसाि नडल्लीनाथ महहला 

10.  295 भरत नगरी हहमा खचदत ु खलुा 

11.  39 नमना सनुवुार चदरबहािरु रामबहािरु आ.ज. 

12.  70 हवष्ण ुथापा मगर डम्बरबहािरु कमाननसंह आ.ज. 

13.  11 श्यामकलीकुमारी चौधरी गोपाल िेवकीनदिन महहला, आ.ज. 

14.  62 सखुशलराज जोशी हटकाित्त नामकर खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १०१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

दुग्ध विकास 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  चीज मेकर तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, चीज 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।६ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ६१      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  12 इन्द्राकुमारी उपाध्याय अखननधर नललाराम  

2.  86 भरत नगरी हहमा खिन्द्त ु खलुा 

3.  23 राजन भसुाल कमलप्रसाद शोभाखर  

4.  5 रोशन शे्रष्ठ ध्रबुलाल देवनारायण  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १०२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

दुग्ध विकास 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 प्रायोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  फोरम्यान तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इख ज. 

वि.प.सञ्चािन वमवतः २०७५।२।७ गते नवतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 
वि.प.मा सम्मिवित संख्ाः ४७      

अन्तिाातााको िावग छनौट भएको संख्ाः ९ १ ९ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  38 अजयकुमार साह नन्द ु वैद्यनाथ खलुा 

2.  79 अमरनसंह चौधरी रामप्रसाद बजारु आ.ज. 

3.  31 उमाशंकर मण्डल सत्यनारायण रामऔतार आ.ज. 

4.  5 ओमप्रकाश चौधरी भगवानी कन्त ु आ.ज. 

5.  39 कैलाशकुमार वैध ववन्द ु द:ुखी खलुा 

6.  49 गोववन्द शे्रष्ठ कणणबहादरु जगतबहादरु आ.ज. 

7.  53 दलुणभनसंह आले खचत्रबहादरु नभमसेन आ.ज. 

8.  25 धन रार्ण श् यामबहादरु रहरमान खलुा, आ.ज. 

9.  63 नबष्णपु्रसाद खिनमरे शाखन्तप्रसाद नडल्लीप्रसाद खलुा 

10.  12 भोलाकुमार सहनी ववन्दा चतरुी खलुा 

11.  62 मनोजकुमार यादव रामछनबला राजनारायण खलुा 

12.  19 ररना तामाङ्ग ववरबहादरु कृष्णबहादरु खलुा, मवहला, आ.ज. 

13.  4 लवकान्त चौधरी राजनारायण बलदेवदास आ.ज. 

14.  15 श् यामकुमार चौधरी हररनारायण छेठद खलुा, आ.ज. 

15.  28 हररशंकरकुमार मंडल धनेश् वर भडूा खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 
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