
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६८४ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।३।३ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य कुिै 

पनि उिेदिारहरु उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

पदः  िररष्ठ अनिकृत तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२४ र २५ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १७/०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६८६ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०३।३ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  अनधकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२६ र २७ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १८/०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

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

1.  205 श्रीराम दथेपथेु माहीला आसलाल आ .प्र.  

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६८५ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०३।३ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ अनधकृत तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२४ र २५ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः - - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                              ४४                  

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः - - ३ - - - - 

 

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

1.  11 गोकुल भजेुल मकरबहादरु वीरबहादरु आ .ज.  

2.  40 देवेन्द्र राई पदमबहादरु चवुाकससं आ .ज.  

3.  35 भपेुन्द्रकुमार ससंह प्रमेसागर हेमन आ .ज.  

 
 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६८९ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०३।८ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  बररष्ठ सहायक तह/शे्रणी: पााँचड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२३ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २२/२०७५-७६ 

लकलसमः खलुा महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग हप .क्षे.  

माग पद संख्ाः ५ - १ १ १ १ - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                         १७३७                

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ८ - ३ ५ ३ ३ - 

 

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

1.  459 अवलनशकुमार लसंि रामनारायण सतदेव मधेसी 

2.  16 ओमप्रकाश पोख्रले फसााराम जुुँगराज खलुा 

3.  3152 कणाबिादरु शाि प्रमेबिादरु दलबिादरु अपाङ्ग 

4.  248 जनादान चौधरी हवक्रम रामसरुत आ .ज. , मधेसी 

5.  756 टंकबिादरु काकी देहवराम हिमलाल खलुा 

6.  3372 दलबिादरु तामाङ्ग श्रीबिादरु सूयाबिादरु आ .ज.  

7.  437 ददमानलसंि खत्री लालबिादरु दोबबिादरु खलुा 

8.  2175 नहवन हव .क.  धन े झपेु दललत 

9.  1256 नारायणप्रसाद खरेल प्रमेलाल खखमानन्द खलुा 

10.  2156 प्रकाश खिलमरे लोकनाथ िररलाल खलुा 

11.  1225 लिमबिादरु बढुा रलतमान लालवीर खलुा 

12.  2474 रमेश थापामगर टेकबिादरु दलबिादरु आ .ज.  

13.  1657 रेशमा मितो प्रिलाद कौलेश्वर मधेसी 

14.  2723 हवशाल नेपाली कमानलसंि कले दललत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  1244 श्यामबिादरु लसंि दामोदर खम्ब खलुा 

16.  916 सन्तोष लालमछान े मखुिप्रसाद हिराप्रसाद खलुा 

17.  1089 सन्तोष हव .क.  वीरबिादरु ििबिादरु दललत 

18.  2758 लसहिनाथ लमश्र हवनोदकुमार लनत्यानन्द मधेसी 

19.  805 सजुनबाब ुआचाया कणााखर हटकाराम अपाङ्ग 

20.  2242 सरेुन्रकुमार यादव गयानन्द हकसन मधेसी 

21.  1272 हिक्मतप्रसाद जैसी िवुान े तलुाराम अपाङ्ग 

द्रश्टब्यः रोल नं. १८२, १७४३, २३२१, २४०३,२५८२, २९०३, ३०८५ र ३३६६ का उम्मदेवारहरुले बस्तगुत 

उत्तरपसु्स्तकामा "स्क" नलेखकेोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 
 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६८६ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०३।४ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  मीि अपरेटर तह/शे्रणी: पााँचड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रानिनधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२९ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २३/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः - १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 ८                  

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः - ३ - - - - - 

 

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

1.  7 कमला द्वोर मेघबहादरु टेकबहादरु महहला 

2.  5 कहवता ओझा ददपककुमार धममप्रसाद महहला 

3.  1 मनुा अयामल पद्मप्रसाद कृष्णप्रसाद महहला 

 
 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६८८ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०३।४ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  नमि हेल्पर तह/शे्रणी: चडथो ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रानिनधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२९ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २४/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः - १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 ७                

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः - ४ - - - - - 

 

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

1.  3 अननता श्रीमल गंगाबहादरु हस्ते महहला 

2.  1 मनुा अयााल पद्मप्रसाद कृष्णप्रसाद महहला 

3.  2 सहवना भट्टराई शिवलाल राधाकृष्ण महहला 

4.  4 सीता थापा वीरबहादरु जदु्धबीर महहला 

 
 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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