
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४८१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सह लिभागीय प्रबिक तह/शे्रणी: नब ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   १२/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

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

1.  1 भेषनाथ न्यौपाने लोकनाथ श्रीलाल आ .प्र.  

2.  2 सनमिला न्यौपाने सवेुदी श्रीधर गोपीनाथ आ .प्र.  

 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४८२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 लिभागीय प्रबिक तह/शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   १३/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

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

1.  1 धममकुमारी राजवंशी गञ्जबहादरु चकातलुाल आ .प्र.  

 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४८३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

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

 

पदः  िररष्ठ अलिकृत तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   १४/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग 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. ४८४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  अलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   १५/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  5 रामसफुल साह गरभ ु ववल्टु आ .प्र.  

2.  1 सरेुश भण्डारी बमबहादरु नडलबहादरु आ .प्र.  

3.  8 सखुशलाकुमारी बराल गंगाप्रसाद कुलप्रसाद आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ४८५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 अलधकृत (गुर् लनयन्त्रक) तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   १९/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  1 अनन्तराज पौडेल लोकनाथ कुलप्रसाद खलुा 

2.  11 वसन्तराज अनिकारी खड् गबहादरु वीरबहादरु खलुा 

3.  4 ववशेष कटे्टल बालबहादरु गोववन्दबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(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. ४८६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 अलधकृत  तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २१/०७४-७५ 

लकलसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  78 कौशल खिनमरे ढुण्डीराज गंगाप्रसाद खलुा 

2.  2 शान्ता के .सी( .खत्री)  होमनाथ हेमबहादरु खलुा 

3.  30 खशव थापा रववन्र एकबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
)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. ४८७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२२ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  अलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २२/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   १७१     

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - ३ १ - - 
 

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

1.  44 नतलक सनुार प्रते पिे दनलत 

2.  419 नेत्रबहादरु गौतम रुपनारायण कुस्मखर खलुा 

3.  322 रबनकुमार यादव जयनारायण वजृभषुण खलुा, मधेसी 

4.  180 रामशरण लानमछाने भरतप्रसाद गोववन्दप्रसाद खलुा 

5.  328 ववष्णपु्रसाद अयााल रववलाल कृपाराम खलुा 

6.  151 शखशभषूण राय नसयाबरप्रसाद रामनन्दन मधेसी 

7.  85 श्यामबाब ुसाह वकसोरी रुयल मधेसी 
 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४८८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२२ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  अलधकृत (लसलभि इलिलनयर) तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १८       

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

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

1.  7 आखशष के .सी.  गोरखनाथ िाकुरप्रसाद खलुा 

2.  39 तनोज दलुाल मानबहादरु चन्द्रबहादरु खलुा 

3.  24 ववमल खड्का रामबहादरु एकबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(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. ४८९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२२ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  अलधकृत (गुर् लनयन्त्रक) तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।९ र १० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २४/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १४       

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ - - - - - - 
 

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

1.  4 कृनत मानन्धर श्यामकुमार मंगलनारायण खलुा 

2.  18 दीपा लानमछाने कममबन्ध ु जगठदश खलुा 

3.  23 प्रनतक्षा शे्रष्ठ ववश्वभक्त रामभक्त खलुा 

4.  25 वसन्तराज अनधकारी खड् गबहादरु वीरबहादरु खलुा 

5.  16 ववशेष कटे्टल बालबहादरु गोववन्दबहादरु खलुा 
 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४९० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२२ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  अलधकृत (लमि मेकालनक्स) तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।९ र १० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २५/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १५       

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

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

1.  9 उपेन्द्र नलम्ब ु राजेश मकरनन्द्द खलुा 

2.  38 गणेश रावल दानबहादरु इन्द्रबहादरु खलुा 

3.  11 शंकर थापा दानबहादरु यमबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(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. ४९१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२२ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 सहायक तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।९ र १० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २६/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ९२      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ ४ - - - - - 
 

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

1.  164 ऐश् वयय अयायल नललाधर कृष्णप्रसाद महहला 

2.  127 हकशोर पाण्डे देहवलाल धननलाल खलुा 

3.  70 गोहवन्द खड् का रामकृष्ण सनमान खलुा 

4.  57 नतसयना आले मगर (अनधकारी)  दानबहादरु अमरनसंह महहला 

5.  133 देवका नतखससना नन्दकुमार वेदनाथ खलुा, महहला 

6.  28 पावयती दाहाल सदानन्द देवीप्रसाद महहला 
 

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

 

 
..................... 
)रेवती के.सी.(  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४९२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२३ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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 सहायक (लमि अपरेटर) तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २७/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः   १७      

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

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

1.  6 रुपेश यादव ठदनानाथप्रसाद सत्यनारायण खलुा 

2.  34 रोशनकुमार मंडल रामरतन रामऔतार खलुा 

3.  13 संजीतकुमार साह रामभरोस पलुककत खलुा 
 

 
..................... 
(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. ४९३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२३ 

नेपाल खाद्य संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।६।१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

लिज्ञापन नम्बरः   २८/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    ४१८     

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ ३ ३ ४ - - - 
 

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

1.  1125 उमा नेपाल नेत्रप्रसाद श्यामलाल महहला 

2.  1080 कुमारी राई बलबहादरु रामबहादरु आ .ज.  

3.  1098 गौतमकुमार प्रसाद राजहकशोर रामस्वरुप मधेसी 

4.  193 जमनुा ज्ञवाली िाकुरप्रसाद छहवलाल महहला 

5.  777 जयहकशनुप्रसाद चौधरी नतलक माधो आ .ज.  

6.  773 डम्बरबहादरु बढुा वीरबहादरु प्रमेबहादरु खलुा 

7.  1302 दगुाा शमाा नारायणप्रसाद ढुखण्डराज महहला 

8.  789 भवुनेश्वर यादव वैजनाथ चमक मधेसी 

9.  1320 मकुुन्दराज पनेरु रामप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

10.  557 रीना राई चन्रबहादरु पशुाराम आ .ज.  

11.  765 वासदेुव ररजाल कृष्णप्रसाद काखशराम खलुा 

12.  832 सरोजकुमार यादव जयलरायण खशवसरण मधेसी 

13.  1219 सखुशलकुमार गपु्ता नथनुी कैलाश खलुा, मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  797 हररबहादरु थापा शेरबहादरु गोपी खलुा 
 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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