
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१६ 

नेपाल खाद्य संस्थान 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ अलधकृत (प्रशासन) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।७ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १९/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम 

1.  5 केदार नेपाल  नमत्रप्रसाद रामनाथ 

2.  4 ननशाकुमारी कर्ण लक्ष्मर्लाल रघनुाथलाल 

3.  1 भरतराज खननया ईमनाथ वठिनाथ 

 

..................... 
(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. ११ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१६ 

नेपाल खाद्य 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  अलिकृत (प्रशासन) तह: छैटौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।७ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०/०७३-७४ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

 यस विज्ञापनमा कुन ैपवन उमदेिार 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. १२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१६ 

नेपाल खाद्य 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 सीप परीक्षार्, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ अलधकृत (लसलभि इखजजलनयर) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।१० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २३/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    ३८ 

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

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  177 रववन खड्का गोववन्दबहादरु खशवबहादरु खलुा 

2.  43 राजन नतवारी रामप्रसाद वहमलाल खलुा 

3.  191 राम काकी गणेशबहादरु लालबहादरु 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. १३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१७ 

नेपाल खाद्य 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 सीप परीक्षार्, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ अलधकृत (प्रशासन) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।११ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २४/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः          १०६ 

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

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  228 इखजजला वस्नेत भीमबहादरु जगतबहादरु महहला 

2.  155 जमनुा निताल रामप्रपन्न भगवानदास महहला 

3.  46 प्रभनुाथ योगी बलजीतनाथ रतननाथ खलुा 

4.  224 मािव नमश्र दनिराम नतलकराम खलुा 

5.  335 रीता थापा (नगरी) प्रजीत नदीराम महहला 

6.  257 खशव कोइराला यकदेव हरीप्रसाद 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. २९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२२ 

नेपाल खाद्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  अलधकृत (प्रशासन) तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।१३ र १४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २५/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः         ४९५ 

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

 

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

1.  574 छववलाल दवुाडी दयाराम धममदत्त खलुा 

2.  1295 जमनुा नधताल रामप्रपन्न भगवानदास मवहला 

3.  297 तारादत्त जोशी भाष्करदत्त नन्दराम खलुा 

4.  1272 तलुमाया लोवा सखुबहादरु नभमदलनसं मवहला, आ .ज.  

5.  1541 दगुाम पनु नरबहादरु ऐमान आ .ज.  

6.  605 नववन वस्नेत लोकबहादरु गंगाराम खलुा 

7.  1223 राजबहादरु राई नडगबहादरु डम्बरबहादरु खलुा, आ .ज.  

8.  1959 ववकास कटुवाल वलबहादरु शेरबहादरु खलुा 

9.  20 ववष्णबुहादरु नलम्ब ु पषु्पबहादरु नललाबहादरु आ .ज.  

10.  339 सीता न्यौपाने गणुाखर खिन्तामखण मवहला 

11.  1139 सखुस्मता मोक्तान सम्बरबहादरु तेजबहादरु आ .ज.  

12.  268 सेली गौतम भपूालप्रसाद देवीप्रसाद मवहला 
 

..................... 
(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. १४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।१७ 

नेपाल खाद्य 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 सीप परीक्षार्, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  अलधकृत (गुर् लनयन्त्रर्) तह: सातौ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।१० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २६/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    २९ 

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

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम समावेशी 

1.  17 टेकराज जोशी अम्बादत्त कृष्णनन्द खलुा 

2.  23 दीपा लानमछान े कममबन्ध ु जगठदश खलुा 

3.  16 प्रनतक्षा शे्रष्ठ ववश्वभक्त रामभक्त 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. ३० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२२ 

नेपाल खाद्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक (सि इखजजलनयर लसलभि) तह: पाच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २७/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः           १२४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ - - - - - 

 

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

1.  344 गणेशबहादरु खड्का नरबहादरु मनववर खलुा 

2.  288 तेजबहादरु देउवा सपेनसं दानबहादरु खलुा 

3.  80 राजन नतवारी रामप्रसाद वहमलाल खलुा 

4.  325 ररवाज शे्रष्ठ खजवनकुमार गणेशप्रसाद खलुा 

5.  165 रोशनी खत्री तेजबहादरु फवकरनसंह मवहला 

6.  104 लक्ष्मी भट्ट दगुाादत्त हररकृष्ण मवहला 

7.  3 शम्भ ुमण्डल मोहन नबकाउ खलुा 

8.  226 संखजत यादव महेन्द्र माझी खलुा 

9.  186 ससु्मीता क्षेत्री पदमप्रसाद क्षत्रबहादरु मवहला 
 

..................... 
(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. ३१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२३ 

नेपाल खाद्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक (प्रशासन) तह: पाच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २८/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                        ८३१ 

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

 

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

1.  2021 जयराम गजरेुल रेवनाथ नललानाथ खलुा 

2.  1737 तलुमाया लोवा सखुबहादरु निमदलनसं आ .ज.  

3.  1103 ठदपेन्द्रकुमार िगत नसताराम मुंनीदास मधेसी 

4.  2779 दगुाा शमाा नारायणप्रसाद ढुण्डीराज महहला 

5.  730 ननमाल हवष्ट नन्द्दनसं खडे खलुा 

6.  2422 नबनोद चन्द्द धनबहादरु छहवलाल खलुा 

7.  1208 मंगलादेवी देवान निमबहादरु हत्तरनसंह आ .ज.  

8.  2999 मेनकुा ननरौला बावरुामप्रसाद लोकनाथ महहला 

9.  1961 रबनकुमार यादव जयनारायण वजृिषुण मधेसी 

10.  3258 रीता थापा (नगरी) प्रजीत नदीराम महहला 

11.  1621 हवनोद पौडेल खगराज ताराप्रसाद खलुा 

12.  1823 खशब शे्रष्ठ योगनारायण टेकनारायण आ .ज.  

13.  2340 शोिा नसवाकोटी माधवप्रसाद कृष्णप्रसाद महहला 

14.  613 सानबत्री थापा गोपाल तेजबहादरु खलुा, महहला 

15.  2358 सनुनलकुमार साह कहपलदेवप्रसाद गौरीशंकर मधेसी 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. ३२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।२३ 

नेपाल खाद्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक (गुर्स्तर लनयन्त्रर्) तह: पाच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१।११ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २९/०७३-७४ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    २९ 

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

 

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

1.  33 निमल पोखरेल मनोहरी माधिप्रसाद खलुा 

2.  43 मननषा चापागाई खशिप्रसाद मनोरथ खलुा 

3.  8 ररजन काकी गंगाप्रसाद पदमिहादरु खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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