
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १०३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रा्नुुनन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ लसष्टर तह: अलधकृत/आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), नलसाङ्ग, 

 खिलनकि/कमू्यनीटी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४९/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

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

1.  7 दगुाा खनाल जगन् नाथ गणेशदत्त  

2.  3 बनबता सवेुदी बलराम कुलप्रसाद आ.प्र. 

3.  6 सववता पन्थी शंकरप्रसाद बवुिसागर  
 

 
..................... 
(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. १०४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 ल्याब टेक्नोिोलजष्ट तह: अलधकृत/आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलििक (एिाइि हेल्थ),  

मेलिकि ल्याब टेक्नोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५०/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  2 मदनराज पाण्डेय जैदेव काखशराम 
आ.प्र. 

2.  1 सोमाकान्त बराल जानकीदत्त नतलकराम 

 

 
..................... 
(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. १०५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  लसष्टर तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), नलसाङ्ग, खिलनकि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५१/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

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

1.  5 कोपपला खड् का धनबहादरु रामबहादरु  

2.  9 मननता ढकाल मनु् नाराम प्रमेबहादरु आ.प्र. 

3.  3 सीता चापागार्इ खगेश् वर श्रीलाल  
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १०६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रेलियोिोलजकि टेक्नोिोलजष्ट तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलििक (एिाइि हेल्थ), 

रेलियो िायग् नोलसस एड न नू्यखरयर मेलिलसन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५२/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

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

1.  1 कमरुलहक अन्सारी उमतरसलु  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. १०७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१३ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रा्नुुनन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ स्टाफ नसा तह: सहायक/छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), नलसाङ्ग, खिलनकि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५४/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ६ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ७ 

 

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

1.  1 इखदिरा गरुुङ्ग नारायणकुमार ववरबहािरु  

2.  22 नमन ुबज्राचायय हेमदतराज वसरुाज  

3.  17 ररना कुम्हाल खखुशराम बवुिमान  

4.  3 लक्ष्मी शे्रष्ठ ताराप्रसाि श्रीप्रसाि आ.प्र. 

5.  4 शाखदत वव.क. तलबहािरु 0  

6.  12 संगम बस्नेत शंखर ववरबहािरु  

7.  24 सनबना पौडेल ववष्णरुाज िगुायप्रसाि  
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूययप्रसाि 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. १०८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रा्नुुनन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक तह: सहायक/छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, व्यिस्थापन (प्रशासलनयक) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५५/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

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

1.  1 नवराज भट्टरार्इ मधभुक्त नन्दलाल आ.प्र. 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १०९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 (प्रशासन) तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, व्यिस्थापन (प्रशासलनयक) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/९ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५७/०७४-७५ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

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

1.  1 पववत्रा सवेुदी तपेश् वर ओमनाथ  

2.  3 साववत्रा पन्त रत् नराज रामचन्र आ.प्र. 

3.  8 सजुाता पौडेल ववष्णपु्रसाद खगेश् वर  
 

 
..................... 
(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. ११० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रा्नुुनन 

अनुरोध छ । 

पदः  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

प्याथोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१० गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५८-५९/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ६      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ २ - - - - - 
 

 

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

1.  7 नखदिताकुमारी झा मोिनारायण कालीकादत महहला 

2.  1 मोनी सवेुिी अनिकारी भाष्करबहािरु श्रीकृष्ण खलुा, महहला 

3.  3 शंकर बस्ताकोटी शकुिेव कृष्णप्रसाि खलुा 

4.  2 सरुजराज उप्रतेी कृष्णाराज गोबिधन खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाध पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयधप्रसाि 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. १११ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

सलजाकि अौंकोिोजी गाइानोकोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१० गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७०-७१/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १८      

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

 

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

1.  19 अमतृ पोखरेल वासदेुव भोजराज खलुा 

2.  17 जलुी चौधरी मनोजकुमार ववकन मवहला 

3.  1 मननषा आचायय अच्यतुराज बलराम मवहला 

4.  7 मन्ज ुपाण्डेय आनन्दवल्लभ धनी खलुा, मवहला 

5.  3 सन्तोष शमाय धनप्रसाद चतरुाखर खलुा 

6.  9 सररता राना (गरुुङ्ग) रामबहादरु ठदलबहादरु मवहला 

7.  2 हेमनाथ सवेुदी हररलाल   खलुा 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ११२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

सलजाकि अौंकोिोजी यूरोसजारी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१० गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७२/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५      

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

 

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

1.  4 आठित्य जालन अशोककुमार बजरंगलाल  

2.  3 ववनोिबाव ुधती हररबहािरु डम्बरबहािरु खलुा 

3.  8 सनुनल ढकाल लेखनाथ एकनारायण  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. ११३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

सलजाकि अौंकोिोजी ग्याष्ट्र ोइने्टरोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७३-७४/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १५      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ २ - - - - - 
 

 

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

1.  6 केशमाया गरुुङ्ग गोनिन्द िखतिहादरु खलुा, महहला 

2.  4 ननशेफ अनिकारी राजन कृष्णप्रसाद खलुा 

3.  22 हवनोदिाव ुिती हररिहादरु डम्िरिहादरु खलुा 

4.  21 सपना भण्डारी प्रठदपकुमार नभमिहादरु खलुा, महहला 

5.  3 सनुनल ढकाल लेखनाथ एकनारायण खलुा 

6.  7 समुन खनाल ढुमनाथ तारापती 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. ११४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

एनेस्थेलसयोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१० गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७५-७६/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७      

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

 

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

1.  4 एनलजा कोइराला ववष्णहुरी रुद्रनाथ खलुा, मवहला 

2.  3 ववशाल गौतम वेदनाथ   खलुा 

3.  2 सञ् जय पौडेल देवीलाल गरुुदत्त 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. ११५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

रेलियो िायग् नोलसस एड इ इमेलजग त तथा 

नू्यखियर मेलिलसन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१० गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७७-७८/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १०      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ २ - - - - - 
 

 

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

1.  11 अन ुभट्टरार्इ केशव खगेश् वर महहला 

2.  1 गंगादत्त अनिकारी नडल्लीराम नन्दलाल खलुा 

3.  14 ननत ुशमाइ वैद्यनाथप्रसाद रामदेव खलुा, महहला 

4.  13 मोहीत गोदार मोहनबहादरु नडलबहादरु खलुा 

5.  10 रमेश खिनमरे चरुामणी खडानन्द खलुा 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. ११६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

मेलिकि अौंकोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७९-८०/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ० - - - - - 
 

 

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

1.  1 जयराम अनिकारी रामप्रसाद टंकनाथ खलुा 

2.  3 वववेक कडेल श्रीप्रसाद रववप्रसाद खलुा 

3.  4 ववशाल शे्रष्ठ सयुयलाल कृष्णलाल खलुा 

4.  5 सरेुशकुमार ठदप रामशंकरप्रसाद रामायण खलुा 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ११७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

इलपलियोमोिोजी/रोग रोकथाम तथा 

लनयन्त्रर् (पखिक हेल्थ) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१० गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८१/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

 

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

1.  2 गम्भीर शे्रष्ठ इन्द्रभक्त रामचन्द्र खलुा 

2.  1 प्ररेणा बंसल जयप्रकाश महादेव 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. ११८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रलजष्ट्र ार तह: अलधकृत/नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(लचलकत्सक) 

सलजाकि अौंकोिोजी बे्रष्ट् सजारी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८२-८३/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ९      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ १ - - - - - 
 

 

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

1.  3 आठित्य जालान अशोक वजरंगलाल खलुा 

2.  9 ककरण खिनमरे खशवप्रसाि षडानन्ि खलुा 

3.  1 ठिपकनसंह मौनी रामनसंह नवकवर खलुा 

4.  7 सपना भण्डारी प्रठिपकुमार नभमबहािरु खलुा, मकहला 

5.  8 सनुनल ढकाल लेखनाथ एकनारायण खलुा 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. ११९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 ल्याि टेक्नोिोलजष्ट तह: अलधकृत/आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(एिाइि हेल्थ) 

मेलिकि ल्याब टेक्नोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१०गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८४/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ९      

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

 

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

1.  10 गोववन्द पौडेल नललानाथ ऋविश् वर  

2.  11 प्रठदप हमाल गजेन्रबहादरु देवबहादरु  

3.  7 प्रठदपकुमार रानाभाट हररलाल भवुननसं खलुा 

4.  4 मदनराज पाण्डेय जयदेव काखशराम  

5.  3 सोमाकान्त बराल जानवकदत्त नतलकराम  

 

 
..................... 
(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. १२० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 लसष्टर तह: अलधकृत/आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), नलसाङ्ग, खिलनकि 

कमू्यलनटी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१०गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८५/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८      

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

 

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

1.  6 गायत्री शमाा पौडेल नरेन्द्रराज ढुण्डीराज  

2.  8 झरना लानमछाने नारायणदत्त कलाधर  

3.  7 बनबता देवी दाहाल श्रीकृष्ण हररप्रसाद खलुा 

4.  1 बनबता सवेुदी वलराम कुलप्रसाद  

5.  4 सववता पन्द्थी शंकरप्रसाद बवुिसागर  

 

 
..................... 
(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. १२१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 रेलियोिोलजकि  

टेक्नोिोलजष्ट 

तह: अलिकृत/आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक (स्वास्थ्य), मेलिकि (एिाइि 

हेल्थ), रेलियो िायग् नोलसस एड इ इमेलजग 

तथा नू्यखियर मेलिलसन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१०गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८६/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १      

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. १२२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रा्नुुनन 

अनुरोध छ । 

पदः  टेक्नोिोलजष्ट तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(एिाइि हेल्थ) 

रेलियोथेरापी टेक्नोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८७-८७क/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ० - - - - - 
 

 

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

1.  8 चन्दनकुमार साह रामनरेश ववन्देश् वर खलुा 

2.  4 ननतेशकुमार गपु्ता गणेशप्रसाद श्रीरामजी खलुा 

3.  5 राजशेखर यादव राजेश् वर सनुर खलुा 

4.  2 श्रवणकुमार िाकुर अंजनीकुमार रामसोगारथ 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. १२३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रेलियोिोजीकि 

टेक्नोिोलजष्ट 

तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(एिाइि हेल्थ) 

रेलियो िायग्नोलसस एण्ड इमेलजङ्ग तथा 

नू्यखियर मेलिलसन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८८-८९-८९क/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३८      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ५ १ - - - - 
 

 

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

1.  49 ननख ककुमारी नमश्र शंकरानन्द बेदानन्द महहला 

2.  25 राहलु गपु्ता लालप्रसाद रामलखन खलुा 

3.  16 सखन्जता खनाल रमामोहन गौरीशंकर महहला 

4.  51 सरोज चौधरी हररप्रसाद भोलाप्रसाद आ.ज. 

5.  11 सहव अनधकारी हवश् वनाथ रुद्रनाथ खलुा, महहला 

6.  18 सीमा गरुागार्इ कमल खगेन्द्रप्रसाद खलुा, महहला 

7.  36 समुन ज्ञवाली खेमराज कृष्णप्रसाद खलुा 

8.  17 सरुुची गपु्ता मोहनप्रसाद रामवाव ु महहला 

द्रष्टब्य : रोल नं.१४ का उमेदवारले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा हक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १२४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  मेलिकि लिलजलसष्ट तह: अलिकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक (स्वास्थ्य), मेलिकि (एिाइि 

हेल्थ), मेलिकि लिलजक्स 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९०/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १      

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. १२५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  पखिक हेल्थ अलधकृत तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(एिाइि हेल्थ) 

रोग रोकथाम तथा लनयन्त रर् (पखिक हेल्थ) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९३/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २३      

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

 

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

1.  31 रश्मी मलु्मी राम बालगोपाल  

2.  22 सठुिश अनिकारी भोलानाथ ववष्णहुरी खलुा 

3.  18 सखुननमा शे्रष्ठ राममोहन कृष्णप्रसाि  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. १२६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  लिलजयोथेरापी टेक्नोिोलजष्ट तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(एिाइि हेल्थ) 

, लिजीयोथेरापी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९४/०७४-७५ 

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. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 ऋषिकेश शाह महेन्द्रप्रसाद खहेरुप्रसाद  

2.  8 ठदपेन्द्रकुमार यादव षवमएम नसतार्इ खलुा 

3.  17 श् यामषकशोर साह रामाजन लक्ष्मण  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १२७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  फामेसी टेक्नोिोलजष्ठ तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि(एिाइि हेल्थ) 

, फामेसी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९५-९५क/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४६      

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

 

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

1.  46 अनरुाधा पाण्डे चतरुभजु गंगाराम महहला 

2.  39 कहवन्द्रबहादरु नसंह राजेन्द्रबहादरु पदमबहादरु खलुा 

3.  42 ठदपा ढुङ्गाना खेमनारायण हिकाराम खलुा, महहला 

4.  15 ननशा ढकाल रामचन्द्र चडुामणी खलुा, महहला 

5.  7 मनुा राजभण्डारी शे्रष्ठ भवुनराज कृष्णराज महहला 

6.  23 सषु्मा आचायय इश् वरीप्रसाद हिकाराम खलुा, महहला 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १२८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  लसष्टर तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), नलसाङ्ग, खिलनकि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९६-९७/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८९      

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

 

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

1.  51 अन् जना पौडेल लोकप्रसाद तलुसीप्रसाद खलुा, महहला 

2.  12 चन्रकला क्षेत्री अमरबहादरु  महहला 

3.  85 नातानलया िाकुर हवक्टर यरुी खलुा, महहला 

4.  27 ननमा हहताङ्ग दलकाजी वीरबहादरु महहला 

5.  49 नबननता काकी गोपालबहादरु वषृबहादरु महहला 

6.  13 मायादेवी महतो मलीराम बेननराम खलुा, महहला 

7.  18 सीता चापागार्इ खगेश् वर  श्रीलाल खलुा, महहला 

8.  6 हहमाल शोभा कटेल टेकप्रसाद बरीनाथ खलुा, महहला 
 

रष्टब्य : रोल नं.८६ का उमेदवारले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा हक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १२९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  िायोमेलिकि इख जलनयर तह: अलिकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक अन्य, हखिटि इख जलनयररग, 

िायोमेलिकि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९८/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १०      

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. १३० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  इख जनयर (आइा.टी.) तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक अन्य, हखिटि इख जलनयरर , 

सूचना प्रलिलध 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/११ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १००/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ७      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

 

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

1.  7 दीपराज शमाा रामचन्द्र यमलाल खलुा 

2.  4 पजुन बश् याल  इश् वरीप्रसाद परुुषोत्तम 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. १३१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  अलधकृत  

(लजखि िररद/जनसम्पका ) 

तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन (व्यिस्थापन), प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१३ र १४  गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०१-१०१क/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५१      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ २ - - - - - 
 

 

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

1.  31 अमतृा कोइराला खशवराज नडल् लीराज खलुा, महहला 

2.  34 प्रठिप ज्ञवाली िाकुरप्रसाि कृष्णप्रसाि खलुा 

3.  17 प्रवेश पौडेल रहवनवाव ु होमनाथ खलुा 

4.  30 बहवता पोखरेल डण्डपाखण नारायण खलुा, महहला 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. १३२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  िेिा अलधकृत तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िेिा, व्यिस्थापन(प्रशासलनक), िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०२/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १३      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

 

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

1.  7 अमतृा कोइराला खशवराज नडल् लीराज 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. १३३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  मेलिकि रेकिा अलधकृत तह: अलधकृत/सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक अन्य,व्यिस्थापन (प्रशासनीक), 

मेलिकि रेकिास 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०४/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     २      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

 

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

1.  2 गणेश सवेुदी दगुाादत्त रामदत्त खलुा 

2.  1 ठदपेशकुमार यादव काखशनाथ सवुालाल 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. १३४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  फामेसी टेखिलसयन तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक(स्वास्थ्य), मेलिकि (एिाइि हेल्थ) 

, फामेसी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०६-११०/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ १ - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  १७८     

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ७ ५ ४ ४ ३ - - 
 

 

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

1.  59 अननल चौधरी उमेश सोनेलाल खलुा, मधेसी 

2.  15 अन् जन नि.क. िदु्धििहादरु  दनलत 

3.  86 जनम गरुुङ्ग द्धवजयिहादरु धनसन आ.ज. 

4.  78 खजतेन्रकुमार यादव गणेशी चमक मधेसी 

5.  119 ठदपक आचायय काशीराम इन्रमखण खलुा 

6.  80 नमराज अनधकारी मोनतलाल पणुयखर खलुा 

7.  58 नद्धवन्रा खड् का रगद्धवर  मद्धहला 

8.  54 ननसा ढकाल रामचन्र चडुामखण मद्धहला 

9.  14 ममता चानलसे रोमकान्त ठदनानाथ मद्धहला 

10.  22 मनुा राजभण्डारी शे्रष्ठ भवुनराज कृष्णराज मद्धहला 

11.  95 रामछद्धवला यादव रामसठुदश रामशरण मधेसी 

12.  198 रोशनकुमार चौरनसया लालद्धकशोर परमेश् वर मधेसी 

13.  125 नलना पोखरेल लोकराज नरेश् वर मद्धहला 

14.  13 द्धवकाश गायक भिुल सनु्दरे दनलत 

15.  94 द्धवजय वस्याल िानेश् वर जयनारायण खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  2 खशवकुमार थारु द्धिकाराम लक्ष्मण खलुा, आ.ज. 

17.  154 संजय रणपाल भोजराज मानिहादरु दनलत 

18.  84 सनिना शे्रष्ठ इयश् वरप्रसाद भीमिहादरु आ.ज. 

19.  199 सनुमत्रा शे्रष्ठ प्रमेकुमार शेरिहादरु आ.ज. 

20.  64 हृदय सापकोिा सूययभषुण रेितीरमण खलुा 

21.  217 ज्ञानेन्र खिनमरे पषु्प तोयानाथ खलुा 
 

रष्टब्य : रोल नं.५१, १०७, १०८, १४२, १४७, १७७, २०४ र २४३ को उमेदवारहरुले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा द्धक उल्लेख नगरेकोले 
ननजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १३५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  ल्याि टेखिलसयन तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक(स्वास्थ्य), मेलिकि (एिाइि हेल्थ) 

, मेलिकि ल्याब टेिोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ११३-११५/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १७३      

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

 

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

1.  105 नारायण शे्रष्ठ ताराबहादरु रतनबहादरु आ.ज. 

2.  215 मनुा खड् का ऋषिबहादरु बखृबहादरु मषहला 

3.  250 रषवका आचायय यादबप्रसाद ऋषिराम मषहला 

4.  26 राजकुमार शे्रष्ठ तलुसीप्रसाद दगुायप्रसाद आ.ज. 

5.  214 षवनीता खाइत ु गंगाराम कुमार खलुा, मषहला, आ.ज. 

6.  72 शाहरुख हसैुन ताषहर इदररश खलुा 

7.  230 सकुन्तला दनवुार हररबहादरु ठदपक आ.ज. 

8.  80 सन्जय गरुुङ होमबहादरु अइतनसह खलुा, आ.ज. 

9.  248 सखन्दप साह पारसप्रसाद भरतप्रसाद खलुा 

10.  5 सररता कुसवाहा खशवशंकरप्रसाद अनाथ मषहला 
 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. १३६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रेलियोथेरापी टेखिलसयन तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक (स्वास्थ्य), मेलिकि (एिाइि 

हेल्थ), रेलियोथेरापी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ११८-१२०/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० ० 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. १३७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 (प्रशासन) तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, व्यिस्थापन (प्रशासलनक) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२१-१२३/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १३३      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ६ २ - - - - 
 

 

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

1.  86 अमतृा कोइराला खशवराज नडल्लीराज महहला 

2.  97 कृष्ण मगर रामबहादरु नारायणबहादरु आ.ज. 

3.  67 डोलकुमारी पौडेल पूणणप्रसाद भवुानीप्रसाद महहला 

4.  12 ठदपा पोख्रले भनुमराम परुुषोत्तम महहला 

5.  223 ठदवाकर ओली मनजीत धनजीत खलुा 

6.  93 राधा पौडेल भोलानाथ गजाधर खलुा, महहला 

7.  35 संगीता भजेुल सापकोटा नमनबहादरु कृष्णबहादरु खलुा, महहला 

8.  16 नसजणना चापागाइण नारायणदत्त पणुणप्रसाद महहला 

9.  168 हहमाल वाग्ले नभमप्रसाद नडल्लीप्रसाद खलुा 

10.  121 हेमराज गजाणमगर रेखबहादरु तलुहवर आ.ज. 

द्रष्टब्य : रोल नं.१७६ का उमेदवारले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा हक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद 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. १३८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  रेडयोग्राफर टेखिलसयन तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलडकि (इिाइड हेल्थ), 

रेलडयो डायग्नोलसस एण्ड इमेलजङ्ग तथा 

नू्यखियर मेलडलसन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२४-१२५/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५९      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ९ ६ - - - - - 
 

 

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

1.  83 अववशेक नतवारी श् यामनद न रामेश् वर खलुा 

2.  3 अस्ततुी नमश्र महेश बद्रीनारायण खलुा, मवहला 

3.  53 इश् वरबहा रु बोहरा हररचदद्र ग ेेबहा रु खलुा 

4.  23 ननतेशकुमार गपु्ता गणेशप्रसा  रामजी खलुा 

5.  77 रामववकाश िाकुर मखन ठ पलाल खलुा 

6.  33 संठ पकुमार मंडल रामलखन खखुशलाल खलुा 

7.  65 सखदजता खनाल रमामोहन गौररशंकर खलुा, मवहला 

8.  66 सवव अनिकारी ववश् वनाथ रुद्रनाथ खलुा, मवहला 

9.  69 सववना पौडेल ववष्ण ु कुस्माखर मवहला 

10.  45 नसमाना काफ्ले वहमलाल मेघनाथ मवहला 

11.  16 सठु पकुमार िाकुर सत्यनारायण भटुा खलुा 

12.  67 सरुुची गपु्ता मोहनप्रसा  रामबाब ु मवहला 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसा  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. १३९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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  एनेस्थेलसययन टेखिलसयन तह: सहायक/पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक (स्वास्थ्य), मेलिकि (इिाइि हेल्थ), 

ओ.टी. टेिोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२७-१२८/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ ० - - - - - 
 

 

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

1.  5 ककरणकुमार चौधरी बठिनारायण कलधरु खलुा 

2.  4 दगुाानन्द चौधरी भजनारायण झोलार्ा खलुा 

3.  2 राखजबकुमार चौधरी प्रमेीलालप्रसाद काशी खलुा 
 

..................... 
(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. १४० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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 अलसष् टेण्ट तह: सहायक/च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक अन्य, हखिटि इख जलनयरर , 

बायोमेलिकि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१३ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२९-१३०/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४      

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

 

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

1.  2 अपपना अनिकारी ववष्ण ु बनपदेव खलुा, मवहला 

2.  4 प्रमेराज बस्याल गंगाराम रुमाकान्त खलुा 

3.  3 सरनकुमार मगर खड् कबहादरु लोकबहादरु खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाप पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपप्रसाद 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. १४१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१४ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको 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/सबओभरलसयर/ 

जुलनयर अलसषे्टण्ट 

तह: सहायक/च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक अन्य, हखिटि इख जलनयरर , जनरि 

मेखिनेन्स (मेकालनकि, लसलभि र इिेखरि कि) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५/४/१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १३१-१३३/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३५      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ ० ३ - - - - 
 

 

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

1.  13 उज् वल पौडेल श् यामक्ण  श्रीप्रसाद खलुा 

2.  3 पवनकुमार चौधरी गोपी चरु खलुा, आ.ज. 

3.  22 मकेुश शे्रष्ठ डम्बरकुमार क्ण प्रसाद खलुा, आ.ज. 

4.  10 रमाकान्त पािक रामप्रसाद रुद्रनाथ खलुा 

5.  46 ववशाल चेपाङ्ग सोमबहादरु नडलबहादरु आ.ज. 

6.  50 समुन दराइ जान ु ववका खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधक्त शाखा अनधक्त उपसखचव 
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