
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १००६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१५ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  िैज्ञालनक सहायक िह: पााँचौ सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक, रसायन लिज्ञान 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२३ र २४ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला िष्ट्हला आ .ज.  ििेसी दष्ट्लि अपाङ्ग ष्ट्प .के्ष.  

िाग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः                        ३२ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ - ४ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  45 रखस्मता सवुाल गोववन्द/रत्नश्वरी गोवपनाथ खलुा, आ.ज. 

2.  36 राकेशकुमार साह जामनुप्रसाद/उनमिलादेवी दशरथ खलुा 

3.  52 रेखजना मानन्धर रामहरी/रमा जगतबहादरु आ.ज. 

4.  67 खशल्पा शाक्य नेम /रुपा ननरराज आ.ज. 

5.  38 श्रवणकुमार रेग्मी हरीप्रसाद/रेनकुा विकाराम खलुा 

6.  7 सपना थापा भैरबबहादरु/सवुप केशरबहादरु आ.ज. 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १००४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१५ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  सहायक िैज्ञालनक अलधकृत िह: छैठ ौं सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक, जीि लिज्ञान 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२३ र २४ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
िाग पद संख्ाः - १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः               ४२ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः - ३ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  10 अंश ुउपाध्याय अरुणकुमार/मखदिरा नदिनप्रसाि  

 

महहला 2.  54 रश्मी थापा परुुषोत्तम/शोभा खशबबहािरु 

3.  27 सजृना खनाल लमुडीप्रसाि/हवमला नदिलाल 
 

..................... 
(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. १००७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१६ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  िैज्ञालनक सहायक िह: पााँचौ सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक, जीि लिज्ञान 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२५ र २६ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ५/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
िाग पद संख्ाः - १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः               ६५ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः - ५ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  25 अंश ुउपाध्याय अरुणकुमार/मखदिरा नदिनप्रसाि  

 

 

 

महहला 

2.  54 कमील प्रजापती कदहैयालाल/रनमता िलबहािरु 

3.  87 रश्मी थापा परुुषोत्तम/शोभा खशवबहािरु 

4.  69 स्मतृी शे्रष्ठ रसकमल/मञ्जु ब्रम्हलाल 

5.  27 हेमावती सवेुिी कृष्णप्रसाि/नललािेवी धनप्रसाि 

 

..................... 
(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. १०१० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१७ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  प्रयोगशािा  प्रालिलधक िह: चौथो सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक, जीि लिज्ञान 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२३ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ६/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
िाग पद संख्ाः - १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः               ५१ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः - ४ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  28 ककरणकुमारी नतवारी हेमन्तकुमार/आशाकुमारी चन्रककशोरप्रसाद  

 

 

 

मकहला 

2.  77 क्राखन्त थापा चन्रबहादरु/ठदव्या कृष्णबहादरु 

3.  6 शारदा आचायय नारायणप्रसाद/शारदादेवी श्रीकान्त 

4.  58 ज्ञानलक्ष्मी ककला शे्रष्ठ माइला/सनु्तली कृष्णहरी 
 

..................... 
(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. १००५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१५ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  सहायक िैज्ञालनक अलधकृत िह: छैठौ सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक, भौलतक लिज्ञान 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२५ र २६ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ७/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग पप .क्षे.  
िाग पद संख्ाः १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः    १७ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  23 आत्माराम नतवारी टिकाराम/नैनमायााँ पथृीलाल  

 

खलुा 2.  10 प्रकाश भट्टराई हररप्रमे/शारदा शखिलाल 

3.  5 टवष्णपु्रसाद भसुाल लक्ष्मण/टकमकला टिकाराम 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १००८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१७ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  िैज्ञालनक सहायक िह: पााँचौ सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक, भौलतक लिज्ञान 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२७ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ८/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः                     २६ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ - ४ - ० ० - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  37 अनतु्तररत्न बज्राचायय समेकरत्न/रत्नशोभा बाबकुाजी आ.ज. 

2.  22 भगवती ववष्ट उद्धवबहादरु/पावयतीदेवी दानबहाद ु खलुा 

3.  47 मननषकुमार गपु्ता प्रहलादप्रसाद/आशादेवी ववश्वनाथप्रसाद खलुा 

4.  30 मननषा राई मनराज/रुपा  भोजबहादरु आ.ज. 

5.  54 रमेश शे्रष्ठ पूर्यबहादरु/धनकुमारी बवुद्धमान आ.ज. 

6.  17 रोषन नगरी नेत्रबहादरु/नसतादेवी  रामबहादरु खलुा 

7.  4 सपना थापा भैरबबहादरु/सवुप केशरबहादरु आ.ज. 
 

..................... 
(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. १००९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।३।१७ 

राष्ट्रि य ष्ट्िष्ट्ि ष्ट्िज्ञान प्रयोगशाला ष्ट्िकास सष्ट्िष्ट्िको 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  पुस्तकािय सहायक िह: पााँचौ सेिा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन, लिलिध 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्िः २०७५।१।२५ गते नष्ट्िजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ९/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्सिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः - १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लि संख्ाः                 ३२ 

अन्तिाािााको लाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः - ३ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाि, थर िािु/आिाको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  13 भनूमका भट्टराई गणेशकुमार/लीलादेवी पदमलाल 

महहला 2.  30 नसता नसग्देल खिरन्जीवी/कमलादेवी  भवानीशंकर 

3.  27 सोहवता खनाल कमलमखण/मनसनन भमु्मखण 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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