
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६३८ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१५ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  टेक्नोिोनजष्ट तह/शे्रणी: अनधकृत/सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा.(स्वास्थ्य), मेनिकि(एिाइि हेल्थ), मेनिकि ल्याि टेक्नोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।१९ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २२/०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  ३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

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

1.  २ केशिराज पडिेि जयिारायर् निषु्णप्रसाद आ .प्र.  

2.  १ राजेन्द्रप्रसाद जोशी रामचन्द्र धमाािन्द आ .प्र.  

3.  ३ युिराज गडतम मधुसुदि इश्वरीप्रसाद आ .प्र.  

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६३९ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१५ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य कुिै पनि उिेदिारहरु उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा 

प्रकाशि गररएको छ ।  
 

पदः  िररष्ठ सहायक तह/शे्रणी: सहायक/छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, व्यिस्थापि, प्रशासि(प्रशासनिक) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२० नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २५/०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः  १ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यो विज्ञापनमा कुनै पवन उम्मेदिार उत्तीर्ण नभएको । 

 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४० /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१५ 

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  सहायक तह/शे्रणी: सहायक/पााँचड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, व्यिस्थापि,प्रशासि(प्रशासनिक) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२० नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २६/०७५-७६ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

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

1.  1 अननता अनिकारी कमानबहादरु ढालबहादरु आ .प्र.  

2.  7 अशोकबाब ुलम्साल तलुसीप्रसाद निल्लीप्रसाद आ .प्र.  

3.  6 प्रमेप्रसाद किेल भनूमश् वर तलुसीराम आ .प्र.  

4.  2 सजुाता पौिेल ववष्णपु्रसाद खगेश्वर आ .प्र.  

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४१ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१५    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  रनजष्ट्र ार तह/शे्रणी: अनधकृत/ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा.(स्वास्थ्य), मेनिकि(नचनकत्सक), रेनियसि अंकोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।१९ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २७-२८/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः             १      

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

 

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

1.  1 दीपा गौतम हेमप्रसाद कृष्णप्रसाद खलुा, महहला 
 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४२ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१६    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  टेक्नोिोनजस्ट तह/शे्रणी: अनधकृत/सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा.(स्वास्थ्य), मेनिकि(एिाइि हेल्थ), मेनिकि ल्याि टेक्नोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।१९ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  २९-३०/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः            ४९      

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

 

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

1.  41 अखिता सापकोटा आिन्दप्रसाद िन्दिाि मनहिा 

2.  16 आकृनत अनधकारी नहमप्रसाद नजिाखर मनहिा 

3.  3 आनशष कर्ा नशिकुमारिाि उनचतिाि खुिा 

4.  24 नकरर् पडिेि रुद्रमर्ी निषु्णिाि खुिा 

5.  5 राजेन्द्रप्रसाद जोशी रामचन्द्र धमाािन्द खुिा 

6.  56 रामचन्द्र न्यडपािे निषु्णप्रसाद चन्द्रप्रसाद खुिा 

7.  23 सृजिा सापकोटा मनिभद्र धमािाि मनहिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४३ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१६    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  टेक्नोिोनजस्ट तह/शे्रणी: अनधकृत/सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा.(स्वास्थ्य), मेनिकि(एिाइि हेल्थ), मेनिकि रेनियोथेरापी  

टेक्नोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय।  

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३१-३२/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                  १२      

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

 

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

1.  14 अनििकुमार यादि रामउद् गार रामपररक्षर् खुिा 

2.  2 मिोजकुमार साह िुन्नीिाि नबसुििाि खुिा 

3.  3 रामािन्द शाह रामी नमश्रीिाि खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४४ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१६    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  नसस्टर तह/शे्रणी: अनधकृत/सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रानिनधक(स्वास्थ्य),िनसाङ,खिनिकि/कमू्यनिटी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय। 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३३-३६/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     १६५     

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

 

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

1.  112 अंनकता कुमारी अरुर्कुमार भखििारायर्िाि मधेसी 

2.  123 कनिता िगुि कृष्णबहादुर पशुाराम दनित 

3.  190 पूजा प्रकाश सोिाफी उनचत दनित 

4.  7 प्रनतक्षा नधताि पुष्पराम नमिुराम खुिा 

5.  41 ममता यादि िके्ष्मश्वरप्रसाद मिोहर मधेसी 

6.  47 िक्ष्मी िगुि कृष्णबहादुर पशुाराम खुिा, दनित 

7.  86 िक्ष्मी शे्रष्ठ ताराप्रसाद श्रीप्रसाद आ .ज.  

8.  8 नशल्पा गुप्ता बानियााँ भरतकुमार िन्दुराम खुिा, मधेसी 

9.  71 सनिता यादि शोनभतिाि िंशीिाि मधेसी 

10.  13 सुनचता शे्रष्ठ िक्ष्मर्कुमार मािबहादुर आ .ज.  

11.  79 सृजिा नि .क.  गोनिन्दबहादुर नजताराम दनित 

12.  177 सोिािी नप्रया उमेशकुमार ज्ञािकुमार खुिा, मधेसी 

13.  105 से्वइच्छा जोशी गजेन्द्रप्रसाद रामप्रसाद आ .ज.  

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४५ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१६    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  बायोमेनिकि इनिनियर तह/शे्रणी: अनधकृत/सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रानिनधक(अन्य),हखिटि इनिनियररङ,बायोमेनिकि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय। 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३८/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    १०      

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

 

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

1.  3 खखिराज पररयार गरे्श रामसुन्दर खुिा 

2.  11 राकेशकुमार साह गरे्शप्रसाद जंगी खुिा 

3.  7 रुपेश नमश्र अरुर्कुमार उपेन्द्र खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४६ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१७    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  टेखिनसयि तह/शे्रणी: सहायक/पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा.(स्वास्थ्य),मेनिकि(एिाइि हेल्थ),मेनिकि ल्याि 

टेिोिोजी  

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय। 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ३९-४०/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                    १०९     

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ - - ६ - - - 

 

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

1.  ३० अनििकुमार साह खहेरुप्रसाद रामस्वरुप खुिा, मधेसी 

2.  १४३ अशोककुमार यादि रामपुकार  रामपृत खुिा, मधेसी 

3.  ८ आनशष कर्ा नशिकुमारिाि उनचतिाि  मधेसी 

4.  १८ उदयकुमार मण्ि चन्द रेश् िर रामऔतार खुिा, मधेसी 

5.  ९५ रनिन्द्रकुमार प्रजापती  रामएकिाि  रुदि  मधेसी 

6.  ७२ ररनु्ककुमारी िाकुर  महेन्द्र  दशै मधेसी 

7.  ३४ सनबिा निनसङ मिोज  मैते  खुिा 

8.  ५२ सृजिा सापकोटा मनिभर धमािाि खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४७ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१७    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  टेखिनसयि तह/शे्रणी: सहायक/पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रा.(स्वास्थ्य),मेनिकि(एिाइि हेल्थ),रेनियोथेरापी टेिोिोजी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय। 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४१-४३/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ३ - - १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                      ११     

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - २ ० - - 

 

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

1.  ७ आकाशकुमार झा नबियकुमार मदिमोहि खुिा, मधेसी 

2.  ८ पुकार थापा  पुष्करबहादुर गोखरिहादुर  खुिा 

3.  २ मिोजकुमार साह बुन्नीिाि निसुििाि खुिा 

4.  ३ रामािन्द साह रामी नमश्रीिाि खुिा, मधेसी 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४८ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१९    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  स्टाफ िसा तह/शे्रणी: सहायक/पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रानिनधक(स्वास्थ्य),िनसाङ, खिनिकि/कमू्यनिटी  

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय। 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४४-५०/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः ३३ ९ ७ ५  ३ २ १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                     १०८९    

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४३ ५३ १८ १४ ९ ० ५ 

 

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

1.  347 अंजुकुमारी िायक निश्विाथ िक्ष्मी मधेसी 

2.  675 अञ्जु के.सी. के्षत्री बुद्धीबहादुर शेरबहादुर खुिा, मनहिा 

3.  889 अिु सुिाम िक्ष्मर् डुकुिराज दनित 

4.  300 अिुषा अयााि केशिप्रसाद ऋनषराम खुिा, मनहिा 

5.  486 आस्था सुबेदी बरुर् िरराज खुिा, मनहिा 

6.  544 एन्जि कािाखेती राधाकृष्ण टकंिाथ खुिा, मनहिा 

7.  485 कनबता काकी नभमबहादुर िेत्रबहादुर खुिा, मनहिा 

8.  521 नकरर् गाहा नििबहादुर नडिबहादुर आ.ज. 

9.  1284 कुसुमिता ओिी गंगािाि नतिु खुिा, मनहिा 

10.  1394 खुशबुकुमारी साह बिराम रामदयाि मधेसी 

11.  1062 नगताकुमारी िुहार धिे जग्गो खुिा, मनहिा, दनित 

12.  507 गृष्मा शे्रष्ठ रत्निाि िन्दिाि खुिा, मनहिा 

13.  412 जयन्ती थापामगर नदिबहादुर सन्तबहादुर आ.ज. 

14.  449 ज्योती थापा ईखबहादुर नभमबहादुर खुिा, मनहिा 

15.  545 ताममाया थापा जािबहादुर थमबहादुर आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  359 तारा साह पुनिस सोिाफी मधेसी 

17.  349 नतिमाया पुिमगर ओमबहादुर हका  आ.ज. 

18.  802 तृष्णा रेउिे गोिधाि रामबहादुर खुिा, मनहिा 

19.  1403 दीपा कंडेि नजिििाि चन्द्रप्रसाद खुिा, मनहिा 

20.  1484 देनिका खिाि झंकेश्वर महेश्वर खुिा, मनहिा 

21.  872 निशा रािा िारायर्बहादुर नदिमाि आ.ज. 

22.  93 पनबत्रा शे्रष्ठ अमृतमाि सन्तमाि आ.ज. 

23.  871 पनिता गुरुङ नदर्ानसंह चन्द्रनसंह आ.ज. 

24.  1416 पुष्पाकुमारी बटािा मािबहादुर कर्ाबहादुर नप.के्ष. 

25.  766 प्रज्ञा के्षत्री रामबहादुर पे्रमबहादुर खुिा, मनहिा 

26.  454 प्रज्ञा पोखरेि धु्रिनबिोद नदिनििोद मनहिा 

27.  635 प्रनतक्षा सुिनचउरी शमे्सरबहादुर यकदेब मनहिा, दनित 

28.  1461 प्रनिसा शे्रष्ठ रामकुमार मािबहादुर खुिा, मनहिा 

29.  1467 प्रभा पटेि गोरखबहादुर निर खुिा, मनहिा, दनित 

30.  887 प्रनमिा न्यडपािे भोजराज छायादत्त खुिा, मनहिा 

31.  427 प्रशंसाकुमारी शमाा बुद्धीराज भिािीराज खुिा, मनहिा 

32.  799 नप्रती साह जयकुमार रामस्वरुप खुिा, मधेसी 

33.  827 नप्रया शे्रष्ठ िािकुमार यमप्रसाद आ.ज. 

34.  598 नबजु थापा गोपािबहादुर िारायर्बहादुर खुिा, मनहिा 

35.  1364 नबमिा तामाङ निगाबहादुर चन्द्रमाि मनहिा 

36.  1189 नबमिा रोकाया रनबन्द्रकुमार सगुिे खुिा, मनहिा, नप.के्ष. 

37.  865 बेन्जु काप्री नबिोदबािु यज्ञप्रसाद खुिा, मनहिा 

38.  522 नभमकिा थामी धिबहादुर श्रीबहादुर खुिा, मनहिा, आ.ज. 

39.  463 मिसा शे्रष्ठ बुद्धीकुमार सन्तमाि खुिा, मनहिा 

40.  1234 मन्जु सुबेदी हरीदत्त भद्रिाि खुिा, मनहिा 

41.  481 ममता काउचा पूर्ाबहादुर खड्कबहादुर खुिा, आ.ज. 

42.  42 ममता शे्रष्ठ देिराज िरबहादुर खुिा, मनहिा, आ.ज. 

43.  418 मनहमा शे्रष्ठ नतथाराज कृष्णबहादुर मनहिा, आ.ज. 

44.  1328 नमिा िामा बिराम आसमाि आ.ज. 

45.  874 नमिु िामा सुकबहादुर रामबहादुर खुिा, मनहिा 

46.  321 रक्षा खड्का नबषु्णबहादुर बमबहादुर खुिा, मनहिा 

47.  44 रमा खड्का अिरबहादुर रत्नबहादुर खुिा, मनहिा 

48.  1286 रनमता िामा सन्तबहादुर काजीमाि आ.ज. 
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49.  779 रनििा पाणे् गोनिन्दप्रसाद नटकानिनध मनहिा 

50.  854 रानधका पुिमगर कृष्णबहादुर गगि नप.के्ष. 

51.  1486 रेखा खत्री रामबहादुर पिािनसंह मनहिा 

52.  1229 रेिुका सापकोटा भरत अमृतबहादुर खुिा 

53.  810 रोशिी गहतराज नभमबहादुर नतिाराम दनित 

54.  1116 रोशिी मण्ि रामहरी श्रीझगरु खुिा, मनहिा, मधेसी 

55.  334 िक्ष्मी जोशी मदिराज जगतीराम खुिा 

56.  823 िक्ष्मी सुबेदी भीमप्रसाद गोनिन्दप्रसाद खुिा, मनहिा 

57.  166 िक्ष्मीकुमारी यादि रामिारायर् महिजी मधेसी 

58.  492 शबिम आिे दिबहादुर नतिबहादुर मनहिा, आ.ज. 

59.  228 शनमािा कानिकोटे जिकिाि रिमाि दनित 

60.  102 नशल्पा गुप्ता बानिया भरतकुमार िन्दुराम खुिा, मनहिा, मधेसी 

61.  596 शृ्रजिाकुमारी महतो रामसोगारथ उनतमिाि मधेसी 

62.  88 संनगता यादि राजनकशोर ज्ञािी खुिा, मनहिा, मधेसी 

63.  524 संगीता खड्का मािबहादुर नदिबहादुर खुिा, मनहिा 

64.  1307 सनजिा नबष्ट हका बहादुर जयिाि मनहिा, नप.के्ष. 

65.  729 सिम दुिाि कृष्णराम िारायर्भक्त मनहिा, आ.ज. 

66.  188 सन्ध्या शे्रष्ठ सुनििकुमार नदिप्रसाद आ.ज. 

67.  630 सनबिा अनधकारी खडािन्द पुर्ाखर मनहिा 

68.  390 सनमक्षा भुतेि नटकाराम शोभाखर खुिा, मनहिा 

69.  459 सनमक्षा यादि रमेशकुमार रामबहादुर मधेसी 

70.  555 सरस्वती निश्वकमाा नतिकबहादुर भक्तबहादुर दनित 

71.  806 सरस्वती सुबेदी नशिदत्त गंगाधर मनहिा 

72.  493 सररता नब. क. आइतबहादुर िािनसं दनित 

73.  855 सररिा गुरुङ नबराज नििबहादुर आ.ज. 

74.  785 सनिफा शे्रष्ठ सहमत खडकाबहादुर खुिा, मनहिा 

75.  762 सनििा िैिा िस्ती नबषु्णप्रसाद छनििाि मनहिा 

76.  1409 नसमा थापा दािबहादुर झपटबहादुर मनहिा 

77.  851 सुजिादेिी शमाा कृष्णप्रसाद मिीरत्न खुिा, मनहिा 

78.  1282 सुनदक्षा कोईरािा केदार चेतिाथ मनहिा 

79.  1063 सुनदक्षा नगरी उदे नबरबहादुर नप.के्ष. 

80.  800 सुधा साह जयकुमार रामस्वरुप खुिा, मधेसी 

81.  314 सुमि ढंुगािा गोपीिाथ िोकिाथ खुिा, मनहिा 
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82.  1266 सुस्मा पररयार एकबहादुर बुद्धीिि दनित 

83.  1381 सोिम राय िािबाबु जगरिाथ खुिा, मनहिा, मधेसी 

84.  1272 सोिािी नप्रया उमेशकुमार ज्ञािकुमार खुिा, मनहिा, मधेसी 

85.  1094 सोनिया गुरुङ कुमार डिरनसंह मनहिा 

86.  122 स्वातीकुमारी दास सुयािारायर् रामअनधि मधेसी 

 

द्रष्टब्य: रोि िं. ७४५, ८३४, ११९७ र १२६३ का उिेदिारहरुिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख िगरेकोिे निजहरुको 

उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको । 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६४९ /०७५-७६ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०२।१९    

वी.पी.कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पतालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा 

सखिनित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

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

सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  सहायक तह/शे्रणी: सहायक/पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि,व्यिस्थापि,प्रशासि(प्रशासनिक) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०१।२० नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय। 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५१-५२/०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                     ७९      

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

 

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

1.  49 अनमतकुमार कुश् िाहा देिीिाि िक्ष्मर् मधेसी 

2.  77 प्रनदप आचाया गोपािप्रसाद शमाािाि खुिा 

3.  74 बसन्तकुमार देि प्रमोदिाि निने्दश्वरीिाि मधेसी 

4.  76 भाििाकुमारी पाध्याय पे्रमराज नििाराम खुिा 

5.  135 सुरज कर्ा मिोजकुमार सभापतीिाि मधेसी 

6.  78 सुनशिा गडतम िन्दिाि देिीप्रसाद खुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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