
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  फामेसी टेखिलसयन तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/फामेसी 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१० गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १-२/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 
वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ३८ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ ५ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेशी 

1.   1-33 अखस्मता कायस्थ अनमरप्रसाद/नमरा रामप्रसाद महहला 

2.   1-19 उषा देवकोटा कृष्णप्रसाद/शनमिला ओजराज खलुा, महहला 

3.   1-39 दीपा ढंुगाना खेमनारायण/हकशोरी हटकाराम महहला 

4.   1-54 धनकुमारी थापा मगर बहादरु/खखनी शकुबहादरु खलुा, महहला 

5.   1-11 शनुनल आचायि यवुराज/भगवती हपताम्बर खलुा 

6.   1-51 नसजिना ज्ञवाली बाबरुाम/नबन्ददेुवी कोषराज महहला 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणि) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

कम््यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  ल्याब टेखिलसयन तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/ल्याि 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१० गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३-४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला 

माग पद संख्ाः १ १ 
वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ५० 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ ४ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेशी 

1.   3-27 अननता पौडेल वासदेुव/यमनुा भैरव खलुा, महहला 

2.   3-9 जेस्मी नेम्कूल जयराम/नमना खड् गबहहादरु महहला 

3.   3-61 प्रशान्त बहासकुला कृष्ण/नारायणदेवी मोती खलुा 

4.   3-38 मनुा नगरी टंकलाल/बेहदकुमारी भगवान महहला 

5.   3-32 राकेश राउत गगनदेबह/मोतीदेवी रामधारी खलुा 

6.   3-15 सररता दनवुार सानकुान्छा/कृष्यमाया लट्टहवर महहला 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम््यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  स्टाफ नसा तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१० गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ५-९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत 

माग पद संख्ाः ८ २ २ २ १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ४२७ 

अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ११ १५ ८ ४ ३ 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेशी 

1.   5-362 अननता शे्रष्ठ निमलाल/ववष्णमुााँया रत् नमान खलुा, मवहला, आ.ज. 

2.   5-332 अन ुशे्रष्ठ कृष्णकाजी/कृष्णमणी वहराकाजी खलुा, मवहला, आ.ज. 

3.   5-33 अन्जली महतो श् याम/प्रनतमादेवी निपती मधेसी 

4.   5-589 ननशा जयसवाल रामचन्र/प्रनमला रामप्रसाद मधेसी 

5.   5-79 ननस्था शे्रष्ठ मनमोहननसंह/शारदा हररमोहन खलुा, मवहला, आ.ज. 

6.   5-192 पखुणिमा रोकाया प्रमेिहादरु/वहरादेवी िैरविहादरु खलुा, मवहला 

7.   5-387 पूखणिमा खिनमरे िालकृष्ण/लपु्तकुमारी िनगरथ खलुा 

8.   5-397 पूखणिमा पािक खजवराज/सनुमत्रा रववलाल मवहला 

9.   5-314 प्रनतक्षा िल्कुटी रामिहादरु/सखुशला िधुिहादरु दनलत 

10.   5-603 प्रतीक्षा िण्डारी टेकप्रसाद/सीतादेवी पदमलाल मवहला 

11.   5-331 िारतमाया तामाङ मानिहादरु/सवकि नी िवुििल आ.ज. 

12.   5-326 मधकुुमारी साह रामनन्दन/संनगता सत्यनारायण मधेसी 

13.   5-155 रञ् ज ुवव.क. रुरिहादरु/ववन ु जंगे दनलत 

14.   5-327 रम ुमहजिन रमेशकुमार/रोशनी ववष्ण ु खलुा, मवहला, आ.ज. 

15.   5-99 सजनी प्रजापती कृष्णिहादरु/रत् ननानी िािलुाल आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेशी 

16.   5-76 सन््या चौधरी रववन्र/मानकी डोमी आ.ज. 

17.   5-85 सनिता धौिन्जार सागर/रत् नमाया न्हछुेँिहादरु आ.ज. 

18.   5-375 समीक्षा लानमछान े इश् वरीप्रसाद/शनुसला शोिाखर खलुा, मवहला 

19.   5-354 सरस्वती पंगेनी गंगाप्रसाद/नडलकुमारी छववलाल खलुा, मवहला 

20.   5-38 सररता काकी कान्छा/मायादेवी लालिहादरु मवहला 

21.   5-119 सििदा िस्नते तेजिहादरु/नललामाया लनलतिहादरु खलुा, मवहला 

22.   5-159 सीमा न्यौपान े ववष्णपु्रसाद/िगवती इन्रप्रसाद खलुा, मवहला 

23.   5-146 सिुरा गौतम िानिुक्त/सीता रामप्रसाद मवहला 

24.   5-333 सजृना न्यौपान े िरतराज/सानित्रा डोलनाथ मवहला 

25.   5-54 सोन ुआचायि धमिराज/मगुा छायााँदत्त खलुा, मवहला 

26.   5-103 सौनलसा िसुाल नातीिाि/ुनमना कान्छा दनलत 

27.   5-391 स्वस्ती देव जयनारायण/पूणीमादेवी िासदेुवलाल मधेसी 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणि) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  लसलनयर स्टाफ नसा तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/नलसाङ 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।११ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १०-१२/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. 

माग पद संख्ाः १ १ १ 
वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ५८ 

अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ३ ६ ६ 
 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम समािेशी 

1.   10-9 कोपीला लानमछान े तलु्सीराम/पववत्रा होमनाथ मवहला 

2.   10-19 गंगा पसछें गणेशप्रसाद/मोहनमाया मोहलाल आ.ज. 

3.   10-85 पाववती शमाव भक्तीप्रसाद/तेजकुमारी हररप्रसाद खलुा, मवहला 

4.   10-3 मनुा अवाले बेखालाल/कान्छी कमवलाल खलुा, मवहला, आ.ज. 

5.   10-60 रनमता महजवन नसद्ध/लालमाया धनगोपी मवहला, आ.ज. 

6.   10-20 ववमला डंगोल बाबकुाजी/लक्ष्मी वहरामान आ.ज. 

7.   10-63 शान्ता महजवन अष्टनबर/सान ु सेंचा खलुा, मवहला 

8.   10-7 श्रीया शे्रष्ठ उत्तममान/तेजलक्ष्मी गोववन्दमान आ.ज. 

9.   10-32 सन्धा चौधरी रववन्र/मनकी डोमी आ.ज. 

10.   10-10 सहनखशला डंगोल राजभार्व/धनदेवी गणेशबहादरु मवहला 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणव) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयवप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  बायोमेलिकि इख जलनयरर  तह: आठ ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/इख जलनयरर  

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।११ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ५ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   13-16 मोनाश्री किायत महेशनसंह/राज्यलक्ष्मी वोमबहादरु 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/आाँिा रोग 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः २ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   14-3 निक्रमिहादरु थापा लनलतिहादरु/रामकला अजजन े

2.   14-2 रञ् जना शमाज िसन्तमोहन/लक्ष्मीदेवी रसमोहन 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ज) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/जेरायालटि क 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   15-1 रमेश कडेल भोजराज/इन्द्रकुमारी लक्ष्मीनारायण 

  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज कणण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८२९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१२ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/मनोलचलकत्सा 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १६/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   16-1 सलुोचना जोशी रामलोचन/सूययमाया कृष्णबहादरु 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणय) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/समुदाय स्वास्थ्य लिज्ञान 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   17-1 रेस ुअग्रवाल रमेशकुमार/मीना पपरुलाल 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञकरशरीर रचना 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १८/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   18-1 तपृ्ती शाक्य आनन्दकाजी/सानहेुरा रत् नकाजी 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/शुक्ष्मजीि तथा रोग प्रलतरोध लिज्ञान 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १४ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   19-1 पपयूष राजभण्डारी प्रमेमान/अन्ज ु नतलकमान 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कर्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 प्राध्यापक तह: नि ौं (ि) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/लिकृती लिज्ञान 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १४ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २०/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   20-1 पाल्जमु शेपाा सोनामजाङब/ुआङजाङम ु आङल्हाक्पा 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ा) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  सह- प्राध्यापक तह: दश ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/चमणरोग 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १४ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २२/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  सह- प्राध्यापक तह: दश ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालज्ञक/शरीर रचना 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१२ र १४ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २३/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  प्रशासन सहायक तह: लितीय सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २६/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः २ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  सहायक ओ.पी.डी. तह: तेश्रो सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, ओ.पी.डी. 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २७/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः २ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  ओ.पी.डी. सहायक तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन/ओ.पी.डी. 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २८/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   28-1 अन् ज ुमहजजन हहराकाजी/केशरी नसठिलाल 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ज) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८३९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  अलिस सेके्रटरी तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सामान्य 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।१ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २९/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः २ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  प्रशासन सहायक तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन/प्रशासन 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३०/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ३ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  30-1 अन्ज ुमहजजन हहराकाजी/केशरी नसठिलाल 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ज) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै 

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

पदः  सूचना प्रालिलिक तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक/सूचना प्रलिलि 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।२ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३३/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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 तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/पुस्तकािय 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।२ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३४/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ४ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   34-1 अननलराज शमाा दयानन्दप्रसाद/इखन्दरा मंगलदास 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ा) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  ल्याि टेखिलसयन तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/ल्याि 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।२ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३५/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः २ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   35-2 वावरुाम भण्डारी तोरणबहादरु/मायााँ ववरबहादरु 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१३ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  रेलियोग्राफी अलधकृत तह: सााँत ौं सेिा/समूह/उपसमूहः रेलियोिोजी 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३६/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   36-1 रमेश शे्रष्ठ रामबहादरु/इन्द्रकुमारी कृष्णबहादरु 

  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज कणण) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१४ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  लसलनयर स्टाफ नसा तह: सााँत ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/नलसाङ 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३७/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ७ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः ३६ 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः १२ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   37-28 अखबिका यस्माली इन्द्रदेव/ललीमाया गोपीलाल 

2.   37-29 अर्चना िज्रार्ायच कर्चिहादरु/गरु्लक्ष्मी रत् निहादरु 

3.   37-23 कमलहहरा शमाच श्रीकण्ि/अखबवका निगरु्राज 

4.   37-2 कोहपला लानमछान े तलु्सीराम/पहविा होमनाथ 

5.   37-25 ननमता भारती लक्ष्मर्/इखन्द्दरा नवराज 

6.   37-3 निनीता शे्रष्ठ कुमारइन्द्र/नारायर्देवी परु्चलाल 

7.   37-22 मनुा प्रजापनत िालकृष्र्/ज्ञानदेवी तेजिहादरु 

8.   37-31 शान्द्ता महजचन अष्टहवर/सान ु सेंर्ा 

9.   37-1 सररता महजचन सनु्द्दरगोपाल/िेखामाया नातीकाजी 

10.   37-41 सीमा थापा (खड् का) शबभ/ुसीतादेवी िवरजंग 

11.   37-27 सषु्मा वस्नते मध/ुसानोमैया गगनमाननसंह 

12.   37-46 ससु्मा भण्डारी खशवप्रसाद/कल्पना रामप्रसाद 

  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज कर्च) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयचप्रसाद सापकोटा) 

कब्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत उपसखर्व 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।१४ 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रविष्ठानको 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  िार्ा इन्चाजा तह: आठ ौं(क) सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/नलसाङ 

वि.प.सञ्चािन वमविः २०७४।११।३ गते नविजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३८/०७४-७५ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३ 

वि.प.मा सम्मिविि संख्ाः १० 
अन्तिाािााको िावग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ि.क्र.नं. रोि नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.   38-5 रुपा महजजन बाबरुाजा/हररमाया कृष्णलाल 

2.   38-11 सररता महजजन नारायण/वेनतमाया आसालाल 

3.   38-4 सनु्दरा गौतम गोववन्दप्रसाद/प्रमेलता टंकनाथ 

4.   38-3 सलुोचना ववजकु्छे शानलकराम/देवमाया गवजनारायण 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणज) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत उपसखचव 
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