रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १/२०७७-७८ (खु ला), प्राविवधक से िा, रसायन विज्ञान समूह, तह ६,
सहायक िै ज्ञावनक अवधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०६ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ३
(तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणि य
भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२३

उम्मेदवारको नाि थर

हररश नाथ

ठे गाना

दशरथचन्द-६, बैतडी

बाबु /आिाको नाि

रामी/विस्नादे िी

बाजे को नाि

जसी

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

४२

प्रगती शाह

घोडाघोडी-८, कैलाली

डम्बरबहादु र/वबन्द्रा

मेधु

२

५९

अनुप वबष्ट

विराटनगर-१२, मोरङ

उदयबहादु र/मञ्जु

दे िेन्द्रविक्रम

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ३/२०७७-७८ (खु ला), प्राविवधक से िा, जीि विज्ञान समूह, तह ६,
सहायक िै ज्ञावनक अवधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०७ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ३
(तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणि य
भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७

उम्मेदवारको नाि थर

पािना पाण्डे

ठे गाना

छत्रगञ्ज-६, अघाि िााँ ची

बाबु /आिाको नाि

प्रकाश/वपपला

बाजे को नाि

पदमलाल

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७८

उम्मेदवारको नाि थर

हे मािती सुिेदी

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बुद्धशाखन्त-१, झापा

कृष्णप्रसाद/वललादे िी

बाजे को नाि

धनप्रसाद

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ४/२०७७-७८ (आ.ज.), प्राविवधक से िा, जीि विज्ञान समूह, तह ६,
सहायक िै ज्ञावनक अवधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०७ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ४
(चार) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित
सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१०७

उम्मेदवारको नाि थर

पृ थ्वीराज गुरुङ

ठे गाना

हे टौंडा-४, मकिानपु र

बाबु /आिाको नाि

अम्बरबहादु र/जानु

बाजे को नाि

हकिबहादु र

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

७५

सुमन राई

धनकुटा-३, धनकुटा

नन्दराज/लक्ष्मीदे िी

चङ्गहाङ्ग

२

१११

श्रुवत शाक्य

लवलतपुर-५, लवलतपुर

सु रेशकुमार/आशामाया

दु गाि मुवन

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ५/२०७७-७८ (खु ला), प्राविवधक से िा, भौवतक विज्ञान समूह, तह ६,
सहायक िै ज्ञावनक अवधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०८ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ३
(तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणि य
भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५७

उम्मेदवारको नाि थर

रोषन वगरी

ठे गाना

जलथल-२, झापा

बाबु /आिाको नाि

नेत्रबहादु र/सीतादे िी

बाजे को नाि

रामबहादु र

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२६

उम्मेदवारको नाि थर

शै लेश ढु ङ्गेल

ठे गाना

बुद्धशाखन्त-५, झापा

बाबु /आिाको नाि

पू णिचन्द्र/भीमकुमारी

बाजे को नाि

दे िीप्रसाद

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ६/२०७७-७८ (आ.ज.), प्राविवधक से िा, भौवतक विज्ञान समूह, तह
६, सहायक िै ज्ञावनक अवधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट
अन्तिाि ताि को लावग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०८ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा
उपखस्थत ४ (चार) जना उम्मे दिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय
बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा
वनणि य भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७३

उम्मेदवारको नाि थर

वदनेश कुमार चौधरी

ठे गाना

श्रीपुर-७, कञ्चनपु र

बाबु /आिाको नाि

बजोर/दे िा

बाजे को नाि

राजबहादु र

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

३४

अनुत्तररत्न बज्राचायि

भिपुर-१५, भिपुर

समेकरत्न/रत्नशोभा

बाबुकाजी

२

६३

सुन्दरकुमार वसं ह

सु खिपु र-२, वसराहा

विरीदे िकुमार/नैनकुमारी

कारी

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ७/२०७७-७८ (खु ला), प्राविवधक से िा, रसायन विज्ञान समूह, तह
५, िैज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ५ (पााँ च) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०६ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ५
(पााँ च) जना उम्मेदिारहरुमध्ये रोल नं . ३३ का उम्मेदिार वि.नं. १/२०७७-७८ मा वसफाररश भइसकेकोले बााँ की उम्मेदिारहरुको
वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
स्थायी वनयु खिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको
जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७४

उम्मेदवारको नाि थर

प्रगती शाह

ठे गाना

घोडाघोडी-८, कैलाली

बाबु /आिाको नाि

डम्बरबहादु र/वबन्द्रा

बाजे को नाि

मेधु

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

५१

अजुिन थापा

चन्द्रकोट-३, गुल्मी

शे रबहादु र/रमाकुमारी

िड् कबहादु र

२

१४०

वलला बराल

दमक-१५, झापा

राजनप्रसाद/टे कमाया

अखनप्रसाद

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ८/२०७७-७८ (िधेशी), प्राविवधक से िा, रसायन विज्ञान समूह, तह ५,
िै ज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को लावग
छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०६ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ३ (तीन) जना
उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको
जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१७३

उम्मेदवारको नाि थर

कृष्णा ठाकुर

ठे गाना

भलुही भरिवलया-७, बारा

बाबु /आिाको नाि

फुलचन/नगीनादे िी

बाजे को नाि

हाजारी

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१

८८

उज्जिल यादि

दे िापुर-३, बारा

रामविश्वासप्रसाद/उषाकुमारी

चन्दे श्वर

२

१५०

मुकेश यादि

सिुअिा-५, रौतहट

सु रेन्द्र/शु वशलादे िी

रघुिीर

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

बाजे को नाि

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ९/२०७७-७८ (खु ला), प्राविवधक से िा, जीि विज्ञान समूह, तह
५, िैज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ६ (छ) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०७ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ६
(छ) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय
भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

९७

सन्दे श ढकाल

भरतपुर-११, वचतिन

मनोजकुमार/अवनता

यदु नाथ

२

२६८

अरुण िवतिडा

विराटनगर-२, मोरङ्ग

गोवपिल/उमा

रमानाथ

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

३३५

सरोजबाबु कोइराला

तामाकोशी-४, दोलिा

यु गलप्रसाद/सविता

दे विप्रसाद

२

३७०

विजेश चौधरी

रत्ननगर-३, वचतिन

बुखद्धराम/सीतरमीया

नटाई

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १०/२०७७-७८ (आ.ज.), प्राविवधक से िा, जीि विज्ञान समूह, तह ५,
िै ज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को लावग
छनौट भएका ६ (छ) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०७ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ६ (छ) जना
उम्मे दिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको
जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३१२

उम्मेदवारको नाि थर

दीपा राई

ठे गाना

नेचा सल्यान-५, सोलुिुम्बु

बाबु /आिाको नाि

पू णिधन/कविता

बाजे को नाि

जीतबहादु र

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

३७०

विजेश चौधरी

रत्ननगर-३, वचतिन

बुखद्धराम/सीतरमीया

नटाई

२

३०४

सुवनता वलम्बु

परे िावदन-२, धनकुटा

नारायणध्वज/बालकुमारी

तोणि बहादु र

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. ११/२०७७-७८ (िधेशी), प्राविवधक से िा, जीि विज्ञान समूह, तह ५,
िै ज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को लावग
छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०७ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ४ (चार)
जना उम्मे दिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले
सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१०५

उम्मेदवारको नाि थर

पिन कुमार सराि फ

ठे गाना

विश्रामपुर-२, बारा

बाबु /आिाको नाि

राधेश्यामप्रसाद/वकरणदे िी

बाजे को नाि

पन्नालालप्रसाद

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

२२६

वप्रती पंवडत

वसस्वा कटै या-९, महोत्तरी

रामस्ने ही/वनमिला

स्वरुप

२

२१८

वप्रती चौधरी

लवलतपु र-४, लवलतपुर

श्रीपवत/-

बलदे ि

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १२/२०७७-७८ (खु ला), प्राविवधक से िा, भौवतक विज्ञान समूह, तह
५, िैज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को लावग
छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०८ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ४ (चार)
जना उम्मे दिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले
सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७१

उम्मेदवारको नाि थर

शै लेश ढु ङ्गेल

ठे गाना

बुद्धशाखन्त-५, झापा

बाबु /आिाको नाि

पू णिचन्द्र/भीमकुमारी

बाजे को नाि

दे िीप्रसाद

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

११०

नन्दलाल भट्ट

भु वमराजमाण्डौ-६, डोटी

भोजराज/वटकादे िी

तुलाराम

२

५

वबकास राई

काठमाडौं-३२, काठमाडौं

हकिराज/सररता

गञ्जप्रसाद

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

]

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १३/२०७७-७८ (िधेशी), प्राविवधक से िा, भौवतक विज्ञान
समूह, तह ५, िैज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट
अन्तिाि ताि को लावग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०८ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा
अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ४ (चार) जना उम्मे दिारहरुको वलखित परीक्षाको अं क र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको
आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयु खिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट
वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८५

उम्मेदवारको नाि थर

वदपेश कुमार साह

ठे गाना

सत्तेरझोरा-३, सु नसरी

बाबु /आिाको नाि

अमरलाल/कल्पना

बाजेको नाि

भु टन

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

१४

नीरज वसंह

विराटनगर-८, मोरङ्ग

सु न्दरदे ि/विन्दा

रामलिन

२

१७

नविन भगत

विष्णु पुर-५, सलाि ही

सु रेश/गीतादे िी

रामचररत्र

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १४/२०७७-७८ (दमल ), प्राविवधक से िा, भौवतक विज्ञान समूह, तह
५, िैज्ञावनक सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को लावग
छनौट भएका १ (एक) जना उम्मेदिारको वमवत २०७८॰१२॰०८ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत १ (एक) जना
उम्मेदिारको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको
जानकारीको लावग यो सू चना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१२५

उम्मेदवारको नाि थर

अजुिन पररयार

ठे गाना

बाग्लु ङ्ग-१३, बाग्लु ङ्ग

बाबु /आिाको नाि

वचत्रबहादु र/माया

बाजे को नाि

बलबहादु र

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १५/२०७७-७८ (खु ला), प्रशासन से िा, सामान्य प्रशासन समूह, तह
५, प्रशासकीय सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को
लावग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०९ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ३
(तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुखिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणि य
भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४७

उम्मेदवारको नाि थर

पोमलाल भु साल

ठे गाना

मदाने -२, गुल्मी

बाबु /आिाको नाि

भखिराम/खिमी

बाजे को नाि

शवशधर

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

८१

वबरे न्द्र शमाि

छे डागाड-६, जाजरकोट

तुलाराम/सीता

घण्टे

२

३५

बसन्त पौडे ल

फेदीिोला-४, स्याङ्जा

तोयनाथ/वहमादे िी

अगिर

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १६/२०७७-७८ (िमिला), प्रशासन से िा, लेिा समूह,
तह ५, लेिापाल पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट
अन्तिाि ताि को लावग छनौट भएका १ (एक) जना उम्मेदिारको वमवत २०७८॰१२॰०९ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा
अन्तिाि ताि मा उपखस्थत १ (एक) जना उम्मेदिारको वलखित परीक्षाको अं क र अन्तिाि ताि को औषत अं कको कुल योगको
आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयु खिका लावग वसफाररश गने गरी पदपू वति
सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकावशत गररएको छ
॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३८

उम्मेदवारको नाि थर

रमा पंगेनी

ठे गाना

तानसे न-८, पाल्पा

बाबु /आिाको नाि

दयाराम/ढाकाकुमारी

बाजेको नाि

दामोदर

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

रामरिय मवमध मवज्ञान प्रयोगशाला मवकाि िमिम
(पदपूम ि िमिम )
खु िलटार, लमल पुर

अल्पिि नम जा प्रकाशन था मिफाररश िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰१२॰१०
रावष्टिय विवध विज्ञान प्रयोगशाला विकास सवमवतको मवज्ञापन नं. १७/२०७७-७८ (खु ला), प्रशासन से िा, सामान्य प्रशासन समूह, तह
४, कायाि लय सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिाि ताि को लावग
छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७८॰१२॰०९ गते अन्तिाि ताि सं चालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ३ (तीन)
जना उम्मे दिारहरुमध्ये रोल नं . ५४ का उम्मेदिार वि.नं. १५/२०७७-७८ मा वसफाररश भइसकेकोले बााँ की उम्मेदिारहरुको वलखित
परीक्षाको अंक र अन्तिाि ताि को औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी
वनयु खिका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवति सवमवतबाट वमवत २०७८॰१२॰१० मा वनणिय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग
यो सू चना प्रकावशत गररएको छ ॰
मिफाररश उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२६

उम्मेदवारको नाि थर

योगराज काफ्ले

ठे गाना

बवदि िास-६, महोत्तरी

बाबु /आिाको नाि

लुप्तप्रसाद/सरस्वती

बाजे को नाि

बविनाथ

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

९८

उम्मेदवारको नाि थर

दे िेन्द्रराज न्यौपाने

ठे गाना

छे डागाड-६, जाजरकोट

बाबु /आिाको नाि

मोवतलाल/पाििती

बाजे को नाि

चन्द्रलाल

सदस्य सवचि
पदपू वति सवमवत

