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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ३ राजेश बास्तोला चााँगुनारायण-१, भक्तपुर तुल्सीराम/तुलसा विषु्णप्रसाद

२ ७ करुणा थपवलया वशिपुरी-८, नुिाकोट रामेश्वर/विद्या भरतबहादुर

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. ७/२०७७-७८ (खुला), अनुसन्धान/प्र.व्य. /शाखा अविकृत पदको माग पद संख्या २

(दुई) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका  ३ (तीन) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०६।०४ गते  अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदिारहरुको वलखखत परीक्षाको

अंक, सूचना प्रविवि सीप परीक्षण परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले

सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत



मिम िः २०७८।०६।०६

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. ८/२०७७-७८ (िमिला), अनुसन्धान/प्र.व्य. /शाखा अविकृत पदको माग पद संख्या १

(एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका  १ (एक) जना उमे्मदिारको

वमवत २०७८।०६।०४ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदिार विज्ञापन नं. ७/२०७७-७८ (खुला) तफा

वसफाररश भइसकेकोले यो विज्ञापनमा कुनै पवन उमे्मदिार वसफाररश हुन नसकेको व्यहोरा पदपूवता सवमवतको २०७८।०६।०६ को

वनणाय अनुसार सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ २ रोजर शे्रष्ठ शंखरापुर-६, काठमाडौं वदवलपकुमार/पूणा लक्ष्मी चन्द्रमान

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. ९/२०७७-७८ (आ.ज.), अनुसन्धान/प्र.व्य. /शाखा अविकृत पदको माग पद संख्या १

(एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका  १ (एक) जना उमे्मदिारको

वमवत २०७८।०६।०४ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदिारको वलखखत परीक्षाको अंक, सूचना प्रविवि

सीप परीक्षण परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.
मसफाररश गररएको सिूि

१ ३ राजेश बास्तोला ७/२०७७-७८ खुला

२ ७ करुणा थपवलया ७/२०७७-७८ खुला

३ २ रोजर शे्रष्ठ ९/२०७७-७८ आ.ज.

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत

एकिुर योग्य ाक्रिको सुची: 

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

एकिुर योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. ७/२०७७-७८ (खुला) र ९/२०७७-७८ (आ.ज.), अनुसन्धान/प्र.व्य. /शाखा अविकृत

पदमा उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकबाटदेहाय बमोवजम एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची कायम भएको व्यहोरा पदपूवता

सवमवतको वमवत २०७८।०६।०६ को वनणायानुसार सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १३ गणेश सुिेदी फेदीखोला-०१, स्याङ्जा दुगाादत्त/ओलािती रामदत्त

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. ११/२०७७-७८ (खुला), तथ्याङ्क अविकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक

सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिारको वमवत २०७८।०६।०४ गते

अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदिारको वलखखत परीक्षाको अंक, सूचना प्रविवि सीप परीक्षण परीक्षाको

अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका

लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो

सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ७ टेकेन्द्रनाथ योगी गोकुलेश्वर-८, बैतडी रनध्वोजनाथ/नन्दा संग्राम

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. १२/२०७७-७८ (खुला), सहायक वनदेशक (सूचना प्रविवि) पदको माग पद संख्या १

(एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका  १ (एक) जना उमे्मदिारको

वमवत २०७८।०६।०४ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदिारको वलखखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको

औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने

गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको

छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ २६ वनमाल िली तुलसीपूर-१८, दाङ नौलु/िेलमती नोखु

२ २८१ पदम प्रसाद अविकारी भैरवि-५, दैलेख पूणाप्रसाद/देउिरा िने

३ २१५ राजु भुसाल मदाने-२, गुल्मी बाबुराम/सावित्रा चन्द्रमणी

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १६९ यामप्रसाद अविकारी इलाम-५, इलाम नेत्रप्रसाद/नूमादेिी गोवपकृष्ण

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. १३/२०७७-७८ (खुला), कायाालय सहायक/ अनुसन्धान सहायक/ प्र.व्य. सहायक पदको माग

पद संख्या ३ (तीन) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका ६ (छ) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०६।०५ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको वलखखत परीक्षाको

अंक, सूचना प्रविवि सीप परीक्षण परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ २८८ एकता कुमारी सुिेदी पौडेल गल्याङ-६, स्याङ्जा वटकाराम/देिीकुमारी मवनरत् न

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १२२ सीता वज.सी. मदाने-३, गुल्मी रुद्र बहादुर/सरस्वती खड्गबहादुर

२ २७४ वबजुला के्षत्री बरेङ्ग-५, िागु्लङ नरबहादुर/नन्दकला लालबहादुर

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. १४/२०७७-७८ (िमिला), कायाालय सहायक/ अनुसन्धान सहायक/ प्र.व्य. सहायक पदको

माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका ४ (चार) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०६।०५ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदिारहरुको वलखखत परीक्षाको

अंक, सूचना प्रविवि सीप परीक्षण परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत



मिम िः २०७८।०६।०६

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ८२ विरेन्द्रकुमार पुनमगर गंगादेि-५, रोल्पा कलबहादुर/सजाना संखु

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १६४ जयलाल बुढाथोकी मुड्के चुला-१, डोल्पा उनरुप/गोपी गंगप्रसाद

२ १ अमृत थुयाजु चााँगुनारायण-९, भक्तपुर बुखिकुमार/चन्द्रमाया देिलाल

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. १५/२०७७-७८ (आ.ज.), कायाालय सहायक/ अनुसन्धान सहायक/ प्र.व्य सहायक पदको

माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका  ३ (तीन) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०६।०५ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदिारहरुको वलखखत परीक्षाको

अंक, सूचना प्रविवि सीप परीक्षण परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत



मिम िः २०७८।०६।०६

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ३५७ हरेकृष्ण यादि  औरही-३, वसराहा मोतीराम/चन्दरदेिी मुनीलाल

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १४४ पारसमवण यादि विराटनगर-१३, मोरङ्ग प्रभुनारायण/अखम्बका महेश

२ ११४ सुवनलकुमार ठाकुर वक्षरेश्वरनाथ-५, िनुषा िैद्यनाथ/प्रवमलादेिी तेजीलाल

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. १६/२०७७-७८ (िधेशी), कायाालय सहायक/ अनुसन्धान सहायक/ प्र.व्य सहायक पदको

माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका  ३ (तीन) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०६।०५ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदिारहरुको वलखखत परीक्षाको

अंक, सूचना प्रविवि सीप परीक्षण परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आिारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७८।०६।०६ मा वनणाय भएकोले सम्बखन्धत

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मसफाररश उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत



मिम िः  २०७८।०६।०६

योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.
मसफाररश गररएको सिूि

१ २६ वनमाल िली १३/२०७७-७८ खुला

२ २८१ पदम प्रसाद अविकारी १३/२०७७-७८ खुला

३ २१५ राजु भुसाल १३/२०७७-७८ खुला

४ २८८ एकता कुमारी सुिेदी पौडेल १४/२०७७-७८ मवहला

५ ३५७ हरेकृष्ण यादि १६/२०७७-७८ मिेशी

६ ८२ विरेन्द्रकुमार पुनमगर १५/२०७७-७८ आ.ज.

(श्रीकृष्ण मुल्मी)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत

एकिुर योग्य ाक्रिको सुची: 

रामरि य न्यामयक प्रम ष्ठान
 ारकेश्वर-१०, िनिैंजु, काठिाड ं

एकिुर योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना

रावरि य न्यावयक प्रवतष्ठानको मवज्ञापन नं. १३/२०७७-७८ (खुला), १४/२०७७-७८ (िमिला), १५/२०७७-७८ (आ.ज.) र

१६/२०७७-७८ (िधेशी), कायाालय सहायक/ अनुसन्धान सहायक/ प्र.व्य सहायक पदमा उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल

प्राप्तांकबाट देहाय बमोवजम एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची कायम भएको व्यहोरा पदपूवता सवमवतको वमवत २०७८।०६।०६ को

वनणायानुसार सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।


