
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।३० 

नेपाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण 

िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

पदः  नसनियर क्यापे्टि तह/शे्रणी:  ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः उड् डयि/कु्र/निमाि चािक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।६ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ७ २ २ १ - - १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                                              १   

छनौट भएको संख्ाः ० ० ० ० - - ० 

 
यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(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. ६३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।३० 

नेपाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

पदः  जुनियर क्यापे्टि तह/शे्रणी: ८ बी सेवा/समूह/उपसमूहः उड् डयि/कु्र/निमाि चािक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।६ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  २/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ८ २ २ १ १ - १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                                              २   

छनौट भएको संख्ाः ० ० ० ० ० - ० 

 
यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(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. ७० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।०९ 

नेपाल वायुसेवा ननगमको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  बररष्ठ प्रानिनधक अनधकृत तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार/ममात सम्भार/एयरफे्रम एण् इखजजि  

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।७ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ३/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ३ १ - १ - - १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                                             ५७४   

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ११ ५ - ६ - - ३ 

 

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

1.  669 अंश ुक्षेत्री अष्टबहादरु  वखृबहादरु महहला 

2.  414 अननलकुमार पछाई  गोहवन्दबहादरु मनप्रसाद हप .क्षे.  

3.  132 अनिशेक के .सी.  धनबहादरु प्रमेबहादरु खलुा 

4.  279 अर्ुनु मगर ददलबहादरु बखतबहादरु खलुा 

5.  243 कहपल पाण्डे इश्वरीप्रसाद ठाकुरप्रसाद खलुा 

6.  550 कृष्णप्रसाद ढंुगाना र्यरार् देवीप्रसाद हप .क्षे.  

7.  553 ननष्ठा शमाु (रार्ोपाध्याय)  ननरण ज्वालानन्द राम ज्वालानन्द  महहला 

8.  24 प्रतापबहादरु साउँद नेत्रबहादरु रं्गबहादरु हप .क्षे.  

9.  10 प्रनतक्षा नतवारी खगरार् नारायणदत्त खलुा, महहला 

10.  434 बलराम कुशवाहा नारायण मनुनलाल मधेसी 

11.  289 रामकृष्ण उपाध्याय शोिाखर पनु्नाराम खलुा 

12.  159 रामचन्र हमुागाई हवष्णपु्रसाद िवनाथ खलुा 

13.  157 रुरनारायण साह सहदेव हनमुान मधेसी 

14.  130 रुमी मण्डल शशवेश्वर  रामकृष्ण  खलुा,महहला,मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

15.  384 हवितुीनन्द झा कुलानन्द शिुनारायण मधेसी 

16.  712 हवरबहादरु चौधरी िनु्टु होल ु खलुा 

17.  680 शिेुच्छा ननरौला ताराकुमार रङ्गनाथ महहला 

18.  158 संददप ठाकुर महातम नेपाली खलुा, मधेसी 

19.  222 सन्नीप्रसाद रौननयार सरेुशप्रसाद हहरालालप्रसाद खलुा,मधेसी 

20.  703 सरोर् काकी नैनबहादरु बमबहादरु खलुा 
 
 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(बािकुमार खनतिडा) 

 

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

(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. ७१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१० 

नेपाल वायुसेवा ननगमको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  बररष्ठ प्रानिनधक अनधकृत तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार/ममात सम्भार/एनभयोनिक्स 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।८ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ - - १ - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ५१३   

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ७ - - ६ - - - 

 

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

1.  429 गौरी साह जीवछ जगदेव मधेसी 

2.  324 ज्ञानेन्द्र चौधरी सहदेव सखुलाल खलुा, मधेसी 

3.  124 दामोदर आचायय श्रीधर ऋषिराम खलुा 

4.  501 ददनेश चौधरी पटवारीप्रसाद खदेरु मधेसी 

5.  250 प्रशान्द्त साह  प्रददपकुमार षवश्वनाथप्रसाद मधेसी 

6.  128 बिशाल उपाध्याय िासदेुवप्रसाद गोपालप्रसाद खलुा 

7.  743 महेश भसुाल षवष्णपु्रसाद हररलाल खलुा 

8.  428 रमेशकुमार साह दरोगा भोला खलुा, मधेसी 

9.  272 सशुशल पाण्डे ठाकुरप्रसाद डण्डपानी खलुा 

10.  242 सषृि बसन्द्हा यामनु रबसलाल खलुा, मधेसी 
 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(बािकुमार खनतिडा) 

 

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

(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. ६४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।३१ 

नेपाल वायुसेवा ननगमको 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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

 

पदः  नसनियर को-पाइिट तह/शे्रणी:  ७ए सेवा/समूह/उपसमूहः उड् डयि/कु्र/निमाि चािक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।६ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ५/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ७ १ १ - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                 ५   

छनौट भएको संख्ाः ४ ० ० - - - - 

 

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

1.  4 अनबि गडचि के्षत्रमाि अिकमाि खुिा 

2.  5 अमे्बशकुमार चडधरी सुखराम राजे खुिा 

3.  6 सने्दश के्षत्री सुरेश कुिबहादुर खुिा 

4.  3 नहक्मत रोकाया हरीबहादुर कर्ाबहादुर खुिा 

 

 

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

(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. ६५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।०३ 

नेपाल वायुसेवा ननगमको 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 अन्तरिाताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  जुनियर को-पाइिट तह/शे्रणी:  ७बी सेवा/समूह/उपसमूहः उड् डयि/कु्र/निमाि चािक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।९ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ५+१ ३ २ २ १ - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                          १३   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ९ ३ २ २ १ - - 

 

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

1.  14 अमृत खिाि पे्रम िररराम खुिा 

2.  6 अजुाि शे्रष्ठ नसताराम देिीिारायर् खुिा, आ .ज.  

3.  7 गोनिन्द साह सुरजिारायर् जुगुश् िर मधेसी 

4.  9 देिेन्द्रप्रसाद पडडेि िारायर्प्रसाद कुिप्रसाद खुिा 

5.  3 धमेन्द्र नसंह िािबहादुर धिबहादुर खुिा 

6.  8 निनमशा िेपाि जीििकुमार बिबहादुर मनहिा 

7.  2 ररया शे्रष्ठ रत् िप्रसाद भक्तचरि खुिा, मनहिा, आ .ज.  

8.  10 निश् िराज थापा भिश्याम रामबहादुर खुिा 

9.  12 संतोष यादि नकशोरी सोिेिाि खुिा, मधेसी 

10.  1 सपिा पररयार शमु्ब खिािे खुिा, मनहिा, दनित 

11.  11 सुया खड् का नदिेश चक्रबहादुर खुिा 

 

 

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

(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. ७२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१७ 

नेपाल वायुसेवा ननगमको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  अपरेशन्स इखजजनियर तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः उड्डयि/उड्डयि प्रानिनधक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।८ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ७/२०७५-७६ 

नकनसमः खुला मनहला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग नप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः          ६९   

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ६ १ - - - - - 

 

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

1.  33 खेमराज गौतम क्षेत्री रामबहादरु चरुामणी खलुा 

2.  28 डम्बर रावत टेकबहादरु जयबहादरु खलुा 

3.  74 ददपेशप्रसाद चाललसे रववप्रसाद मणणराम खलुा 

4.  10 लनस्मा शे्रष्ठ पणु्यराज न्हचु्छेलाल मवहला 

5.  22 प्रकाश शाही लालबहादरु जयबहादरु खलुा 

6.  46 प्रशान्त पौडेल प्रमेप्रसाद गणुराज खलुा 

7.  35 सजन शे्रष्ठ पसु्प दास लक्ष्मण दास खलुा 
 

 

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

(रूकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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