
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २०५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२६ 

नेपाल वायु सेवा ननगमको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रालिलधक अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममात सम्भार, ममात सम्भार, एयरफे्रम एन्ड 

इख जन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१० गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ४३७     

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १३ ३ ७ ७ २ - - 

 

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

1.  171 अनिनासकुमार मण्डल रामकेवल लक्ष्मी खलुा 

2.  589 उमेशकुमार साह रामकृपाल रामेश् वर खलुा, मधेसी 

3.  96 कपपल पाण्डे इश् वरीप्रसा  िाकुरप्रसा  खलुा 

4.  91 पकरण नगरी हरर कृष्ण खलुा 

5.  485 कुशल शे्रष्ठ कुम ुमान जोनगनमान आ.ज. 

6.  113 कृष्णप्रसा  आचायय खडानन्  प मपानी खलुा 

7.  251 कृष्णप्रसा  ितेुल सूययप्रसा   ेवीप्रसा  खलुा 

8.  580 गडुकुुमार साह रामनारायण बैजनाथ मधेसी 

9.  183 जयप्रकाश मण्डल कृष्ण ेव सह ेव आ.ज. 

10.  85  पयणराज अमात्य  शयनराज  ेबेन्रराज आ.ज. 

11.  150 पल्लब शे्रष्ठ प मप्रसा  इयश् वरीप्रसा  आ.ज. 

12.  174 प्रगनत पौडेल तेजनारायण कमलकान्त मपहला 

13.  19 प्रपवण शेपायइयली घनश् याम सकुलाल खलुा,  नलत 

14.  330 मञ् ज ुतामाङ्ग सोमबहा रु जीतबहा रु मपहला, आ.ज. 

15.  352 राजेश जोशी मखणप्रसा  काखजमान आ.ज. 

16.  78 रामकृष्ण उपाध्याय शोिाखर पनु् नाराम खलुा 

17.  320 रामसनु् र नसंह खशव याला िगल ु मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  93 पवमल िट्टराइय अजुयन धमयप्रसा  खलुा 

19.  162 संखजवप्रसा  साह ब्रहम ेवप्रसा  सह ेव मधेसी 

20.  235 सन् नीप्रसा  रौननयार सरेुशप्रसा  पहरालालप्रसा  खलुा, मधेसी 

21.  67 सनलन महजयन खचररकाजी तयु ु खलुा, आ.ज. 

22.  310 सनुनलकुमार या व लालबहा रु गया मधेसी 

23.  114 सनु् र िण्डारी ऋपिराम निलोचन खलुा 

24.  157 सनुमटनसंह टमटा गोपालनसंह  त्तराम  नलत 

25.  289 सनुमस्ता झा पवद्याचरण आद्याचरण मपहला 

26.  1 सोनकुुमार गपु्ता असर्फीप्रसा  बधुाइय मधेसी 

27.  147 हररहर पौडेल कृष्णप्रसा  गोपवन्  खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसा  सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २०७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२८ 

नेपाल वायु सेवा ननगमको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रालिलधक अलधकृत तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममात सम्भार, ममात सम्भार, एलभयोलनक्स 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।११ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ५२४     

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ८ ३ ८ ५ ४ - - 

 

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

1.  764 अच् यतु पौडेल परुुषोत्तम नन्दलाल खलुा 

2.  571 अनमतकुमार झा ध्रवुदेव रुद्रनारायण मधेसी 

3.  203 कमलबहादरु राना क्षेत्रध्वज प्रमेध्वज आ.ज. 

4.  956 काजीमान ववश् वकमाा शकु्रबहादरु कणाबहादरु दनलत 

5.  246 क्रसकुमार नेपाली निमबहादरु नरववर दनलत 

6.  102 गोकणा खिनमरे माधवप्रसाद हमुाकान्त खलुा 

7.  668 ठदपेन्द्र शे्रष्ठ मानबहादरु रत् नबहादरु आ.ज. 

8.  519 नधरेन्द्रकुमार साह सत्यनारायण यगुशे् वर खलुा, मधेसी 

9.  11 ननश् चल महजान सयुाबहादरु रामगोपाल आ.ज. 

10.  650 प्रिात काकी ताराबहादरु वहराबहादरु खलुा 

11.  374 प्रमोदकुमार चौधरी मेिराज करु खलुा, आ.ज. 

12.  235 मदनमोहनकुमार दास कामेश् वर ठदपनारायण मधेसी, दनलत 

13.  78 मननषा देव कृष्णानन्द वैजनाथ मवहला 

14.  315 मनोजकुमार यादव राजवकशोर जगुशे् वर मधेसी 

15.  598 माधवी झा नबनोद नललाकान्त मवहला 

16.  806 मीन ुशे्रष्ठ मानकुमार नारायणकृष्ण मवहला, आ.ज. 

17.  554 राजेन्द्र शे्रष्ठ रत् नमान छत्रबहादरु आ.ज. 
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ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

18.  327 शेखरप्रसाद चौधरी वकशोरीप्रसाद देवनारायण आ.ज. 

19.  419 श्यामठदप साह सरेुशप्रसाद रामजीवन खलुा, मधेसी 

20.  915 सजान महजान कान्छाकाजी मार्ाला आ.ज. 

21.  221 सनुनल न्यौपान े ववजयकुमार तोलाकान्त खलुा 

22.  38 सरेुशनसंह वव.क. हररबहादरु धनबहादरु दनलत 

23.  4 सवुणा वस्ताकोटी िैरबप्रसाद हरीप्रसाद खलुा 

नोट : रोल नम्बर ५९७ र ६४३ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  

  

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २०८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२९ 

नेपाल वायु सेवा ननगमको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रालिलधक अलधकृत (इिेक्ट्र कि) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममात सम्भार, ग्राउन्ड इकु्यपे्मन्ट 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१० गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः     ९४      

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  26 लोकेन्द्रनसंह खाती माननसंह आननसंह खलुा 

2.  43 ववशाल उपाध्याय बासदेुवप्रसाद गोपालप्रसाद खलुा 

3.  165 ववशाल भण्डारी कृष्णप्रसाद हमुनाथ खलुा 
  

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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