
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १५१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।१३ 

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  िररष्ठ िेखा सहायक तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।०२।१५ र १६ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

निज्ञापन नम्बरः  १३/२०७५-७६ 

नकनसमः खलुा महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग हप .ेे.  

माग पद संख्ाः 3 - १ 1 1 - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                               १९७   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ - ३ 3 १ - - 

 

 

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

1.  393 अमतृाकुमारी यादव सोनालालप्रसाद जगदेवप्रसाद मधेसी 

2.  140 इन्द्रप्रसाद पोख्रले खगेन्द्र नारदमणि खलुा 

3.  184 कृष्ि मगर रामबिादरु नारायिबिादरु आ .ज.  

4.  463 गोहवन्द्द गरुूवाचायय नन्द्दबिादरु दलबिादरु आ .ज.  

5.  1 टीकाप्रसाद कँडेल बालाकृष्ि रत्नलाल खलुा 

6.  94 टेकनारायि दास मणुिलाल झरीलाल मधेसी, दललत 

7.  518 ददपीका पौडेल देबेन्द्र िररप्रसाद खलुा 

8.  215 पंकजकुमार झा शोभाकान्द्त जगनाथ मधेसी 

9.  498 प्रकाश कटुवाल ध्रबुराज रत्नबिादरु खलुा 

10.  355 लभमबिादरु राना णजतबिादरु जंगबिादरु आ .ज.  

11.  331 मञ्जु भट्टराई कृष्िप्रसाद बदरनाथ खलुा 
 

 

 

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

(रुकु शमाा पौडेल)  

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

(रेवती के.सी.) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०६ 

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  नसनियर नजइओ तह/शे्रणी:  ५ सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार,ग्राउण् इकु्यपे्मन्ट/अपरेटसा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।१० ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १४/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १+१ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः          १३   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ४ ० - - - - - 

 

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

1.  17 उपेन्द्र पराजुिी माधिप्रसाद चन्द्रकान्त खुिा 

2.  10 चन्द्रकुमार शे्रष्ठ खड् गिारायर् धिबहादुर खुिा 

3.  1 नदपकजंग िाकुर रामप्रसाद सिधी खुिा 

4.  4 सुनधरकुमार साह उमाकुमार पृनथ 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. ७५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०६ 

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  नसनियर नज.इ.ओ.कम सनभास 

मेकानिक्स 

तह/शे्रणी:  ५ सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार/ ग्राउण् इकु्यमे्पन्ट अपरेटसा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।१० ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १५/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः २+१ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः          १४   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ९ ० - - - - - 

 

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

1.  19 अन्जन ससंम्खडा अजजनुप्रसाद तेजनाथ खजला 

2.  17 उददप शे्रष्ठ धर्कृुष्ण इन्रलाल खजला 

3.  13 उपेन्र पराजजली र्ाधवप्रसाद चन्रकान्त प्रसाद खजला 

4.  11 चन्रकज र्ार शे्रष्ठ खड्गनारायण धनबहादजर खजला 

5.  1 ददपकजंग ठाकज र रार्प्रसाद सवधी खजला 

6.  4 पवनबहादजर पाण्डे क्षेत्री सडलबहादजर गजबहादजर खजला 

7.  12 प्रवीण ज्ञवाली पदर्प्रसाद खगेश्वर खजला 

8.  21 संजजबप्रसाद साह ब्रहर्देवप्रसाद सहदेव खजला 

9.  5 सजसधरकज र्ार साह उर्ाकज र्ार पसृथ खजला 
द्रष्टब्यः रोल नं. २० का उम्मेदवारले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा (स्क) उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको ।  

 

 

 

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

(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. १४५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०६ 

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 फ्लाइट निस्याचर तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः उड्डयि, उड्डयि प्रानिनधक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।०२।१३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

निज्ञापन नम्बरः  १६/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ १ १ - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                    १४२   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ३ ३ ४ - - - - 

 

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

1.  52 अजय चौधरी गोबिन्दकुमार शिविंकर आ .ज.  

2.  147 अिोक शे्रष्ठ राजकुमार िेरिहादरु आ .ज.  

3.  171 डेबनस पौडेल योगराज पपताम्िर खलुा 

4.  92 ददपेिकुमार बसंह भरोसी धनपैत खलुा 

5.  96 प्रबतष्ठा शे्रष्ठ प्रददपकुमार गनेिदास मपहला, आ .ज.  

6.  146 मबनष काकी ढोली कृष्णकुमार गमु्ि खलुा 

7.  40 सरोज शे्रष्ठ बभमिहादरु हकक िहादरु आ .ज.  

8.  149 सदुदना दाहाल रामप्रसाद हररप्रसाद मपहला 

9.  223 ससु्मीता पौडेल ऋपषराम शिवलाल मपहला 
 

 

 

 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(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. ७६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०६ 

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  िररष्ठ प्रानिनधक तह/शे्रणी:  ५ सेवा/समूह/उपसमूहः सामान्य प्रानिनधक/पररिहि/ममात सम्भार 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।१४ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १७/२०७५-७६ 

नकनसमः खलुा महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग हप .ेे.  

माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १५०   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ९ ३ ६ - - - - 

 

 

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

1.  88 आयषु डंगोल मोिन हवष्ण ु न्िचु्छेबिादरु आ .ज.  

2.  122 चन्रकुमार शे्रष्ठ खड्गनारायण धनबिादरु खलुा, आ .ज.  

3.  165 जैनेन्र चौधरी कमलकुमार भजनलाल आ .ज.  

4.  4 बासदेुव अलधकारी मणणराज उमाकान्त खलुा 

5.  44 लबकास थापा मगर भोजकुमार शकरजीत खलुा, आ .ज.  

6.  11 मनोज पाल प्रमेबिादरु नरपलत खलुा 

7.  3 मनुा अयााल पदमप्रसाद कृष्णप्रसाद महिला 

8.  28 मेहकन राई समरछालसंि रामप्रसाद आ .ज.  

9.  150 राजन थापा टंकबिादरु पदमबिादरु खलुा 

10.  52 राजन शमाा णखमराम पशपुती खलुा 

11.  79 रामपकुार मण्डल प्रगास अवध खलुा, आ .ज.  

12.  119 रूपेन्र अयााल दामोदर मकुुन्दप्रसाद खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 
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13.  39 रूमी मण्डल णशवेश्वर रामकृष्ण खलुा, महिला 

14.  21 सहवना भट्टराई णशवलाल राधाकृष्ण महिला 
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(रुकु शमाा पौडेल)  

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

(रेवती के.सी.) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचव 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १४६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०६ 

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  नसनभि ओभरनसयर तह/शे्रणी: पााँचड सेवा/समूह/उपसमूहः सामान्य प्रानिनधक, निमाार्, नसनभि इखजजनियरीङ 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।०२।१४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

निज्ञापन नम्बरः  १८/२०७५-७६ 

नकनसमः खलुा महिला आ .ज.  मधेसी दललत अपाङ्ग हप .ेे.  

माग पद संख्ाः २ - १ - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः                    ५०६   

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ४ - ३ - - - - 
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1.  5 अजुनुकुमार चौधरी हवष्णदेुव पञु्च आ .ज.  

2.  452 खम्मबिादरु लसजापलत गोखबुिादरु रलत खलुा 

3.  470 टंकप्रसाद ओझा नरेन्द्रराज िररकृष्ण खलुा 

4.  389 मेनकुा चौधरी शिवचरण मानबिादरु आ .ज.  

5.  471 सलुनल जोिी धनराज मनीराज खलुा 

6.  613 सरुज शे्रष्ठ ददलबिादरु देवराज आ .ज.  

7.  646 िरीबिादरु बढुा खड्ग िरीमनु खलुा 
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(रुकु शमाा पौडेल)  

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

(रेवती के.सी.) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचव 
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