लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५१ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः उपनिदे शक
नल.प.सञ्चालन नमनतः

तह/श्रेणी:
२०७६।१।२९ र ३०

ििडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः प्रशासि, सामान्य प्रशासि

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२०१/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

१६

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

५

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

1.

23039

अचािा खड् का (नतनमखििा)

मदि

निष्णुबहादु र

आ.प्र.

2.

23036

जीििकुमार भट्टराई

िक्ष्मर्प्रसाद

श्रीिाि

आ.प्र.

3.

24053

टं कनिनध दाहाि

नचरञ्जीिी

ईन्दु िर

आ.प्र.

4.

24051

रमेश पडडे ि

िासु देि

रे ितीप्रसाद

आ.प्र.

5.

24057

सनििा शाक्य

बािकुमार

बृ जिाि

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

िावुको नाम

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

िाजेको नाम

छनौट समू ह

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५२ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण
िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
पदः सुपररटे ण्ेण्ट अपरे शन्स इखजनियर तह/श्रेणी:
नल.प.सञ्चालन नमनतः

२०७६।३।१७

ििडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः उड् डयि, उड् डयि प्रानिनिक

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय ।
२०२/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

१

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

०

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको ।
..............................
(रुकु शमाण पडडे ि)
शाखा अनिकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनिकृत

..................................
(सू यणप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५३ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार उत्तीर्ण
िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
तह/श्रेणी:

पदः िे खा प्रबिक
नल.प.सञ्चालन नमनतः

२०७६।१।२९ र ३०

आिडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः प्रशासि, िे खा

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय ।
२०३/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

१

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

०

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको ।
..............................
(रुकु शमाण पडडे ि)
शाखा अनिकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनिकृत

..................................
(सू यणप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५४ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः नसनियर एएमई
नल.प.सञ्चालन नमनतः

तह/श्रेणी:
२०७६।१।२८

आिडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः िायुयाि ममात सम्भार, ममात सम्भार/एयरफ्रेम
एण् इखजजि ।

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२०५/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

२

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

33190

अनमत के.सी.

निरकुमार

रर्बहादु र

आ.प्र.

2.

33191

नदपेन्द्र से ि

कृष्णजंग

टे कबहादु र

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५५ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः िररष्ठ अनधकृत
नल.प.सञ्चालन नमनतः

तह/श्रेणी:
२०७६।२।१ र २

सातडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः प्रशासि, सामान्य प्रशासि

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२०८/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

८

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

२

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

23097

ियि शमाा

खोदिाथ

महे श्िर

आ.प्र.

2.

24035

प्रेमिाि भु साि

निमिाि

जेदुिाि

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५६ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः िररष्ठ प्रानिनधक अनधकृत
नल.प.सञ्चालन नमनतः

तह/श्रेणी:

२०७६।१।२८

सातडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः िायुयाि ममात सम्भार, ममात सम्भार/एयरफ्रेम
एण् इखजजि ।

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२०९/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

५

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

५

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

33129

रखजजत प्रसाद

रामिरे श

जयिारायर्

आ.प्र.

2.

33076

राकेशकुमार साह

नबिटप्रसाद

गु रक

आ.प्र.

3.

33139

रामकर्ा सु ब्बा

नबपेन्द्रकुमार

नसं हबहादु र

आ.प्र.

4.

33132

सजाि महा जि

काजछाकाजी

माईिा

आ.प्र.

5.

33141

सु रेशकुमार दास तत्मा

सहदे ि

िडएिाि

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५७ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२८
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः अनधकृत

तह/श्रेणी:

नल.प.सञ्चालन नमनतः

२०७६।२।१ र २

छै िडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः प्रशासि, सामान्य प्रशासि

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२१२/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

४३

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

५

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

24007

अपर्ाा गडतम

तु िसीदास

िारायर्

आ.प्र.

2.

24161

मुिु थापा मगर

श्याम

रामबहादु र

आ.प्र.

3.

23093

सन्तोष कुाँिर

िोकबहादु र

गोनिन्दबहादु र

आ.प्र.

4.

24017

सागर श्रेष्ठ

हररमाि

गरुडमाि

आ.प्र.

5.

24036

सडरभ सं ग्रडिा

गं गाप्रसाद

खडािन्द

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५८ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२९
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।
तह/श्रेणी:

पदः िे खा अनिकृत
नल.प.सञ्चालन नमनतः

२०७६।१।२९ र ३०

छै िडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः प्रशासि, िे खा

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय ।
२१३/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

७

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

०

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको ।
..............................
(रुकु शमाण पडडे ि)
शाखा अनिकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनिकृत

..................................
(सू यणप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

५९ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२९
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः ग्राउण् इक्युप्मेन्ट अनिसर
नल.प.सञ्चालन नमनतः

तह/श्रेणी:

२०७६।१।२८

छै िडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः िायुयाि ममात सम्भार, ग्राउण् इक्युप्मेन्ट

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२१६/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

३

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

१

ि.क्र.नं.

1.

रोल नं.
33030

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

उिेदवारको नाम, थर
राजकुमार श्रेष्ठ

िावुको नाम
कृष्णहरी
........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

िाजेको नाम
कृष्णराज

छनौट समू ह
आ.प्र.
..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

६० /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२९
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः नसनियर नजइओ
नल.प.सञ्चालन नमनतः

तह/श्रेणी:
२०७६।१।२८

पााँ चडं

सेवा/समू ह/उपसमू हः िायुयाि ममात सम्भार, ग्राउण् इक्युप्मेन्ट

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२१९/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

४

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

33050

उज्वि ढुं गािा

कुमारप्रसाद

कृष्णप्रसाद

आ.प्र.

2.

33049

मािबहादु र कुिाँ र

निरबहादु र

रोजे

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोकसेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

६१ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०४।२९
ने पाल वायुसेवा ननगमको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तरिाताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः नजइओ

तह/श्रेणी:

नल.प.सञ्चालन नमनतः

२०७६।१।२८

चडथों

सेवा/समू ह/उपसमू हः िायुयाि ममात सम्भार, ग्राउण् इक्युप्मेन्ट

ननतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

निज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय ।
२२०/०७५-७६(आ.प्र.)

नकनसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः

३

अन्तरवाताा को लानग छनौट भएको संख्ाः

२

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावुको नाम

िाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

33154

नििाबहादु र मगर

गं गाबहादु र

िािबहादु र

आ.प्र.

2.

33159

सु जि पाण्े

टु ङ्गबहादु र

जयबहादु र

आ.प्र.

..............................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

........................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

..................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

