
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  उपनिदेशक तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२९ र ३० ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २०१/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १६ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

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

1.  23039 अचािा खड् का )नतनमखििा(  मदि निषु्णबहादुर आ .प्र.  

2.  23036 जीििकुमार भट्टराई िक्ष्मर्प्रसाद श्रीिाि आ .प्र.  

3.  24053 टंकनिनध दाहाि नचरञ्जीिी ईन्दुिर आ .प्र.  

4.  24051 रमेश पडडेि िासुदेि रेितीप्रसाद आ .प्र.  

5.  24057 सनििा शाक्य बािकुमार बृजिाि आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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  सुपररटेणे्ण्ट अपरेशन्स इख जनियर तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः उड् डयि, उड् डयि प्रानिनिक 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।३।१७ ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २०२/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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  िेखा प्रबिक तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२९ र ३० ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २०३/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  नसनियर एएमई तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार, ममात सम्भार/एयरफे्रम 

एण् इखजजि । 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२८  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २०५/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  २ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  33190 अनमत के .सी.  निरकुमार रर्बहादुर आ .प्र.  

2.  33191 नदपेन्द्र सेि कृष्णजंग टेकबहादुर आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  िररष्ठ अनधकृत तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।१ र २  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २०८/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ८ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  २ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  23097 ियि शमाा खोदिाथ महेश् िर आ .प्र.  

2.  24035 पे्रमिाि भुसाि निमिाि जेदुिाि आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  िररष्ठ प्रानिनधक अनधकृत तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार, ममात सम्भार/एयरफे्रम 

एण् इखजजि । 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२८  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २०९/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ५ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

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

1.  33129 रखजजत प्रसाद रामिरेश जयिारायर् आ .प्र.  

2.  33076 राकेशकुमार साह नबिटप्रसाद गुरक आ .प्र.  

3.  33139 रामकर्ा सुब्बा नबपेन्द्रकुमार नसंहबहादुर आ .प्र.  

4.  33132 सजाि महाजि काजछाकाजी माईिा आ .प्र.  

5.  33141 सुरेशकुमार दास तत्मा सहदेि िडएिाि आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२८ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  अनधकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, सामान्य प्रशासि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।२।१ र २  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २१२/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ३ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ४३ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

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

1.  24007 अपर्ाा गडतम तुिसीदास िारायर् आ .प्र.  

2.  24161 मुिु थापा मगर श्याम रामबहादुर आ .प्र.  

3.  23093 सन्तोष कुाँ िर िोकबहादुर गोनिन्दबहादुर आ .प्र.  

4.  24017 सागर शे्रष्ठ हररमाि गरुडमाि आ .प्र.  

5.  24036 सडरभ संग्रडिा गंगाप्रसाद खडािन्द आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२९ 

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  िेखा अनिकृत तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२९ र ३० ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २१३/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ७ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस निज्ञापिमा कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको । 

 

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

(रुकु शमाण पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ५९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२९ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  ग्राउण् इकु्यपे्मन्ट अनिसर तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार, ग्राउण् इकु्यपे्मन्ट 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२८  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २१६/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ३ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

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

1.  33030 राजकुमार शे्रष्ठ कृष्णहरी कृष्णराज आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२९ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  नसनियर नजइओ तह/शे्रणी: पााँचड ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार, ग्राउण् इकु्यपे्मन्ट 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२८  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २१९/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ४ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  33050 उज्वि ढंुगािा कुमारप्रसाद कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

2.  33049 मािबहादुर कुिाँर निरबहादुर रोजे आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोकसेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ६१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०४।२९ 

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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

 

पदः  नजइओ तह/शे्रणी: चडथो ं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयाि ममात सम्भार, ग्राउण् इकु्यपे्मन्ट 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।१।२८  ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

निज्ञापन नम्बरः  २२०/०७५-७६(आ.प्र.) 

नकनसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  ३ 

अन्तरवातााको लानग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

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

1.  33154 नििाबहादुर मगर गंगाबहादुर िािबहादुर आ .प्र.  

2.  33159 सुजि पाणे् टुङ्गबहादुर जयबहादुर आ .प्र.  

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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