
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २०९ /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 तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममात सम्भार, ममात सम्भार, एयरफे्रम एन्ड इख जन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१४ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १०/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १३३      

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ १ - - - - - 

 

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

1.  27 अभयकुमार साह रामाकान्तप्रसाद जगरनाथप्रसाद खलुा 

2.  10 प्रकृनत कोज ु ववक्रमवीरकुमार भक्तबहादरु मवहला 

3.  7 प्रववण सेपार्इली घनश् याम सकुलाल खलुा 

4.  130 सकुमार खड् का ववष्णरुाम नभमबहादरु खलुा 

5.  180 सजुन तामाङ्ग दलबहादरु सोमन खलुा 

6.  40 सनुनल थापा गञु् जबहादरु चन्रबहादरु खलुा 

नोट : रोल नम्बर १८५ र १९० का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।   
 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २१० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१ 

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 तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममात सम्भार, ग्राउण्ड इकु्यपमेन्ट,  

इिेखरि क/इिेरि ोलनक्स 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१७ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ११/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १८०       

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

 

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

1.  354 अनपु रार्इ रनिन्द्रकुमार धनमान आ.ज. 

2.  15 अववनाशकुमार नसंह लालवकशोर परुननसंह आ.ज. 

3.  91 उज् वल भट्टरार्इ ठिपक लेखनाथ खलुा 

4.  175 धनराज रार्इ नििरुमान धनमोहन आ.ज. 

5.  333 नववन अनधकारी नकुल मानिहािरु खलुा 

6.  77 ननशा नतनमखससना िावरुाम गणेशित्त मवहला 

7.  143 िवुिराम िन्द्जाडे वहमलाल धनपनत खलुा 

8.  302 रेश् मा कवााँ श्रीभक्त न्द्हछेुिहािरु मवहला 

9.  187 ववशाल लानमछान े ववष्णपु्रसाि तारानाथ खलुा 

10.  208 ववष्ण ुचौधरी महािेउ ढाकु आ.ज. 

11.  205 सागर खत्री कृष्णिहािरु ठिलिहािरु खलुा 

12.  306 सठुिना शे्रष्ठ सूयइनारायण गणेशनारायण मवहला, आ.ज. 

 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाि 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. २१३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१ 

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 तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममात सम्भार, ग्राउण्ड इकु्यपमेन्ट,  

मेकालनकि/अटोमोबाइि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १२/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ७२       

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

 

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

1.  37 अननलकुमार पछार्इ गोववन्दबहादरु मनप्रसाद खलुा 

2.  50 अननष महजइन नन्दबहादरु रामहरर आ.ज. 

3.  39 आरती थापा मगर हररलाल अमरबहादरु मवहला 

4.  57 कृष्णमाया गरुुङ उठदमबहादरु नसतमान मवहला 

5.  7 निमनारायण कवर थारु बेचपु्रसाद छोटकार्इ खलुा, आ.ज. 

6.  38 रेशम तामाङ महेन्र रामबहादरु आ.ज. 

7.  79 लक्ष्मी बश् याल डण्डपानी देवीप्रसाद मवहला 

8.  147 शंकरनाथ पाण्डे हररचन थानेश् वर खलुा 

9.  54 सरुोज महजइन सखुशल िार्चा आ.ज. 

10.  77 सयुइदेवकुमार शमाइ अशेश् वर सोधागर खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. २१४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२ 

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  लसलनयर आइ.लट.टेखिलसयन तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः सामान्य प्रालिलधक, सूचना तथा सौंचार प्रलिलध 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१८ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १३/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १२७       

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

 

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

1.  10 आखशष थापा मगर रुद्रबहादरु खड् गबहादरु आ.ज. 

2.  29 उषा पौडेल श्रीराम लेखनाथ महहला 

3.  142 हकरण तामाङ्ग सूययबहादरु प्रमेबहादरु आ.ज. 

4.  105 ठदलबहादरु सारु कहरनसंह रत् ननसंह आ.ज. 

5.  84 ननबनहवक्रम साह नागने्द्द्रप्रसाद कामेश् वरप्रसाद खलुा 

6.  132 प्रनतक अनिकारी हररप्रसाद गोहवन्द्दप्रसाद खलुा 

7.  31 प्रमेी खजमी गमुाननसं खजतरे महहला 

8.  22 मीना मरानसनी खगने्द्द्रराज मखुिराम महहला 

9.  81 मकेुश शे्रष्ठ गोहवन्द्दप्रसाद पथृ्वीलाल आ.ज. 

10.  90 रािा गपु्ता बागडप्रसाद रामचन्द्द्र महहला 

11.  40 सहवन शे्रष्ठ जगतकृष्ण चन्द्द्रकृष्ण खलुा, आ.ज. 

12.  80 सरुक्षा शे्रष्ठ शम्भपु्रसाद हवरेन्द्द्र महहला 

13.  94 सरेुन्द्द्र साह मौजे नेवी खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २१५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२ 

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  ग्राउन्ड इकु्यपे्मन्ट अपरेटर तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः िायुयान ममान सम्भार, ग्राउन्ड इकु्यपे्मन्ट 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।२० गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १६/०७४-७५ 

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

माग पद संख्ाः ४+१+१ १ १ १ १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  २१      

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ८ ० ३ २ ० - - 

 

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

1.  5 उमेश थापा नसद्धिबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

2.  30 दगुाालाल शे्रष्ठ बदु्धिमान नसद्धिमान आ.ज. 

3.  12 पदम लामा बदु्धिमान जगतबहादरु खलुा, आ.ज. 

4.  21 पषु्कर कुुँ वर पदमबहादरु वीरबहादरु खलुा 

5.  25 नबनोद कोइराला बासदेुव पदमननधी खलुा 

6.  29 मकेुश शे्रष्ठ सानमुान मानदास खलुा, आ.ज. 

7.  22 राज ुदाहाल बद्रीकेदार नसद्धिकणा खलुा 

8.  9 संखजवप्रसाद साह ब्रह्मदेवप्रसाद सहदेव मधेसी 

9.  24 सानलकराम सापकोटा पशपुती नारायणप्रसाद खलुा 

10.  6 सनुधरकुमार साह उमाकुमार प्रनथ मधेसी 

11.  11 समुन लामा बदु्धिमान जगतबहादरु खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
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