
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २१९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१२ 

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  अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।२।४ र ५ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ६/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १२ ३ ३ २ १ १ - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १०८६     

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १७ १० ७ ५ ३ ४ - 

 

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

1.  934 अखजता लरु्इटेल दामोदर पणु्यप्रसाद खलुा, महहला 

2.  3261 ओमप्रकाश िाकुर ठदनेश् वरप्रसाद जयनन्दन मधेसी 

3.  673 हकरण अनधकारी बामदेव यज्ञप्रसाद खलुा 

4.  464 हकरण खिनमरे हवशेश् वर फखणन्रनाथ खलुा 

5.  995 हकरण पन्थी बलबहादरु पूणइबहादरु दनलत 

6.  864 हकरण नलम्ब ु खड् गबहादरु आशवीर खलुा, आ.ज. 

7.  2660 कुशल रुपाखेती हटकाराम नन्दाराम खलुा 

8.  419 केशवबहादरु गाहा रामबहादरु कणइबहादरु खलुा, आ.ज. 

9.  587 खेमप्रसाद उपाध्याय लक्ष्मीनारायण निलोचन्र खलुा 

10.  3130 गणेशकुमार यादव रिवुीर खजबछ मधेसी 

11.  804 खचिा शमाइ गंगाप्रसाद खडानन्द महहला 

12.  1104 तकइ राज खनाल कहवराज जयरुर खलुा 

13.  3006 नतलकप्रसाद अनधकारी उमाकान्त लक्ष्मीकान्त खलुा 

14.  822 ननत ुथापा टंकबहादरु मानबहादरु महहला 

15.  3035 पवन कटे्टल दगुाइकुमार निमप्रसाद अपाङ्ग 

16.  2109 हप्रनत कणइ आजाद स्वरुपनारायण खलुा, महहला, मधेसी 

17.  1727 प्रमेबहादरु हव.क. रणबहादरु सज् जन दनलत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  1090 बेननबहादरु मोक्तान लालबहादरु गंजमान आ.ज. 

19.  939 ममता शमाइ गजरेुल (सापकोटा) मधकुुमार िखक्तनारायण महहला 

20.  1081 महेन्रकुमार शमाइ रामलाल गंगाराम खलुा 

21.  499 महेश शे्रष्ठ लोकबहादरु रत् नबहादरु आ.ज., अपाङ्ग 

22.  946 रखजया चौधरी राज ु रनसद मधेसी 

23.  452 रनमला कोर्राला (दाहाल) खशवराम ननलप्रसाद खलुा, महहला 

24.  837 राजकुमारी के.सी. मदन पूणइबहादरु खलुा, महहला 

25.  2329 हवक्रम सवेुदी अखननधर दगुाइदत्त अपाङ्ग 

26.  807 हवधाता पडुासैनी िैरवप्रसाद सूयइप्रसाद खलुा, महहला 

27.  1394 हवरबहादरु बोहरा रामनसं धौले खलुा 

28.  2569 हववेककुमार सनुार (खड् का) नतलबहादरु पूणइबहादरु दनलत 

29.  1465 श्रीधर िण्डारी गनुाकर हररनारायण खलुा 

30.  657 संनगता खड् का लोकहवक्रम निमबहादरु महहला 

31.  1608 संनगता महजइन कुलबहादरु कृष्णलाल आ.ज. 

32.  925 सन्तोष खड् का पदमबहादरु कुलबहादरु अपाङ्ग 

33.  2629 सरोज नेपाल हवष्णपु्रसाद नरप्रसाद खलुा 

34.  931 साहविी नतमखससना हवष्णपु्रसाद टंकनाथ महहला 

35.  2278 नसतेशकुमार कणइ शंकरलाल वंगालीलाल मधेसी 

36.  1031 सखुस्मता मोक्तान सम्बरबहादरु तेजबहादरु आ.ज. 

37.  1176 हररबहादरु सारु थकइ बहादरु मानबहादरु आ.ज. 

 द्रष्टब्य : रोल नं. १८५ को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ । 

 
..................... 
(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. २२७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१२ 

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  िेिा अलधकृत तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१२ र १३ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ७/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १२६      

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ६ २ २ १ - - - 

 

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

1.  55 ककरण पखण्डत कृष्णबहादरु टेकबहादरु खलुा 

2.  277 पषु्पा कोइराला भनुमचन्द्र जयप्रसाद खलुा, मकहला 

3.  63 प्रठदप गैरे दयाराम गंगाराम खलुा 

4.  100 प्रभा ढुङ्गाना खगराज हेमलाल मकहला 

5.  112 बेनीबहादरु मोक्तान लालबहादरु गंजमान खलुा, आ.ज. 

6.  23 लोकेशप्रसाद नसंह मठुरकाप्रसाद वैद्यनाथ मधेसी 

7.  96 कवशाल अयााल वासदेुव हररप्रसाद खलुा 

8.  165 श् यामबहादरु नगरकोटी माइाला सन्द्तबहादरु आ.ज. 

9.  385 सवुास सन्द् जेल मकुुन्द्द पूणाभर खलुा 
  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. २२० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१२ 

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 सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।२१ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ८ २ २ १ १ - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः  १२८०     

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः १४ ७ ५ ३ २ - - 

 

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

1.  997 अखबिका खिनमरे पदमलाल निमलाल खलुा, महहला 

2.  928 अखबिका पोखरेल कुमारप्रसाद इन्द्रप्रसाद महहला 

3.  954 अजुनु गौतम लोकप्रसाद ताराप्रसाद खलुा 

4.  1517 उषा अनिकारी रामिहादरु वंशराज खलुा, महहला 

5.  974 खखमानन्द्द िसुाल मोहनप्रकास केशौराज खलुा 

6.  1851 नगतान्द्जली शे्रष्ठ गोपालराज नरिहादरु आ.ज. 

7.  1738 गोहवन्द्द नगरी नेविहादरु इन्द्रिहादरु खलुा 

8.  294 चन्द्र थापा मगर कमलिहादरु िनिहादरु आ.ज. 

9.  49 जीतेन्द्रकुमार गपु्ता िनुीलालप्रसाद वासदेव मिेसी 

10.  629 जीवनकुमार मूग्राती मेखराम िनिहादरु दनलत 

11.  631 तारादत्त जोशी िास्करदत्त नन्द्दराम खलुा 

12.  994 नहवन अयाुल राजेन्द्रप्रकास हिकाराम खलुा 

13.  3052 पवन कटे्टल दगुाुकुमार िीमप्रसाद खलुा 

14.  2079 हप्रनत कर् ु आजादकुमार स्वरुपनारायर्लाल खलुा, महहला, मिेसी 

15.  1531 निशालकुमार यादव नथनुी कैलाश मिेसी 

16.  1888 मन्द् ज ुनेपाल झक् कनाथ खोहपकृष्र् महहला 

17.  1179 नमराकुमारी चौिरी सत्यनारायर् हररहरलाल महहला, आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  315 यज्ञराज ओझा गंगाराम लोकराज खलुा 

19.  3333 रमेश शमाु नतवारी वासदेुव कुलप्रसाद खलुा 

20.  107 राजकुमार सारु मगर मानिहादरु हवष्र्मुान आ.ज. 

21.  757 रेगिहादरु हव.क. नमे पनुे दनलत 

22.  516 हवकास राइु दलिहादरु जयनाथ आ.ज. 

23.  566 हवनोद पौडेल खगराज ताराप्रसाद खलुा 

24.  521 शनमलुा ज्ञवाली नारायर्प्रसाद मखुिप्रसाद महहला 

25.  448 सरोजचन्द्र पौडेल पदमप्रसाद देहवराम खलुा 

26.  1543 ज्ञानिहादरु लबसाल हकुिहादरु िनिहादरु खलुा 

द्रष्टब्य : रोल नं३७७ र १५३७ का उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले र रोल नं.१२२० को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा स्ििाकलम 

प्रयोग गरेकोले स्नजहरुको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ । 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २२१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१२ 

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 िेिा सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

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

 

निज्ञापन नम्बरः  ९/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १४९      

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ५ २ ० - - - - 

 

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

1.  214 जनकराज रेग्मी झम्कनारायण खखमलाल खलुा 

2.  309 खजतेन्द्रकुमार गपु्ता बनुीलालप्रसाद वासदेव खलुा 

3.  403 नतलक पाण्डे चन्द्रबहादरु नबरबहादरु खलुा 

4.  6 नववता सत्याल ऋविकेश तलुसीप्रसाद खलुा, मवहला 

5.  49 सजु ुदवाडी नडल्लीराम खडानन्द्द खलुा, मवहला 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. २२२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१२ 

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  सहायक तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७५।१।१९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  १४/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः ४६३      

अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संख्ाः ६ ५ २ - - - - 

 

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

1.  484 अजुनु कोइराला रामप्रसाद हेमलाल खलुा 

2.  673 करुणा हेङ्गज ु खशवराम निमबहादरु आ.ज. 

3.  900 जयराम अनिकारी ववरसपती नमत्रलाल खलुा 

4.  107 ठदलबहादरु िण्डारी अम्बरबहादरु गखम्िरनसंह खलुा 

5.  424 पषु्पा ज्ञवाली ववष्णपु्रसाद नररनारायण मवहला 

6.  409 िमुाकुमारी आचाय ु तारानाथ बज्रलाल खलुा, मवहला 

7.  288 रन् जना कोइराला लेखबहादरु नडकबहादरु मवहला 

8.  1119 ववकेन पौडेल जयप्रसाद गोवपकृष्ण खलुा 

9.  555 सन्तोष राइु जोगबहादरु कमशेुर आ.ज. 

10.  263 सनबना शमा ु हेमलाल देववदत्त खलुा, मवहला 

11.  104 सररता ढकाल श्यामप्रसाद खेमनारायण मवहला 

 
 

..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद 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. २२३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१३ 

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  िेिा सहायक तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

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

 

निज्ञापन नम्बरः  १५/०७४-७५ 

नकनसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३+१ १ १ - - - - 
नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः १८४      

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

 

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

1.  9 अशोकराज प्याकुरेल रोहीतप्रसाद नन्दराज खलुा 

2.  66 कुलचन्र भट्टरार्इ ववष्णपु्रसाद विकाराम खलुा 

3.  142 खखमानन्द भसुाल मोहनप्रकाश केशौराज खलुा 

4.  51 ठदलबहादरु भण्डारी अम्बरबहादरु गंनभरनसंह खलुा 

5.  6 रववन्रराज रेग्मी भोजराज रुपानन्द खलुा 

6.  456 लक्ष्मी पाण्डे खेमलाल बाल ु खलुा, मवहला 

7.  115 ववभा दाहाल श् यामबहादरु रामबहादरु मवहला 

8.  372 सीता भण्डारी रोमकान्त एतलुाल खलुा, मवहला 

9.  352 सेवक खड् का प्रमेकुमार भनुमनन्द खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
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