
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १२९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।३१ 

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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  नसनभि इखजजनियर तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः सामान्य प्रानिनधक, निमाार्, नसनभि इखजज 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।०२।०९ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ८/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः          ८०२   

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

 

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

1.  609 अननश कानलकोटे शेरबहादरु लोकबहादरु खलुा 

2.  606 आकृती पन्त सनु्दरश्याम ढलकबहादरु महहला 

3.  77 हकशोरकुमार साह राजकुमार रामेश्वर खलुा 

4.  725 मञ्जु शमाा लक्ष्मीनारायण देवीदत्त महहला 

5.  683 मननषा खड्का महेश कृष्णहरी महहला 

6.  941 रणधीरकुमार नसंह जयकुमार हवशेश्वर खलुा 

7.  396 रूपेशकुमार यादव सत्यनारायण लाल रामनाथ खलुा 

8.  667 सशुशला बजगाईं कृष्णराज नन्दाराम महहला 
द्रष्टव्यः रोल नम्बर ३६ का उम्मेदवारले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा (स्क) नलेखेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको ।  

 

 

 

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

(रूकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १३० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०६।०१ 

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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  अटोमोबाइि इखजजनियर तह/शे्रणी: सातड ं सेवा/समूह/उपसमूहः सामान्य प्रानिनधक, पररिहि 

नल.प.सञ्चालन नमनतः २०७६।०२।१२ गते ननतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

निज्ञापन नम्बरः  ९/२०७५-७६ 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

नल.प.मा सम्मिनलत संख्ाः         ३२०   

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

 

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

1.  190 अनपुमा घिममरे आनन्द अघववकाप्रसाद महिला 

2.  331 मिमनता मतवारी विृस्पमत हवष्णभुक्त महिला 

3.  74 रूमी मण्डल घिवेश्वर रामकृष्ण महिला 

4.  35 हववेक भेटवाल िािकृुष्ण घिलप्रसाद िलुा 

5.  140 िभेुक्षा सापकोटा रामिरण मेिप्रसाद महिला 

6.  334 संस्कृमत अमिकारी रमाभक्त मिानन्द महिला 

7.  335 सरोज काकी नैनििादरु िमििादरु िलुा 

8.  90 समुनल डंगोल सपुरमान चौिीनारायण िलुा 
द्रष्टव्यः रोल नम्बर १६० का उम्मेदवारले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा (स्क) नलेखेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको ।  

 

 

 

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

(रूकु शमाा पडडेि)  

 

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

(रेिती के.सी.) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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