
पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५० /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१७ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२३ र २४ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ४९/०७४-७५ 

िकिसमः आ.प्र. 

माग पद सं�ाः १ 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ६ 

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2 गंगा शमार् भ�गरथ लमेुश् वर आ.�. 

2.  5 �दनेशकुमार �नरौला हेमराज �भनुाथ आ.�. 

3.  3 शान्ता सवेुद� सोमराज �दनानाथ आ.�. 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २५१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१७ 

नेपाल नागरिक उड् डयन प्राधिकिणको 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 अलधकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेक्ट्र ोलनक्स एण्ड टेलिकमु्यलनकेशसन  

इख जलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।१।२५ र २६ गते नध जा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बिः  ५०/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः २ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  4 हररप्रसाद भट्टरार्इ कोमलनाथ सोमप्रसाद आ.प्र. 

 
 

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

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५२ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१७ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  अिधकृत शे्रणी: छैठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, एिभएसन फायर सिभ�सेस 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२७ र २८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५१/०७४-७५ 

िकिसमः आ.प्र. 

माग पद सं�ाः ३ 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ५ 

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ४ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 �नरज थापा बच् चरुाम रामबहादरु आ.�. 

2.  1 पदम �े� बालकृष्ण औमान आ.�. 

3.  5 राजेश दाहाल रामेश् वर धनबहादरु आ.�. 

4.  2 रुपक मं�ाती कुमार कान्छा आ.�. 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१७ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  अिधकृत शे्रणी: छैठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, िसिभल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२७ र २८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५२/०७४-७५ 

िकिसमः आ.प्र. 

माग पद सं�ाः १ 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ६ 

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः २ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  4 �नमर्ल पौडेल ल�मी�साद ��तमान आ.�. 

2.  5 �भात रंजन �मोदानन्द रामकृष्ण आ.�. 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५४ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१७ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े कुनै पिन उ�ेदवार उ�ीण� नभएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ ।   
 

पदः  अिधकृत शे्रणी: छैठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले��� कल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२७ र २८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५३/०७४-७५ 

िकिसमः आ.प्र. 

माग पद सं�ाः २ 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १ 

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ० 
 

यस िव�ापनमा कुनै पिन उमेदवार उि�णर् नभएको ।  
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५५ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१७ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े कुनै पिन उ�ेदवार उ�ीण� नभएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ ।   
 

पदः  अिधकृत शे्रणी: छैठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले�� ोिन� ए� टेिलक�ुिनकेसन  
इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२७ र २८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५४/०७४-७५ 

िकिसमः आ.प्र. 

माग पद सं�ाः १ 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १ 

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ० 
 

यस िव�ापनमा कुनै पिन उमेदवार उि�णर् नभएको ।  
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५६ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  िनद�शक शे्रणी: एघारौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, आिथ�क प्रशासन 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२३ र २४ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५५/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः - १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः  १      

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः - १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2 िशखा शमार् (बास्तोला) �भम�साद तलुाराम म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५७ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  उपिनद�शक शे्रणी: दशौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२५ र २६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५६/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः - १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः  ४      

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः - ३ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  8 ओमकला पौडेल िखमानन्द पशपु�त म�हला 

2.  9 दमयन्तीकुमार� �संह डम्बरबहादरु कणर्बहादरु म�हला 

3.  5 नारायणदेवी �े� �मेलाल खड् गबहादरु म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५८ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  उपिनद�शक शे्रणी: दशौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, िसिभल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२५ र २६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५७/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ४       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः २ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  8 चन्�मणी सापकोटा �म�लाल देवी�साद खलुा 

2.  7 ह�र�साद अ�धकार� ��लोचन जयलाल खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २५९ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  उपिनद�शक शे्रणी: दशौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले��� कल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२५ र २६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५८/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः १ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 सञ् जयकुमार चौधर� �वन्देश् वर भोला खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६० /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  उपिनद�शक शे्रणी: दशौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, मेकािनकल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२९ र ३० गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ५९/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः २       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः २ १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 अ�मताभकुमार दास रामनारायण �छतनलाल खलुा 

2.  2 �भा शमार् �जापती �वष्ण�ुसाद खलुा, म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६१ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  प्रब�क शे्रणी: नवौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, आिथ�क प्रशासन, लेखा 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२९ र ३० गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६०/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १३       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  10 जीवनकुमार भ�राइर् ल�मण�साद �ीलाल खलुा 

2.  7 नारायण ह�र थापा �मेबहादरु सनमान खलुा 

3.  6 नारायणदेवी �े� �मेलाल खड् गबहादरु म�हला 

4.  2 भोलानाथ िघ�मरे खगने्��साद महेश् वर खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६२ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  प्रब�क शे्रणी: नवौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले�� ोिन� ए� टेिलक�ुिनकेसन  
इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२९ र ३० गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६१/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः ४ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १३       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ६ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  3 िचरञ् जीवी कुथमुी राइर् मािणक छ�बहादरु खलुा 

2.  2 बासदेुव अयार्ल श् याम�साद ह�र�साद खलुा 

3.  17 राजीब �जापती रत् नबहादरु काजीकुमार खलुा 

4.  5 शंकर गंगज ु �मेबहादरु जगतबहादरु खलुा 

5.  13 सिचन �े� लालकृष्ण गंगाराम खलुा 

6.  12 स�मतकुमार �संह िशवशंकर�साद सकुदेव खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७१ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  उपप्रब�क शे्रणी: आठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले�� ोिन� ए� टेिलक�ुिनकेसन  
इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।३१ र २।१ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६४/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः २ १ १ - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः  ९      

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ६ ० ४ - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  7 अ�नलकुमार साह रामनन्दन राम�साद खलुा 

2.  19 अमरबहादरु गरुुङ कणर्बहादरु अमतृबहादरु खलुा, आ.ज. 

3.  8 मदन न्यौपान े कृष्णबहादरु देव�साद खलुा 

4.  17 राजीब �जापती रत् नबहादरु काजीकुमार खलुा, आ.ज. 

5.  3 रामकाजी बढुाथोक� दयाराम गोबधर्न खलुा 

6.  4 शंकर गंगज ु �मेबहादरु जगतबहादरु खलुा, आ.ज. 

7.  10 सहुाग शाक्य पणु्यराज धनराज आ.ज. 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  उपप्रब�क शे्रणी: आठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, मेकािनकल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।३१  र २।१ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६५/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः २ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः १ ० - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 रु�मिण िघ�मरे ढालबहादरु चन्�बहादरु खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६४ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, आिथ�क प्रशासन, लेखा 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।३१  र २।१ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६६/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः २ १ १ - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः  ६      

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ ० ० - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 िच�कुमार थापा गंगाबहादरु नरबहादरु खलुा 

2.  7 शम्भ ुअयार्ल रामजी शेषकान्त खलुा 

3.  6 स�बन फुयाल उ�व�साद नन्द�केश् वर खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६५ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१८ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, आिथ�क प्रशासन, राजश् व 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।३१  र २।२ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६७/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ५       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः २ ० - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 स�बन फुयाल उ�व�साद नन्द�केश् वर खलुा 

2.  2 सशुील अ�धकार� घनश् याम चीरञ् जीवी खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६६ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, एरोनिटकल (एयर विद� नेश) 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२३  र २४ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ६८/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ४       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः १ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  5 शशुान्त अयार्ल सरेुन्�कुमार माधव�साद खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २६७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नागरिक उड् डयन प्राधिकिणको 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 अलधकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, ए.टर ा.स. 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।२।२०  र २१ गते नध जा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बिः  ६९/०७४-७५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २६ ७ ६ ५ २ - १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २८    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः २२ १० ३ ८ ० - १ 
 

ि.क्र.नं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 अननश मानन्धर निरत् न जीतनारायण खलुा, आ.ज. 

2.  32 अमतृकुमार पोखरेल ढोलराज खखमानन्द खलुा 

3.  37 अखस्मता कणण अशोककुमार नागने्रलाल खलुा, महहला, मधेसी 

4.  25 हकरण दाहाल गंगाप्रसाद नतथणप्रसाद खलुा 

5.  29 गजाला साहीन ननसमलु फररदनमया खलुा, महहला, मधेसी 

6.  13 ज्योतीप्रकाश शाह ठदगम्बरलाल रहवलाल खलुा, मधेसी 

7.  12 दगुाणमखण चौधरी कालीप्रसाद छुमरलाल खलुा, आ.ज. 

8.  26 ध्रवुराज शे्रष्ठ कृष्णप्रसाद मानबहादरु खलुा, आ.ज. 

9.  30 नबसाल पाण्डे लोकनाथ नगररराज खलुा 

10.  6 भरत जोशी देवीप्रसाद बेनीमाधव खलुा 

11.  24 राज ुमहतो चमुनप्रसाद जयनारायण खलुा, मधेसी 

12.  18 ररङ्की मखललक अरुणकुमार रुपनारायण खलुा, महहला, मधेसी 

13.  2 रीता पौडेल काशीनाथ टेकनाथ खलुा, महहला 

14.  19 रोहहत कणण राजकुमार एकनारायणलाल खलुा, मधेसी 

15.  3 हवकाशकुमार झा अरुणकुमार बैजनाथ खलुा, मधेसी 

16.  21 हवद्या शाह प्रमेबहादरु कुलराज खलुा, महहला, हप.क्षे. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. िोल नं. उिेदवािको नाम, थि िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

17.  23 शनमणला के.सी. ताराबहादरु उदयबहादरु खलुा, महहला 

18.  22 खशवानी झा महेन्र सयुणकान्त खलुा, महहला, मधेसी 

19.  5 सरस्वती भण्डारी हवष्णपु्रसाद हटकाराम खलुा, महहला 

20.  27 नसमा वाग्ले (वराल) खेमराज हहमलाल खलुा, महहला 

21.  9 सखुशला वाग्ले टेकराज खशवप्रसाद खलुा, महहला 

22.  31 सूयण शमाण जगठदशराज धमाणदत्त खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६८ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, एिभएसन फायर सिभ�सेस 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२०  र २१ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७०/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः २ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १३       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ४ ० - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  4 कृष्ण रायमाझी शम्भबुहादरु रामबहादरु खलुा 

2.  16 मधसुदुन थापा रामजी ज्ञान्�बहादरु खलुा 

3.  1 रमतकाजी महजर्न आशाकाजी भवुाल खलुा 

4.  21 राजेश दाहाल रामेश् वर धनबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २६९ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, िसिभल 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२०  र २१ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७२/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः २ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ६३       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ४ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  171 �वेश गरुुङ राजेश �वतार्�सङ खलुा 

2.  44 �शान्तकुमार यादव राजेन्��साद ह�रचनराय खलुा 

3.  31 योगशे पडुासैनी बलराम जगन् नाथ खलुा 

4.  1 राजन पाण्डे जगनाथ ह�रलाल खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७० /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले��� कल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२०  र २१ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७३/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ६४       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ ३ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  89 म�नषा बराल माकर् ण्ड�साद �ललाधर म�हला 

2.  32 वासकु� नाथ झा नरेश राजेन्� खलुा 

3.  55 सन् ज ु�े� देव�काश चन्�बहादरु म�हला 

4.  11 सरु वास्तोला शेषकान्त �हमलाल म�हला 

5.  112 सागर ख�ी कृष्णबहादरु �दलबहादरु खलुा 

6.  7 सारांश भण्डार� गहेनाथ धरणीधर खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७२ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।१९ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� अिधकृत शे्रणी: सातौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले�� ोिन� ए� टेिलक�ुिनकेसन  
इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२०  र २२ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७४/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः ३ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १५०       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ६ ३ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  82 गणेश अ�धकार� ह�र�साद होसी�साद खलुा 

2.  289 �दवाकरकुमार झा �वजयकान्त ह�रदेव खलुा 

3.  71 न�बनलाल �े� नारायणलाल भ�लाल खलुा 

4.  305 �नशा थापा रामबहादरु शेरबहादरु म�हला 

5.  413 बन्दना शमार् िच��काश माधव�साद म�हला 

6.  259 भोजराज अ�धकार� चन्�देव कािशराम खलुा 

7.  272 मदन न्यौपान े कृष्णबहादरु देव�साद खलुा 

8.  109 �सता �े� गो�वन्दबहादरु टलकबहादरु म�हला 

9.  351 सवुणर् वस्ताकोट� भैरव�साद हर��साद खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२० 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  अिधकृत शे्रणी: छैठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२३  र २४ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७५/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ९७       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ ५ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  150 अिम्बका शमार् धमार्गत एकनारायण म�हला 

2.  127 कमला पौडेल महेन्��साद �नत् यानन्द म�हला 

3.  233 करुणा अ�धकार� िशव�साद चेतकान्त म�हला 

4.  117 न�बन वस्नेत लोकबहादरु गंगाराम खलुा 

5.  301 ��तभा ला�मछान े �हरामणी द�धखर खलुा, म�हला 

6.  138 ममता शमार् गजरेुल (सापकोटा) मधकुुमार भि�नारायण खलुा, म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७४ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  अिधकृत शे्रणी: छैठौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, एिभएसन फायर सिभ�सेस 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।१।२५  र २६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७६/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः ४ १ १ १ - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः   २५     

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ८ १ ४ ० - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  5 आनन्द�साद शमार् �गर��साद नन्दलाल खलुा 

2.  8 कृष्ण रायमाझी शम्भबुहादरु रामबहादरु खलुा 

3.  33 �नरज थापा बच् चरुाम रामबहादरु आ.ज. 

4.  27 �बरबहादरु तामा� धनबहादरु ब�ु�बहादरु खलुा, आ.ज. 

5.  1 रमतकाजी महजर्न आशाकाजी भवुाल आ.ज. 

6.  4 रमेश पन्थी कृष्ण�साद गणुाखर खलुा 

7.  33 क राजेश दाहाल रामेश् वर धनबहादरु खलुा 

8.  10 रेशम न्यौपान े देवराज गमुान खलुा 

9.  2 सरला �े� नारायणभ� तलुसीभ� खलुा, म�हला, आ.ज. 

10.  24 सरेुन्� देउजा माधव �तलकबहादरु खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७५ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७७/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः १४६       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ ४ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  254 �गता शमार् केशवराज पनुाराम म�हला 

2.  41 बाबरुाम आचायर् पोमनारायण उमाकान्त खलुा 

3.  175 रु��साद गैरे िशबलाल बालानन्द खलुा 

4.  196 स�मता कक्षप�त मािणकलाल चन्�लाल खलुा, म�हला 

5.  49 स�रता ढकाल श् याम�साद खेमनारायण म�हला 

6.  91 स�वता खनाल �वष्ण�ुसाद ऋ�षराम म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७६ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, आिथ�क प्रशासन, लेखा 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ र २७ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७८/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ५०       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ५ ५ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  36 अन् जना दाहाल धन�साद एक�साद म�हला 

2.  61 कृष्ण�साद भण्डार� मेिघराम चेतमान खलुा 

3.  82 �गता शमार् केशवराज पनुाराम खलुा, म�हला 

4.  38 �वष्ण�ुसाद अयार्ल र�वलाल कृपाराम खलुा 

5.  27 �वष्णमुाया �सवाकोट� �दलनाथ भ�गरथ म�हला 

6.  50 सञ् जीव ज्ञवाल� ओम�काश धनेश् वर खलुा 

7.  57 स�मता कक्षपती मािणकलाल चन्�लाल खलुा, म�हला 

8.  51 स�रता खनाल घनश्याम देबीराम म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७७ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, एिभएसन फायर सिभ�सेस 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ७९/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः २ ३ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः २४       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ४ ० - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  23 अन् नपूणर् �सलवाल केशव कृष्णबहादरु खलुा 

2.  2 धमर्राज कोइराला �वष्ण�ुसाद नरह�र खलुा 

3.  6 सन्तोष पौडेल िचरन् जीवी नरनाथ खलुा 

4.  5 सरोज वोहरा देवीबहादरु नारायण खलुा 

द्र�व्य : रोल नं. १६ का उमेदवारले वस्तुगत उ�रपिुस्तकामा िक उल्लेख नगरेकोले िनजको उ�रपिुस्तका रद्द ग�रएको छ ।  

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७८ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, िसिभल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८०/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ४५       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  27 एिन्जला भ� �वु�साद जनक�साद खलुा, म�हला 

2.  65 �करण काक� गणेशबहादरु यमबहादरु खलुा 

3.  21 �काश के.सी. देवबहादरु नद�राम खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २७९ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले��� कल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८१/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ४४       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ ३ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  57 अन ुयादव रामगो�वन्द मोल्डा म�हला 

2.  28 अरुणकुमार साह उमेश�साद रामसोगारथ खलुा 

3.  71 एिल्जन कटेल �म�लाल कृष्ण�साद खलुा 

4.  82 िचंक� कुशवाहा अशोककुमार देवनाथ म�हला 

5.  1 र�वन्� भण्डार� ब�ु��साद डण्डापानी खलुा 

6.  72 �ंृखला दहाल गो�वन्द दयाराम म�हला 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २८० /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले�� ोिन� ए� टेिलक�ुिनकेशन 
 इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ र २७ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८२/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः ४ २ १ १ - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः   १४०     

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ७ १ ४ ३ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  69 अनपुम पौडेल सैलेशकुमार दामोदर�साद खलुा 

2.  234 अ�मतकुमार झा �वष्णकुान्त िशत्लानन्द मधेसी 

3.  22 आिशष �े� बासदेुव राम आ.ज. 

4.  324 चन्�भषुण�साद साह �वन्देलाल फ�करा मधेसी 

5.  384 िजतेन्�कुमार मेहता नारायण राजेन्� मधेसी 

6.  231 �नशा थापा रामबहादरु शेरबहादरु म�हला 

7.  61 �नरज �े� लालबहादरु ह�र आ.ज. 

8.  37 �मोदकुमार चौधर� मेघराज करु आ.ज. 

9.  203 मदन न्यौपान े कृष्णबहादरु देव�साद खलुा 

10.  86 राजेन्� �े� रत् नमान छ�बहादरु खलुा, आ.ज. 

11.  150 �वजय ढंुगाना  िशव�साद तारा�साद खलुा 

12.  371 �वजय पाठक वावरुाम देवी�साद खलुा 

13.  170 सन्तोष अ�धकार� कृष्ण�साद �नरनाथ खलुा 

14.  434 सरोज �व�म कँुवर चनकबहादरु कृपाबहादरु खलुा 

 
..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

..................... 
(रेवती के.सी.)  

..................... 
(सूयर्�साद सापकोटा) 

शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २८१ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  व�र� सहायक शे्रणी: पाँचौ ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, मेकािनकल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२६ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८३/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ४१       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ १ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  53 ऋत ु�े� िजतेन्�वाव ु जगतनारायण म�हला 

2.  2 रामकृष्ण उपाध्याय शोभाखर पनुाराम खलुा 

3.  19 सिचन जोशी दशरथ खण्डे खलुा 

4.  80 सन् नी�साद रौनीयार सरेुश�साद �हरालाल�साद खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 
शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २८२ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  सहायक शे्रणी: चौथो ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२५ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८४/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः ९०       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ४ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  114 कल्पना ढकाल द�धराम रंगलाल खलुा 

2.  144 गीता शमार् केशवराज पनुाराम खलुा 

3.  102 सञ् जीव ज्ञवाल� ओम�काश धनेश् वर खलुा 

4.  28 सम्झना अ�धकार� आत्माराम ब���साद खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 
शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २८३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२१ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  सहायक शे्रणी: चौथो ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, इले��� कल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८६/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ १ - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः २०       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ ० - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  32 आकाश महतो जमनुा�साद ल�मेश् वर खलुा 

2.  41 ��वनकुमार यादव �वरेन्��साद मं�सलाल खलुा 

3.  17 शैलेन्�नारायण यादव भागवत उिचतलाल खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 
शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २८४ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२२ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  सहायक शे्रणी: चौथो ं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, मेकािनकल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८७/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः २१       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  26 कलम �व� शेरबहादरु नयाँराम खलुा 

2.  3 �कशोरबाब ुसोडार� �ललाबहादरु जयबहादरु खलुा 

3.  22 �मोद यादव �नभर् सकुदेव खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 
शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 
 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संस्था महाशाखा
 (�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा) 

 

सूचना नं. २८५ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्ड� 

�म�तः–२०७५।६।२२ 

नेपाल नाग�रक उड् डयन प्रािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल�खत परी�ाको देहायका िव�ापनमा स��िलत उ�ेदवारह� 
म�े वणा�नुक्रमानुसार देहायका रोल न�र तथा नाम थर भएका उ�ेदवारह� उ�ीण� भएको �होरा स���त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । साथै अ�वा�ता� र अ� बाँकी काय�क्रमको लािग स���त िनकायमा स�क�  राख्नु�न अनुरोध छ । 
 

पदः  सहायक शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रािविधक, मेकािनकल इ�ञ् जिनय�रङ 

िल.प.स�ालन िमितः २०७५।२।२८ गते नितजा प्रकाशन गन� काया�लयः लोक सेवा आयोग, के�ीय काया�लय . 
 

िब�ापन न�रः  ८८/०७४-७५ 

िकिसमः खुला म�हला आ.ज. मधेसी द�लत अपाङ्ग �प.�े. 

माग पद सं�ाः १ - - - - - - 
िल.प.मा स��िलत सं�ाः २९       

अ�वा�ता�को लािग छनौट भएको सं�ाः ३ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उ�ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 �बनोद कोइराला वासदेुव पदम�नधी खलुा 

2.  8 �भमनारायण कँवर थारु वेच�ुसाद छोटकाइर् खलुा 

3.  30 िशवनाथ राजवंशी देवरथ नेमानी खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमार् पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

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

(सूयर्�साद सापकोटा) 
शाखा अ�धकृत शाखा अ�धकृत उपसिचव 
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