
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १६४ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   प्रबिक तह/शे्रण ः  ९ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,एयर टर ालिक सलभासेस 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१ र २ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ४८/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

धकधसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ा  ५ 

छनौट भएको संख्ा १ 

 

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

1=  6 यबुल बराल भिमप्रसाद दाताराम आ .प्र.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(िाजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १६५ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   उप प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,लसलभि इखजज. 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।३ र ४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ५२/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

धकधसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ा  २ 

छनौट भएको संख्ा १ 

 

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

1=  4 प्रभुराम थापा नानीराम लोकबहादरु आ .प्र.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(िाजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १६६ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिार समान पद र तहमा बढुिा भइसकेको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । 
 
 

पदः   बररष्ठ अलिकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१ र २ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ५५/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

धकधसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ा  १ 

छनौट भएको संख्ा ० 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

(िाजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १६७ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,एलभएशन फायर सलभासेस 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।५ र ६ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ५७/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

धकधसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ा  ७ 

छनौट भएको संख्ा ३ 

 

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

1=  2 राम कुमार अधिकारी बद्रिबहादरु िनबहादरु आ .प्र.  

2=  3 सरोज सुनार केदार ठूलाकान्छा आ .प्र.  

3=  13 सुरेन्ि देउजा मािव तिलकबहादरु आ .प्र.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

(िाजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १६८ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रबिक तह/शे्रण ः  ९ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन,आलथाक प्रशासन,लस.ए 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१ र २ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६०/२०७६-७७ (खुला ि मधहला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः         ४ 

छनौट भएको संख्ा ३ ० - - - - - 

 

 

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

1=  4 अननि बस्नेत केशवबहादरु कुिबहादरु खिुा 

2=  2 नवराज बस्नेत िािबहादरु रामबहादरु खिुा 

3=  3 सरुज पराजिुी राजेन्द्रप्रसाद रामप्रसाद खिुा 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १६९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   उप प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,लसलभि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।३ र ४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६३/२०७६-७७ (खुला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः     ४ 

छनौट भएको संख्ा २ - - - - - - 

 

 

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

1=  2 संजिव खड्का मिनबहादरु शिसेरबहादरु खलुा 

2=  4 सम्वदृ्धि शे्रष्ठ इन्द्रनारायण ियनारायण खलुा 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   उप प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,मेकालनकि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।३ र ५ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६४/२०७६-७७ (खुला ि मधहला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः         २ 

छनौट भएको संख्ा २ ० - - - - - 

 

 

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

1=  3 निरन्जि वास्ताकोटी काशीिाथ चक्रप्रसाद खलुा 

2=  6 राम सुन्दर कुसी हररराम पूर्णबहादरु खलुा 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   उप प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,इ.एण्ड टे.कम. इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।३ र ५ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६५/२०७६-७७ (मधहला ि मिेश ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - १ - 1 - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                     ३ 

छनौट भएको संख्ा - ० - १ - - - 

 

 

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

1=  6 अनिल कुमार साह रामिन्दि रामप्रसाद मधेसी 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७२ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   उप प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,सूचना प्रलिलध 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।३ र ४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६६/२०७६-७७ (मधहला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - १ - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः             २ 

छनौट भएको संख्ा - २ - - - - - 

 

 

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

1=  1 प्रतिभा फैजू मुकुन्दप्रसाद रत्नबहादरु महहला 

2=  3 रोशनी तिममरे कृष्णप्रसाद महेश्वर महहला 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा 

सखिलित उिेदिार मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 
 

पदः   िररष्ठ अलिकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलिक,एयरिलदण नेश 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।८ र ९ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६७/२०७६-७७ (खुला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः    ११ 

छनौट भएको संख्ा कुनैपलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७४ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   िररष्ठ अलधकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,एयर टर ालिक सलभासेस 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।८ र ९ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ९ १० ८ ७ ३ - १ 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                            २० 

छनौट भएको संख्ा १४ ३ १ २ ० - ० 

 

 

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

1=  10 अशोक थापा देवेन्द्र केशव खलुा 

2=  21 कृति अधिकारी कृष्णप्रसाद लक्ष्मिप्रसाद खलुा,िहिला 

3=  18 खिु प्रसाद पौडले आत्िाराि याकुलाल खलुा 

4=  3 गररिा ओली प्रल्िादकुिार पदिलाल िहिला 

5=  4 िरुण राय सतिशचन्द्र नववनचन्द्र खलुा,ििेसी 

6=  2 हदनेश शे्रष्ठ रािसुन्द्दर धचत्रलाल आ.ज. 

7=  9 हदपक प्रसाद भट्ट ििादेव लालिणण खलुा 

8=  20 हदवस दािाल खेचरनाथ धथरनाथ खलुा 

9=  22 देवेन्द्रराज ढुङ्गाना िेहदनीप्रसाद हिकाराि खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

10=  14 ध्रवु पाण्ड े हिकाराि हदनािणण खलुा 

11=  17 नवराज किुवाल चोकराज उदयबिादरु खलुा 

12=  1 प्रभास रन्द्जन सुशीलकुिार ििाववर खलुा,ििेसी 

13=  6 बबक्रि ससङ बस्नेि लब चन्द्र खलुा 

14=  8 भानुभक्ि आचायय िािवप्रसाद गौररश्वर खलुा 

15=  12 सोनाक्षी ससिंि सशसशरकुिार नारायणबिादरु खलुा,िहिला 

16=  11 सुजन धगरी सशवशरण बहरबिादरु खलुा 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   िररष्ठ अलधकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,एलभएशसन फायर सलभासेस 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।८ र ९ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ६९/२०७६-७७ (आ.ज.) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - - १ - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                     ९ 

छनौट भएको संख्ा - - ३ - - - - 

 

 

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

1=  10 उज्वललाल शे्रष्ठ जनकलाल न्हुछेलाल आ.ज. 

2=  1 ननरज थापा बच्चरुाम रामबहादरु आ.ज. 

3=  3 बबर बहादरु तामाङ धनबहादरु बदु्धिबहादरु आ.ज. 

 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७६ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   िररष्ठ अलधकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक,सूचना प्रलिलध 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।८ र ९ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७१/२०७६-७७ (खुला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः    ६६ 

छनौट भएको संख्ा २ - - - - - - 

 

 

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

1=  25 पवन खनाल ववश्वनाथ तोयानाथ खलुा 

2=  36 ववशाल पौडले डोरप्रसाद चतेप्रसाद खलुा 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७७ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१८ र १९ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७२/२०७६-७७ (खुला ि मधहला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः        १७९ 

छनौट भएको संख्ा ३ ३ - - - - - 

 

 

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

1=  203 अञ्जली भण्डारी दिपककुमार कृष्णबहािरु मदहला 

2=  94 िरु्ाा प्रसाि पौडले पर्ुाराम िेविप्रसाि खलुा 

3=  93 विष्णु प्रसाि अर्ााल रविलाल कृपाराम खलुा 

4=  567 र्ोभा पाण्ड े तिलाचन ईश्िरी मदहला 

5=  192 सममिा कक्षपति माणणकलाल चन्द्रलाल मदहला 

6=  507 सुजल ढुुंर्ाना तिर्ाराज इन्द्रप्रसाि खलुा 
 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७८ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, आलथाक प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१८ र २० गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७३/२०७६-७७ (खुला ि मधहला) 

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

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः        १२८ 

छनौट भएको संख्ा ४ ४ - - - - - 
 

 

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

1=  148 एन्जिला सुवेदी नारदमुनी सडानजद महिला 

2=  33 बसजत के.सी. खपुबिादरु चरुाबिादरु खलुा 

3=  243 माधव खनाल पशुपतत वेदतनधी खलुा 

4=  161 योगेश्वर दािाल भीष्मकुमार गोपीकृष्ण खलुा 

5=  15 ववष्णुमाया ससवाकोटी हदलनाथ भगगरथ महिला 

6=  298 ससमता कक्षपतत माणणकलाल चजरलाल महिला 

7=  344 सुन्िता परािुली िररबिादरु समरबिादरु महिला 

8=  32 सैलेश कुईकेल सूययप्रसाद माधवप्रसाद खलुा 
 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १७९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, आलथाक प्रशासन, राजश्व 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१८ र २१ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७४/२०७६-७७ (खुला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः    46 

छनौट भएको संख्ा ५ - - - - - - 
 

 

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

1=  59 इन्द्र प्रसाद अधिकारी प्रेमप्रसाद हरीप्रसाद खलुा 

2=  34 गणेश कुमार चौिरी जग्गुप्रसाद कुकरा खलुा 

3=  14 बसन्द्त के.सी. खपुबहादरु चरुाबहादरु खलुा 

4=  24 बबष्णु प्रसाद अर्ााल रविलाल कृपाराम खलुा 

5=  44 विनोद फुर्ाल भुिानीशंकर देिीप्रसाद खलुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   िररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, आलथाक प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।२४ र २५ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७५/२०७६-७७ (खुला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः    4५ 

छनौट भएको संख्ा ४ - - - - - - 
 

 

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

1=  53 कुवेर ढुङ्गाना कृष्णप्रसाद रत्नप्रसाद खलुा 

2=  51 गणेश प्रसाद दाहाल रमेशप्रसाद चन्द्रलाल खलुा 

3=  122 माधव खनाल पशुपति वेदतनधी खलुा 

4=  8 श्रीराम तिमल्ससना पदमनाथ वासुदेव खलुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८१ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   िररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, एलभएशन फायर सलभासेस 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।२१ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ८ ४ २ २ १ - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                    ६१ 

छनौट भएको संख्ा १२ १ ८ ३ १ - - 
 

 

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

1=  36 अमतृ गैरे हेमराज खडानन्द खलुा 

2=  19 उज्वललाल शे्रष्ठ जनकलाल न्हुछेलाल आ.ज. 

3=  6 ककशोर शे्रष्ठ पूर्णमान टंकलाल आ.ज. 

4=  40 गरे्श बहादरु बस्नेत भैरबबहादरु भभमबहादरु खलुा 

5=  39 गोपाल भ हं गौरी चौधरी मधे ी 

6=  64 गौरब गगरी जीवनराज गोपाल खलुा 

7=  37 पुष्पराज शे्रष्ठ एकनारायर् भभमनारायर् आ.ज. 

8=  46 प्रजन महजणन प्रकाश हहरालाल खलुा,आ.ज. 

9=  43 प्रहदप शे्रष्ठ प्रेमबहादरु इन्रबहादरु खलुा,आ.ज. 

10=  31 बबका  थापा  ुदणशन रामबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  32 भोगेन्र महतो राम ोभभत रामफल मधे ी 

12=  18 मननष गुमान्जु मंगलबहादरु तुल ीबहादरु खलुा,आ.ज. 

13=  8 मनोज खत्री भभमबहादरु उजजरभ ङं खलुा 

14=  7 मानदेव शे्रष्ठ इश्वर काजीमान आ.ज. 

15=  61  न्तोष पौडले गचरजजजवी नरनाथ खलुा 

16=  44 नसद्धाथथ थापा केशव भशवजी खलुा 

17=  4  ुजन भारती  ूयण कान्छा खलुा 

18=  63  ुननल मण्डल हदपलाल बरर् खलुा,मधे ी,दभलत 

19=  62 सरुज तामाङ्ग लेकबहादरु रामबहादरु आ.ज. 

20=  21  ोनी फााँजु कृष्र्कुमार कृष्र् महहला 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८२ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   िररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, लसलभि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।२१ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ४ 1 1 1 - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः               २८४ 

छनौट भएको संख्ा ८ ४ ६ ४ - - - 
 

 

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

1=  171 अखिलेश कुमार झा अभयकान्त नागेश्वर मधेसी 

2=  463 अननस शे्रष्ठ ताराप्रसाद पुननारायण िलुा,आ.ज. 

3=  1041 अन्जना ससग्देल हररप्रसाद रोमनाथ महहला 

4=  472 असभलाष कणण नरेन्रकुमारलाल बासुदेवलाल िलुा,मधेसी 

5=  203 उज्जज्जवल प्रजापनत राजेन्र तुल्सीभगत आ.ज. 

6=  379 तुल्सीराम भट्टराई टोलाकान्त ईश्वरीप्रसाद िलुा 

7=  110 नरेश सायजू आसाकाजी आसबहादरु िलुा,आ.ज. 

8=  605 नवीन देव िगेन्रप्रसाद फुदीलाल मधेसी 

9=  668 पदमराज भट्ट धवुणराज हररदत्त िलुा 

10=  931 प्रहदप मण्डल जगहदश जहरु आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  87 मननस कुमार गुप्ता जयप्रकाशप्रसाद रामेश्वरप्रसाद मधेसी 

12=  189 मन्जु िनाल दगुाणप्रसाद कुलप्रसाद महहला 

13=  29 राजजव देशार नारायण पञ्चलाल आ.ज. 

14=  387 शुशीला बजगाईं कृष्णराज नन्दराम िलुा,महहला 

15=  79 सहशन कायष्ठ हररकृष्ण तिुसीभक्त आ.ज. 

16=  495 सुम्मी समश्र श्यामसुन्दर ससताराम महहला 

17=  455 सुरोज के.सी. प्रेमबहादरु छववलाल िलुा 

18=  236 सुसन बास्तोला  मोहदत्त िडानन्द िलुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८३ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इिेखरि कि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।२१ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७८/२०७६-७७ (खुला,मधहला ि आ.ज.) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ १ - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः            १०० 

छनौट भएको संख्ा ३ ३ ३ - - - - 
 

 

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

1=  177 अनु यादव रामगोववन्द मोल्हा महहला 

2=  52 अववनाश शे्रष्ठ डोरबहादरु गणेशबहादरु आ.ज. 

3=  170 कविल शे्रष्ठ काललदास लालबहादरु आ.ज. 

4=  109 ननममला भट्ट चक्रदेव हररककसन महहला 

5=  51 मदनकृष्ण शे्रष्ठ घम्मरबहादरु दलबहादरु आ.ज. 

6=  35 रववनेश्वर झा नरेश देवनन्दन खलुा 

7=  143 संजीव खनाल एकदेव हदवाकर खलुा 

8=  59 सुजन आचायम हररप्रसाद महोदत्त खलुा 

9=  76 सुस्ममता सुवेदी तुलाराम िदमबहादरु महहला 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८४ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, मेकालनकि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।२१ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ७९/२०७६-७७ (खुला ि आ.ज.) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - १ - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः            ८८ 

छनौट भएको संख्ा ३ - ३ - - - - 
 

 

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

1=  107 आयुष डगंोल मोहनविष्णु न्हुछेबहादरु आ.ज. 

2=  81 नरेन्र त्िानाबासु हररप्रसाद हरर आ.ज. 

3=  151 रबबकान्त चौधरी लालबहादरु ककशुन आ.ज. 

4=  7 विजय पटेल दास बियुगीनारायण वपयारे खलुा 

5=  86 शंकरनाथ पाण्ड े हररचन थानेश्िर खलुा 

6=  74 सागर अयााल ठानेश्िर पोतप्रसाद खलुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८५ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   िररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इ.एण्ड टे.कम इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।२१  र २२गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८०/२०७६-७७ (खुला ि मधहला) 

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

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः        १३८ 

छनौट भएको संख्ा ४ १ - - - - - 
 

 

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

1=  176 दरु्गा पन्थी तिथारगज बगबुरगम खलुग 

2=  9 प्रबबन सुबेदी रविलगल बगलकृष्ण खलुग 

3=  76 रश्मम तनरौलग केदगरप्रसगद खखलनगथ महिलग 

4=  286 सन्िोष र्ुप्िग जगरे्मिरप्रगसद चिै खलुग 

5=  327 सश्न्दप िगग्ले टेकरगज शििप्रसगद खलुग 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८६ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१५ र १६ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ १ १ - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः               ३३० 
छनौट भएको संख्ा ३ ३ १ ३ - - - 

 

 

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

1=  160 अवन्तिका रानी श्रीराम गोपालजी महिला,मधेसी 

2=  409 आलोक कुमार तिवारी रमाकाति रामचतर मधेसी 

3=  877 कल्पना ढकाल दधधराम रंगलाल महिला 

4=  111 िारादत्त जोशी भाष्करदत्त नतदराम खलुा 

5=  146 हदल कुमार घतििमगर गंगाबिादरु लललबिादरु आ.ज. 

6=  194 सतिोष कुमार मििो रामभजन सर्ुिग खलुा,मधेसी 

7=  64 सपना तघलमरे टोपनारार्ण अन्ननधर महिला 

8=  28 सूर्ि प्रसाद तघलमरे लशवलाल धचतिामणी खलुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८७ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, आलथाक प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१५ र १७ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८२/२०७६-७७ (मधहला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - १ - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः             ५२ 

छनौट भएको संख्ा - ३ - - - - - 
 

 

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

1=  138 सम्झना अधिकारी आत्माराम बद्रिप्रासद मद्रिला 

2=  87 सररता खनाल घनश्याम देविराम मद्रिला 

3=  49 सुप्रभा खनाल विष्णुप्रसाद ऋविराम मद्रिला 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८८ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,एलभएशन फायर सलभासेस 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१२ र १३ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेश ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  13 5 5 4 1 1 1 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः                            २६ 

छनौट भएको संख्ा २६ १ ८ ३ 0 0 १ 
 

 

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

1=  13 अकेश राय यादव सुकदेव एकाउन खलुा,मधेसी 

2=  16 अमतृ गैरे हेमराज खडानन्द खलुा 

3=  11 गणेश बहादरु बस्नेत भैरबबहादरु भभमबहादरु खलुा 

4=  10 गोपाल भसिंह गौरी  चौधरी खलुा,मधेसी 

5=  3 गौरब गगरी जजवनराज गोपाल खलुा 

6=  4 जयराम थापामगर श्यामबहादरु पदमभसिंह खलुा,आ.ज. 

7=  22 पुस्कर खनाल रववन्रनाथ सम्बरबहादरु खलुा 

8=  15 प्रजन महजजन प्रकाश हहरालाल खलुा,आ.ज. 

9=  23 प्रहदप शाही भमनबहादरु नरेन्रबहादरु खलुा 

10=  12 प्रहदप शे्रष्ठ प्रेमबहादरु इन्रबहादरु खलुा,आ.ज. 

11=  8 बबक्रम थपभलया ववष्णुबहादरु कशरबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

12=  14 भोगेन्र महतो रामसोभभत रामफल खलुा,मधेसी 

13=  5 मननष गुमान्जु मिंगलबहादरु तुलसीबहादरु खलुा,आ.ज. 

14=  2 मनोज खत्री भभमबहादरु उखजरनसङ्ग खलुा 

15=  1 मानदेव शे्रष्ठ इश्वर काजीमान खलुा,आ.ज. 

16=  20 शिंकर ररजाल नरेन्रप्रसाद नरहरर खलुा 

17=  25 भशवराज रावल अजुजन धमज खलुा,वप.क्षे. 

18=  19 शसेन ववष्ट जगतबहादरु नरबहादरु खलुा 

19=  7 सन्जय राई भोलामान जजतबहादरु खलुा,आ.ज. 

20=  18 भसद्धाथज थापा केशव भशवजी खलुा 

21=  9 सुरज ठकुरी भभमसेन मदनभसिंह खलुा 

22=  26 सुरज तामाङ्ग लेखबहादरु रामबहादरु खलुा,आ.ज. 

23=  24 सुरज सापकोटा भमनप्रसाद टिंकनाथ खलुा 

24=  21 सुभशल ररसाल अजुजन केदारनाथ खलुा 

25=  17 सेसन राई सुरेशकुमार मानबहादरु खलुा,आ.ज. 

26=  6 सोनी फााँजू कृष्णकुमार  कृष्ण खलुा,महहला 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १८९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, इिेखरि कि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१२ र १३ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८४/२०७६-७७ (खुला, आ.ज. ि मिेस ) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  2 - 1 1 - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः               156              

छनौट भएको संख्ा ५ - 5 7 - - - 
 

 

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

1=  111 अबिनाश शे्रष्ठ डोरिहादरु गणेशिहादरु आ.ज. 

2=  317 कपिल शे्रष्ठ काललदास लालिहादरु आ.ज. 

3=  114 कुलानन्द चौधरी आनन्दप्रसाद कान्न आ.ज. 

4=  34 कैलाश कुमार वैध पवन्द ु दुुःखी मधेसी 

5=  131 चन्रकान्त चौधरी गुन्जेश्वरप्रसाद गरहाइ आ.ज. 

6=  228 ध्रवु िौडले माधवप्रसाद ठाकुरप्रसाद खलुा 

7=  229 ननतेशलाल कणण ललनलाल वलदेवलाल खलुा,मधेसी 

8=  163 रन्जय कुमार महतो नथनुी रामेश्वर मधेसी 

9=  243 पवजय कुमार कणण श्याममोहन िनतलाल खलुा,मधेसी 

10=  260 श्रवण कुमार महतो िल्टु लक्ष्मी खलुा,मधेसी 

11=  23 सरोज कुमार साह श्याम महाबिर मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

12=  342 सुननल कुमार साह पवल्टु सोलेलाल खलुा,मधेसी 

13=  249 सुसन शे्रष्ठ हहतिहादरु गणेशिहादरु आ.ज. 

 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९० /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   सहायक तह/शे्रण ः  ४ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,मेकालनकि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।१२ र १३ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८५/२०७६-७७ (खुला ि मधहला) 

धकधसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ 1 - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ाः        ५४ 

छनौट भएको संख्ा ४ ३ - - - - - 
 

 

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

1=  20 अस्मिता राई रािबहादरु जगतबहादरु िहहला 

2=  42 काजोल पाण्ड े शंकर जयराि िहहला 

3=  28 जयप्रकाश साह ईशरदेव चौधरी खलुा 

4=  138 प्रहदप कुिार यादव हंसराज सुखदेव खलुा 

5=  18 बबनोद थापा शरेबहादरु भक्तबहादरु खलुा 

6=  125 सविना भट्टराई शशवलाल राधाकृष्ण िहहला 

7=  26 सागर अयााल ठानेश्वर पोतप्रसाद खलुा 
 

 

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

(िाजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

 

 

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

(जयिाम नेपाल) 

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

 शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. १९१ /०७८-७९ 
अनामनगर, 
कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०८।१३ 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 तथा अन्य 

कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलधक,मेकालनकि इखजजलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमधतः  २०७६।८।५ र ६ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

धिज्ञापन नम्बिः  ८७/२०७६-०७७ (आ.प्र.) 

धकधसमः  आन्तरिक 
माग पद संख्ाः  १ 

धल.प.मा सम्मिधलत संख्ा  ७ 

छनौट भएको संख्ा ३ 

 

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

1=  6 कमलेश बिक्रम शाह हरिनािायण सत्यनािायण आ.प्र. 

2=  5 मो.कमि िेजा अब्दलु मजजद महम्द आ.प्र. 

3=  2 िाममणण लाममछाने मणणनाथ युद्धप्रसाद आ.प्र. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

(िाजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

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

(जयिाम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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