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माग पद संख्ााः १४ (चौध)

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ४ केशव रोकाया दामाा-१, सल्यान लालबहादुर/ववषु्ण अकववर

२ १९ वनरज मुखिया जनकपुर-१८, धनुषा रामप्रसाद/वनमाला जदु

३ २२ सन्तोष अवधकारी गुल्मीदरवार-७, गुल्मी वललवसंह/ववषु्णकला वमनबहादुर

४ २० बसन्त नगरकोटी कागेश्वरी मनोहरा-४, काठमाडौं सुवजतकुमार/जमुना गोकुलकुमार

५ १० रववन रैला कीवतापुर-१५, काठमाडौं राजेन्द्र/कववता हररकृष्ण

६ ९ सोमन राई रागावदप-१, ओिलढंुगा मवनराज/सररता अकलबहादुर

७ २७ सागर दाहाल शुद्धोधन-२, रुपने्दही वडल्लीराम/उमादेवी वमत्रलाल

८ १४ वत्रलोचन वगरी गोदावरी-३, लवलतपुर वटकाराम/पुनम धन

९ १७ प्रभु शाही धुवलिेल-१०, काभे्र गणेशबहादुर/गुणकुमारी वदलबहादुर

१० २४ सुरेन्द्र महतो कोइरी गौशाला-१, महोत्तरी रामसोवभत/सुकुमरीयादेवी रामफल

११ १६ प्रववन िड्का कमलामाई-७, वसनु्धली रुद्रबहादुर/साववत्रादेवी टेकबहादुर

१२ २ नरेन्द्र बहादुर मुक्तान कवपलकोट-८, वसनु्धली बहादुर/मंगलीमाया भरसमान

१३ १२ यम बहादुर वव.क. सुरुङ्गा-२, सप्तरी वतलमान/धनमाया कावजमान

१४ २३ वबशाल अयााल पथरी शवनश्चरे-८, मोरङ वतथाबहादुर/अनुकुमारी उदयबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ११ मवनष भण्डारी गोदावरी-२, लवलतपुर मनोज/सववता वसताराम

२ ८ योगेश काकी माईपोिरी-१, इलाम यामबहादुर/तेजमाया देवेन्द्रबहादुर

सदस्य सवचव

पदपूवता सवमवत

द्रष्टब्याः  दवलततफा  माग पद संख्ा १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छनौट भएका रोल नं. १२ का उमे्मदवार िुलातफा

वसफाररश भएकोले वसफाररशका लावग कुनै उमे्मदवार बााँकी नरहेको ।

नेपाल नागररक उड्डयन प्रामिकरण
बबरिहल, काठिाडौ

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नेपाल नागररक उड्डयन प्रावधकरणको मवज्ञापन नम्बर ९२/२०७८-७९ (खुला र दमल ), प्रावववधक सेवा, एवभएसन फायर सवभासेस

समूह, तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्ा िुला-१४ र दवलत-१ का लावग लोक सेवा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट

अन्तवाातााको लावग छनौट भएका १७ (सत्र) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७९।१०।१४ र १५ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा

अन्तवााताामा उपखथथत १६ (सोह्) जना उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षाको अंक र अन्तवाातााको औषत अंक समेतको कुल योगको

आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखक्तको लावग वसफाररस गने गरी प्रावधकरण पदपूवता

सवमवतबाट वमवत २०७९।१०।१५ मा वनणाय भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

खुला र्फ  मसर्ाररश योग्य ाक्रििः

बैकन्तिक योग्य ाक्रििः
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