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माग पदः  १३ (तेह्र)

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

१ २५ शिवराज रावल खापपुनाथ-१, हुम्ला अजपुन/शवष्णपकला धमु

२ १ मानदेव शे्रष्ठ गोदावरी-१, लशलतपपर ईश्वर/देवकी काजीमान

३ १६ अमृत गैरे हशिया-८, बाग्लपङ्ग हेमराज/झपमाकप मारी खडानन्द

४ २२ पपस्कर खनाल खााँदबारी-११, संखपवासभा रशवन्द्रनाथ/सकप न्तला सम्बरबहादपर

५ २० िंकर ररजाल ईस्मा-५, गपल्मी नरेन्द्रप्रसाद/फूलमशत नरहरर

६ २१ सपशिल ररसाल
चौतारा सााँगाचोकगढी-१४, 

शसन्धपपाल्चोक
अजपुन/सपिीला केदारनाथ

७ २३ प्रशदप िाही मष्टामाण्डौ-५, डडेल्धपरा शमनबहादपर/िारदादेवी नरेन्द्रबहादपर

८ १९ रोसन शवष्ट भरौल-३, सपनसरी जगतबहादपर/पदममाया नरबहादपर

९ ७ सन्जय राई खााँदबारी-५, संखपवासभा भोलामान/शवष्णपमाया शजतबहादपर

१० ८ शबक्रम थपशलया शिवपपरी-८, नपवाकोि शवष्णपबहादपर/शवशनता केिरबहादपर

११ १३ अके्रि राय यादव गशढमाई-६, रौतहि सपकदेव/फप लकप मारी एकाउन

१२ २४ सपरज सापकोिा कशवलास-२, नपवाकोि शमनप्रसाद/सिीकला िंकनाथ

१३ २६ सपरज तामाङ्ग शिवपपरी-६, नपवाकोि लेकबहादपर/किाुमाया रामबहादपर

नेपाल नागररक उड्डयन प्रामधकरण
बबरिहल, काठिाडौ

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नेपाल नागररक उड्डयन प्राशधकरणको मबज्ञापन नम्बर ८३॰०७६-७७ (खुला), प्राशवशधक सेवा, एशभएिन फायर सशभुसेस समूह, तह

४, सहायक पदको माग पद संख्या खपला-१३, मशहला-५, आ.ज.-५, मधेिी-४ र शप.के्ष.-१ का का लाशग लोक सेवा आयोगबाि शलइएको

शलखखत परीक्षाबाि अन्तवाुताुको लाशग छनौि भएका २६ (छब्बीस) जना उमे्मदवारहरुको शमशत २०७८॰०९॰१२ देखख १४ गतेसम्म

अन्तवाुताु संचालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत १६ (सोह्र) जना उमे्मदवारहरुको शलखखत परीक्षाको अंक, िैशक्षक योग्यता वापतको

अंक र अन्तवाुताुको औषत अंक समेतको कप ल योगको आधारमा देहाय बमोशजम योग्यताक्रम कायम हुन आएको ॰ले थथायी

शनयपखिको लाशग शसफाररस गने प्राशधकरण पदपूशतु सशमशतको शमशत २०७८॰०९॰१४ को शनणुयानपसार सम्बखन्धत सबैको जानकारीको

लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ॰

खुला र्फ  मसर्ाररश योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ९ सपरज ठकप री बपढाशनलकण्ठ-१, काठमाडौं शभमसेन/छप नपमैंया मदनशसंह

माग पदः  ५ (पााँच)

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

१ ४ जयराम थापा मगर थपमी-३, गोरखा श्यामबहादपर/बालकप मारी पदमशसंह

२ १७ सेसन राई ऐसेलपखकु-६, खोिाङ्ग सपरेिकप मार/बलकप मारी मानबहादपर

सदस्य सशचव

पदपूशतु सशमशत

आ.ज. र्फ  मसर्ाररश योग्य ाक्रििः

मशहलातफु माग पद संख्या ५ (पााँच), मधेिीतफु माग पद संख्या ४ (चार) र शप.के्ष. तफु माग पद संख्या १ (एक) मा शसफाररिका लाशग

कप नै पशन उमे्मदवार बााँकी नरहेको ॰

बैकन्तिक योग्य ाक्रििः
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योग्य ाक्रि 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर

मसर्ाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/सिावेशी 

सिूह
कैमर्य 

१ २५ शिवराज रावल ८३॰०७६-७७ खपला

२ १ मानदेव शे्रष्ठ ८३॰०७६-७७ खपला

३ १६ अमृत गैरे ८३॰०७६-७७ खपला

४ २२ पपस्कर खनाल ८३॰०७६-७७ खपला

५ २० िंकर ररजाल ८३॰०७६-७७ खपला

६ २१ सपशिल ररसाल ८३॰०७६-७७ खपला

७ २३ प्रशदप िाही ८३॰०७६-७७ खपला

८ १९ रोसन शवष्ट ८३॰०७६-७७ खपला

९ ७ सन्जय राई ८३॰०७६-७७ खपला

१० ८ शबक्रम थपशलया ८३॰०७६-७७ खपला

११ १३ अके्रि राय यादव ८३॰०७६-७७ खपला

१२ २४ सपरज सापकोिा ८३॰०७६-७७ खपला

१३ २६ सपरज तामाङ्ग ८३॰०७६-७७ खपला

१४ ४ जयराम थापा मगर ८३॰०७६-७७ आ.ज.

१५ १७ सेसन राई ८३॰०७६-७७ आ.ज.

सदस्य सशचव

पदपूशतु सशमशत

मसर्ाररश योग्य ाक्रििः

नेपाल नागररक उड्डयन प्रामधकरण
बबरिहल, काठिाडौ

एकिुष्ट योग्य ाक्रि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

शमशतः २०७८॰०९॰१४

नेपाल नागररक उड्डयन प्राशधकरणको मबज्ञापन नम्बर ८३॰०७६-७७ (खुला र आ.ज.), प्राशवशधक सेवा, एशभएिन

फायर सशभुसेस समूह, तह ४, सहायक पदमा शनयपखिका लाशग शसफाररि भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल

प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमपष्ट योग्यताक्रमको सूची शमशत २०७८॰०९॰१४ को शनणुयानपसार सम्बखन्धत सबैको

जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ॰


