नेपाल नागररक उड्डयन प्रामधकरण
बबरिहल, काठिाडौ

अल्पिि नम जा प्रकाशन िम्बन्धी िूचना
मिम िः २०७८॰०९॰१९
ने पाल नागररक उड्डयन प्रानधकरर्को मबज्ञापन नम्बर ८४॰०७६-७७ (खु ला, आ.ज. र िधेशी), प्रानवनधक से वा, इलेखरि कल
इनिननयररङ्ग समूह, िह ४, सहायक पदको माग पद संख्या िुला-२, आ.ज.-१ र मधेशी-१ का लानग लोक सेवा आयोगबाट नलइएको
नलखिि परीक्षाबाट अिवाण िाण को लानग छनौट भएका १३ (िेह्र) जना उम्मेदवारहरुको नमनि २०७८॰०९॰१८ र १९ गिे अिवाण िाण संचालन
भएकोमा अिवाण िाण मा उपखथिि १० (दश) जना उम्मे दवारहरुको नलखिि परीक्षाको अंक, शै नक्षक योग्यिा वापिको अंक र अिवाण िाण को
औषि अं क समेिको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोनजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थिायी ननयु खिको लानग नसफाररस गने
प्रानधकरर् पदपूनिण सनमनिको नमनि २०७८॰०९॰१९ को ननर्ण यानु सार सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लानग यो सू चना प्रकाशन गररएको
छ॰
खु ला र्फ मिर्ाररश योग्य ाक्रििः
उम्मे दवारको नाि थर

माग पदः २ (दु ई)

यो.क्र.नं.

रोल नं .

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

२२८

ध्रुव पौडे ल

पञ्चनगर-२, नवलपरासी

माधवप्रसाद/सु भद्रा

ठाकुरप्रसाद

२

३४२

सुननलकुमार साह

नमरचै या-७, नसराहा

नवल्टु /रामप्यारीदे वी

सोनेलाल

बै कल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

२४३

उम्मे दवारको नाि थर
नवजयकुमार कर्ण

ठे गाना
सुखिपु र-३, नसराहा

आ.ज. र्फ मिर्ाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

३१७

उम्मे दवारको नाि थर
कनपल श्रेष्ठ

बाबु /आिाको नाि
श्याममोहन/शाखिदे वी

बाजेको नाि
पनिलाल

माग पदः १ (एक)
ठे गाना
भेडपु-५, दोलिा

बाबु /आिाको नाि
कानलदास/नभमादे वी

बाजेको नाि
लालबहादु र

बै कल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

१

२४९

सुसन श्रेष्ठ

मेनचनगर-१०, झापा

नहिबहादु र/सानवत्री

गर्े शबहादु र

२

१११

अनबनाश श्रेष्ठ

बलेफी-३, नसन्धुपाल्चोक

डोरबहादु र/दु गाण देवी

गर्े शबहादु र

३

१३१

चन्द्रकाि चौधरी

िडक-१, सप्तरी

गुन्जे श्वर/पं नचयादे वी

गरहाइ

४

११४

कुलानन्द चौधरी

कंचनरुप-४, सप्तरी

आनन्दप्रसाद/रामुदेवी

कान्न
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बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

िधेशी र्फ मिर्ाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

२६०

उम्मे दवारको नाि थर
श्रवर्कुमार महिो

माग पदः १ (एक)
ठे गाना
यज्ञभूनम-४, धनुषा

बाबु /आिाको नाि
पल्टु /बेचनीदे वी

बाजेको नाि
लक्ष्मी

बै कल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१

२४३

नवजयकुमार कर्ण

सुखिपु र-३, नसराहा

श्याममोहन/शाखिदे वी

पनिलाल

२

२३

सरोजकुमार साह

सबैला-७, धनुषा

श्याम/इन्द्रकुमारी

महानबर

सदस्य सनचव
पदपू निण सनमनि
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बाजेको नाि

नेपाल नागररक उड्डयन प्रामधकरण
बबरिहल, काठिाडौ

एकिु ष्ट योग्य ाक्रि प्रकाशन िम्बन्धी िूचना
नमनिः २०७८॰०९॰१९
नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरर्को मबज्ञापन नम्बर ८४॰०७६-७७ (खु ला, आ.ज. र िधेशी), प्रानवनधक से वा,
इलेखरि कल इनिननयररङ्ग समूह, िह ४, सहायक पदमा ननयु खिका लानग नसफाररश भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को
कूल प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सूची नमनि २०७८॰०९॰१९ को ननर्ण यानुसार सम्बखन्धि सबैको
जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
मिर्ाररश योग्य ाक्रििः
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

मिर्ाररश गररएको

खु ला/ििावे शी

मवज्ञापन नं.

ििू ह

१

२२८

ध्रुव पौडे ल

८४॰०७६-७७

िु ला

२

३४२

सुननलकुमार साह

८४॰०७६-७७

िु ला

३

२६०

श्रवर्कुमार महिो

८४॰०७६-७७

मधेशी

४

३१७

कनपल श्रे ष्ठ

८४॰०७६-७७

आ.ज.

सदस्य सनचव
पदपू निण सनमनि

कैमर्य

