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नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रशिष्ठानको विज्ञापन नं. १–५/०७८–७९, Basic Aerodrome Rescue and Fire 

Fighting Course (ARFF - 013) पदको खुला समूह िर्फ  माग पद संख्या १० (दि) का लाशग श्री लोक सेवा 

आयोगबाट शलइएको शलखखि पिीक्षाबाट अन्तवाफिाफको लाशग छनौट भएका १५ (पन्ध्र) जना उमे्मदिवािको शमशि 

२०७९।०९।०१ गिे देखख २०७९।०९।०४ गिे सम्म संचाशलि अन्तवाफिाफमा उपखथिि १५ (पन्ध्र) जना उमे्मदवािको 

िािीरिक िन्दुरुस्ती पिीक्षाको अंक, शलखखि पिीक्षाको अंक ि अन्तवाफिाफको औषि अंक समेिको प्राप्ताङ्कको आधािमा 

देहाय बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोशजम प्रशिक्षािी छनौट गने गिी पिीक्षा संचालन 

सशमशिबाट शमशि २०७९।०९।०५ मा शनणफय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकािीको लाशग यो सूचना प्रकाशिि गरिएको 

छ । 
 

छनौट भएका प्रविक्षार्थीहरुको वििरणः  

विफाररि िमूह : खुला 

यो .क्र.नं.  रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 384 शनमफल िापा पदम बहादुि समि बहादुि 

2 339 देव कुमाि के.सी. टेक बहादुि धन बहादुि 

3 584 सुिेि िाज बोहिा धनी दत्त मोहन देव 

4 44 शबिाल भट्ट कृष्ण दत्त िाम प्रसाद 

5 326 साङशकि िेग्मी सुशनल शसिा िाम 

6 331 जनक िापा िाम बहादुि चुिा बहादुि 

7 763 िाजेि खडका खड्ग बहादुि भक्त बहादुि 

8 117 अशनल कुमाि पौडेल मशणिाम द्रोणभक्त 

9 664 सूयफ बहादुि िोकाया पिशजि कासे 

10 699 आकाि चेम्जोङ्ग शटकािाम शदल प्रसाद 

 

 
वैकल्पिक सूची  
 

क्रम िंख्या रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 100 सुजन बसे्नि भैिव बहादुि शभम बहादुि 

2 780 प्रिान्त िापा प्रकाि बलिाम 

३ 480 छत्र िापा पे्रम बहादुि गगने 
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नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रशिष्ठानको विज्ञापन नं. १–५/०७८–७९, Basic Aerodrome Rescue and Fire 

Fighting Course (ARFF - 013) पदको मशहला समूह िर्फ  माग पद संख्या २ (दुई) का लाशग श्री लोक सेवा 

आयोगबाट शलइएको शलखखि पिीक्षाबाट अन्तवाफिाफको लाशग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिवािको शमशि 

२०७९।०९।०१ गिे देखख २०७९।०९।०४ गिे सम्म संचाशलि अन्तवाफिाफमा उपखथिि १ (एक) जना उमे्मदवािको िािीरिक 

िन्दुरुस्ती पिीक्षाको अंक, शलखखि पिीक्षाको अंक ि अन्तवाफिाफको औषि अंक समेिको प्राप्ताङ्कको आधािमा देहाय 

बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोशजम प्रशिक्षािी छनौट गने गिी पिीक्षा संचालन सशमशिबाट 

शमशि २०७९।०९।०५ मा शनणफय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकािीको लाशग यो सूचना प्रकाशिि गरिएको छ । 
 

 

 

विफाररि िमूह : मवहला 

यो .क्र.नं.  रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 313 खुसु्ब बसे्नि खखल नाि नि बहादुि 
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नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रशिष्ठानको विज्ञापन नं. १–५/०७८–७९, Basic Aerodrome Rescue and Fire 

Fighting Course (ARFF - 013) पदको आ.ज. समूह िर्फ  माग पद संख्या २ (दुई) का लाशग श्री लोक सेवा 

आयोगबाट शलइएको शलखखि पिीक्षाबाट अन्तवाफिाफको लाशग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिवािको शमशि 

२०७९।०९।०१ गिे देखख २०७९।०९।०४ गिे सम्म संचाशलि अन्तवाफिाफमा उपखथिि ५ (पााँच) जना उमे्मदवािको 

िािीरिक िन्दुरुस्ती पिीक्षाको अंक, शलखखि पिीक्षाको अंक ि अन्तवाफिाफको औषि अंक समेिको प्राप्ताङ्कको आधािमा 

देहाय बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोशजम प्रशिक्षािी छनौट गने गिी पिीक्षा संचालन 

सशमशिबाट शमशि २०७९।०९।०५ मा शनणफय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकािीको लाशग यो सूचना प्रकाशिि गरिएको 

छ । 
 

 

विफाररि िमूह : आ.ज. 

यो .क्र.नं.  रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 219 रू्साफङ शिङ्ग आििाज शभम बहादुि 

२ 875 सन्तोष गुरूङ्ग शवि बहादुि समान शसंह 

 

िैकल्पिक िूची  

क्रम 

िंख्या 
रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 26 शनिज िामाङ्ग नमिाज िोम बहादुि 

२ 115 अशभषेक शे्रष्ठ शिव कुमाि गणेि भक्त 
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नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रशिष्ठानको विज्ञापन नं. १–५/०७८–७९, Basic Aerodrome Rescue and Fire 

Fighting Course (ARFF - 013) पदको मधेिी समूह िर्फ  माग पद संख्या २ (दुई) का लाशग श्री लोक सेवा 

आयोगबाट शलइएको शलखखि पिीक्षाबाट अन्तवाफिाफको लाशग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिवािको शमशि 

२०७९।०९।०१ गिे देखख २०७९।०९।०४ गिे सम्म संचाशलि अन्तवाफिाफमा उपखथिि ५ (पााँच) जना उमे्मदवािको 

िािीरिक िन्दुरुस्ती पिीक्षाको अंक, शलखखि पिीक्षाको अंक ि अन्तवाफिाफको औषि अंक समेिको प्राप्ताङ्कको आधािमा 

देहाय बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोशजम प्रशिक्षािी छनौट गने गिी पिीक्षा संचालन 

सशमशिबाट शमशि २०७९।०९।०५ मा शनणफय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकािीको लाशग यो सूचना प्रकाशिि गरिएको 

छ । 
 

विफाररि िमूह : मधेिी 

यो .क्र.नं.  रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 330 हरिनन्दन िाउि विै प्रशदप मेिुि 

२ 399 युविाज महिो मुशनलाल मुसारू 

 

िैकल्पिक िूची  

क्रम 

िंख्या 
रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 426 प्रशदप कुमाि नायक िाम नािायण बोएलाल 

२ 178 शदपक बशनया जोगेन्द्र कुमाि  भुखन 

३ 105 शजिेन्द्र कुमाि साह िनुक लाल िामर्ल 
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नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रशिष्ठानको विज्ञापन नं. १–५/०७८–७९, Basic Aerodrome Rescue and Fire 

Fighting Course (ARFF - 013) पदको दशलि समूह िर्फ  माग पद संख्या १ (एक) का लाशग श्री लोक सेवा 

आयोगबाट शलइएको शलखखि पिीक्षाबाट अन्तवाफिाफको लाशग छनौट भएका २ (दुई) जना उमे्मदिवािको शमशि 

२०७९।०९।०१ गिे देखख २०७९।०९।०४ गिे सम्म संचाशलि अन्तवाफिाफमा उपखथिि २ (दुई) जना उमे्मदवािको िािीरिक 

िन्दुरुस्ती पिीक्षाको अंक, शलखखि पिीक्षाको अंक ि अन्तवाफिाफको औषि अंक समेिको प्राप्ताङ्कको आधािमा देहाय 

बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोशजम प्रशिक्षािी छनौट गने गिी पिीक्षा संचालन सशमशिबाट 

शमशि २०७९।०९।०५ मा शनणफय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकािीको लाशग यो सूचना प्रकाशिि गरिएको छ । 
 

विफाररि िमूह : दवलत 

यो .क्र.नं.  रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 284 िाजकुमाि नगाजी िृष बहादुि कम्माने 

 

िैकल्पिक िूची  

क्रम 

िंख्या 
रोल नं . उमे्मदिारको नाम र्थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 407 िशव कामी मानशसंह काल्चे 

 


