लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

८०८ /०७४/७५

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।९
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रततष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः प्रलशक्षक (टर ाभि अपरे शन एन्ड लटकेलटङ) तह:
तल.प.सञ्चालन तमततः

२०७४।१२।१६ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नततजा प्रकाशन गने कार्ाय लर्ः

प्रालिलधक/टर ाभि

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

तिज्ञापन नम्बरः
तकतसमः

१/०७४-७५
खुला

माग पद संख्ाः

१

तल.प.मा सम्मितलत संख्ाः

७

अन्तवाय ताय को लातग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

2

अनुप अनिकारी

वलराम/गौरीशमाा

अनन्तप्रसाद

2.

8

उरुसा श्रे ष्ठ

उत्तमलाल/नमरा

माखिकलाल

3.

1

मनोज प्रजापनत

गिेशराम/वेतीमाया

काजीबहादुर

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

८०९ /०७४/७५

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।९
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रततष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः प्रलशक्षक (एकोमोडे सन)
तल.प.सञ्चालन तमततः

तह:

२०७४।१२।१७ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नततजा प्रकाशन गने कार्ाय लर्ः

प्रालिलधक/होटि/एकोमोडे सन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

तिज्ञापन नम्बरः
तकतसमः

२/०७४-७५
खुला

माग पद संख्ाः

१

तल.प.मा सम्मितलत संख्ाः

२१

अन्तवाय ताय को लातग छनौट भएको संख्ाः

३

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

11

अशोक उपाध्याय

प्रेमप्रसाद/साववत्री

गौरे श्वर

2.

8

ओमबहादुर खत्री

हररबहादुर/नबष्णु

भक्तबहादुर

3.

23

सनमक शमाा

सूयप्र
ा साद/सुस्मीता

नोत्रनारायण

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

८१० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।९
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रततष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः प्रलशक्षक (फूड प्रोडक्सन एन्ड कन्ट्रोि)
तल.प.सञ्चालन तमततः

तह:

२०७४।१२।१७ गते

छै ठ ौं सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रालिलधक/होटि/फूड प्रोडक्सन एन्ड कन्ट्रोि

नततजा प्रकाशन गने कार्ाय लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

तिज्ञापन नम्बरः
तकतसमः

२/०७४-७५
खुला

माग पद संख्ाः

१

तल.प.मा सम्मितलत संख्ाः

२१

अन्तवाय ताय को लातग छनौट भएको संख्ाः

४

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

11

अशोक उपाध्याय

प्रेमप्रसाद/साववत्री

गौरे श्वर

2.

12

बालकृष्ण लुर्इटेल

रमेश/मुना

मुखिनाथ

3.

17

राजाराम महत

गोपाल/शारदा

खशवबहादुर

4.

23

सनमक शमाइ

सूयप्र
इ साद/सुस्मीता

नोत्रनारायण

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

८११ /०७४/७५

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।९
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रततष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः प्रलशक्षक (फूड एन्ड िे भरे ज)
तल.प.सञ्चालन तमततः

तह:

२०७४।१२।१७ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नततजा प्रकाशन गने कार्ाय लर्ः

प्रालिलधक/होटि/सलभा स

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

तिज्ञापन नम्बरः
तकतसमः

२/०७४-७५
खुला

माग पद संख्ाः

१

तल.प.मा सम्मितलत संख्ाः

२१

अन्तवाय ताय को लातग छनौट भएको संख्ाः

६

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

4

अनुराग गैरे

भक्तबहादुर/रमादे वी

नबरबहादुर

2.

11

अशोक उपाध्याय

प्रेमप्रसाद/साववत्री

गौरे श्वर

3.

8

ओमबहादुर खत्री

हररबहादुर/ववष्णु

भक्तबहादुर

4.

12

बालकृष्ण लुइटे ल

रमेश/मुना

मुखक्तनाथ

5.

17

राजाराम महत

गोपाल/शारदा

खशवबहादुर

6.

23

सनमक शमाा

सूयप्र
ा साद/सुस्मीता

नोत्रनारायण

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

८१२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।९
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रततष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित
उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को
जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका
राख्नुहुन अनुरोध छ ।
तह:

पदः प्रलशक्षक (पेस्ट्री)
तल.प.सञ्चालन तमततः

२०७४।१२।१७ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नततजा प्रकाशन गने कार्ाय लर्ः

प्रालिलधक/होटि/फूड प्रोडक्सन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

तिज्ञापन नम्बरः
तकतसमः

२/०७४-७५
खुला

माग पद संख्ाः

१

तल.प.मा सम्मितलत संख्ाः

२१

अन्तवाय ताय को लातग छनौट भएको संख्ाः

५

ि.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

4

अनुराग गैरे

भक्तबहादुर/रमादे वी

नबरबहादुर

2.

11

अशोक उपाध्याय

प्रेमप्रसाद/साववत्री

गौरे श्वर

3.

12

बालकृष्ण लुइटे ल

रमेश/मुना

मुखक्तनाथ

4.

17

राजाराम महत

गोपाल/शारदा

खशवबहादुर

5.

23

सनमक शमाा

सूयप्र
ा साद/सुस्मीता

नोत्रनारायण

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

