
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६५३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०२।२० 

नेपाल पययटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रलशक्षक(टर ाभल्स एण्ड टुररजम) शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, टर ाभल्स 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।१२।१४ र १५  नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ७/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः     ८       

अन्तवाा ााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2 उरुसा शे्रष्ठ उत्तमिाि मालर्किाि िुिा 

2.  9 डम्बरराज भट्ट लशिराज भिानीप्रसाद िुिा 

3.  5 रघुनाथ लबडारी रामप्रसाद नारायर्दत्त िुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा प डेि)  

 

 

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

(रेिती के.सी.)  

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६५४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०२।२० 

नेपाल पययटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रलशक्षक(फूड प्रोडक्सन एण्ड कन्ट्र ोि) शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, होटि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।१४ र १५  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ८क/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     १३       

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  7 आकाश िामा रामबहादुर सालहिा िुिा 

2.  2 लनशान पोिरेि हररबहादुर ओमबहादर िुिा 

3.  1 सलबना राउत लिनोद नारायर्बहादुर िुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा प डेि)  

 

 

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

(रेिती के.सी.)  

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६५५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०२।२० 

नेपाल पययटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रलशक्षक(एकोमोडेसन) शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, होटि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।१४ र १५  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ८ख/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     १३       

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 अनुराग गैरे भक्तबहादुर लिरबहादुर िुिा 

2.  7 आकाश िामा रामबहादुर सालहिा िुिा 

3.  2 लनशान पोिरेि हररबहादुर ओमबहादर िुिा 

4.  14 रेिा अलधकारी नेत्रबहादुर हसबहादुर िुिा 

5.  4 सलतश लमश्र गोपािप्रसाद चन्द्रकान्त िुिा 

6.  1 सलबना राउत लिनोद नारायर्बहादुर िुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा प डेि)  

 

 

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

(रेिती के.सी.)  

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६५६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०२।२१ 

नेपाल पययटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिा अलधकृत शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।१८,१९ र २०  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ९/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     ८       

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  9 टौंकप्रसाद िम्साि िुमिाि रगुनाथ िुिा 

2.  4 लनतु यादि रामलकशोर महेश्वर िुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा प डेि)  

 

 

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

(रेिती के.सी.)  

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६५७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०२।२१ 

नेपाल पययटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उमेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  अलिकृत(ररसोसण सेन्टर) शे्रणी/तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, िाइबे्ररी 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।१८ र  १९  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   १०/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - १ - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     - ७      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः - ० - - - - - 
 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण  नभएको । 
 

 

 

 

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

(रुकु शमाण प डेि)  

 

 

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

(रेिती के.सी.)  

 

 

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

(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचि 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६५८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०२।२१ 

नेपाल पययटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रनतष्ठानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक शे्रणी/तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सामान्य प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१२।२१ र  २२  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ११/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः     ९४       

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  31 कलपि िम्साि गोंगाराम गोपीराम िुिा 

2.  3 राजन ररमाि गोपािप्रसाद टोंकप्रसाद िुिा 

3.  81 लिनोद ररजाि कासीराम िलिभद्र िुिा 

 

 

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

(रुकु शमाा पौडेि)  

 

 

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

(रेिती के.सी.)  

 

 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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