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सूचना नं. ६०/२०७८-७९, मममि २०७८।१२।१६ 
 

लेखापाल पदको स्थमिि अन्तरवािाा सुचारु हुने सम्बन्धी सूचना। 
 

       लोक सेवा आयोग बुटवल कायाालयको .वं. ं १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), .ेपाल प्रशास. सेवा, 

लेखा समूह, रांपंअ. ं प्रथम शे्रणी (अप्रा.व.िक), लेखापाल पदको तप.सलमा उल्लिल्लखत माग पद स ख्याका ला.ग लोक सेवा 

आयोग, काठमाड   कायाालयको सूच.ा . ं ९०/०७७-७८, .म.त २०७८।३।३१ गतेको सूच.ा बमो.िम प्रका.शत अन्तरवाताा 

कायाक्रम सम्मा..त सवोच्च अदालतको .व.िन् . .म.तमा िकको आदेश बमो.िम .म.त २०७८।५।२० गतेको सूच.ा बमो.िम 

स्थ.गत िककोमा लोक सेवा आयोगबाट .म.त २०७८।१२।१४ मा उक्त स्थ.गत अन्तरवाताा कायाक्रम सुचारु ग.े िन् .े ..णाय िई 

आककोले उपरोक्त बमो.िम स्थ.गत िकको अन्तरवाताा लोक सेवा आयोि, बुटवल कायाालय, बुटवलमा देहाय बमो.िमको 

.म.त र समयमा सञ् चाल. ने.े िककोले सबन्ल्ल त सबोको िा.कारीको ला.ग यो सुच.ा प्रकाश. गएरकको  । 
 

 

अन्तरवातााका ला.ग  . ट िकका उमे्मदवारहरुले अन्तरवाताामा सहिागी ने. आउँदा हालसालो ल्लखचेको पासपोटा 

साइिको फोटो २ प्र.त, .ेपाली .ागएरकताको प्रमाणपत्र, सबन्ल्ल त पदको आवश्यक नू्य.तम योग्यता खुल्.े शो.िक योग्यताका 

प्रमाणपत्र लगायतका समू्पणा कागिातहरुको सक् कल स.हत .क् कल २/२ प्र.त, दरखास्त फारामको प.हलो पा.ा २ (दुई) प्र.त र 

तेस्रो पा.ा १ (कक) प्र.त िरी प्रवेशपत्र .लई अन्तरवातााको ला.ग तो.ककको समय िन्दा १ (कक) घण्टा अगावो यस कायाालयमा 

उपल्लस्थत ने. समेत यसो सूच.ाद्वारा िा.कारी गराइकको  । 

 

सेवा, समूह – प्रशासन, लेखा पद – लेखापाल  शे्रणी – रा.प.अनं.प्रथम 

.लंपं सञ्चाल. .म.तिः २०७७/९/२६ र २९ ििे ..तिा प्रकाश. ग.े कायाालयिः लोक सेवा आयोि, काठमाड  ंकायाालय  

.वज्ञाप. .बन्रिः ............/०७६-७७ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ १३८०६ १३८०७ 

.क.समिः खुला म.हला आंिं मिेशी द.लत अपा ग 

माग पद स ख्यािः ८ २ २ २ १ ० 

.लल्लखत परीिामा सल्लम्म.लत स ख्यािः १९७ 

कम्प्युटर सीप परीिण र अन्तरवाताा ला.ग 

 . ट िकको स ख्यािः  
२९ ७ ६ ० १ ० 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

1 553019 अ.ि.ा ख.ाल ठाकुरप्रसाद  तुलसीराम  खुला, म.हला 

2 610162 आ.शष वली इन्द्रबहादुर  चुणाबहादुर  खुला 

3 551098 इाश्वरीप्रसाद ख.ाल ख.गन्द्रप्रसाद कमलापती खुला 

4 551118 ओम प्रकाश न्य पा.े गणेशचन्द्र कृपाराम खुला 

5 550280 कमल महत रामबहादुर  थमबहादुर  खुला 

6 553307 केशब पन्थ तुल्सीराम पे्रम.ारायण खुला 

7 557303 चन्द्र प्रकाश पाणे्ड ढुण्डीराि चेत.ारायण खुला 

8 550434 ताराप्रसाद ख.ाल  हएरप्रसाद .शवलाल खुला 

9 550694 .द.ेश सारु डबन्रबहादुर  मेखबहादुर  खुला, आ ंिं  

10 610281 देवराि उपाध्याय लेख.ाथ .वषु्णदत्त खुला 

11 551682 ि..श्वर प डेल झ.बलाल .डलाराम खुला 

12 610497 ..व. सुवेदी .ितप्रसाद कुला.न्द खुला 

13 550109 .ारायण अयााल चोलाराि था.ेश्वर खुला 

14 556475 .ारायणप्रसाद गोरे ऋ.षराम  ..लकण्ठ  खुला 

15 553641 ..माल ख.ाल नेमबहादुर अ.ु खुला 

16 610919 प ख .वश्वकमाा पु.े  चाउरे  खुला, द.लत 

17 551756 प्रकाश ग तम लीलािर  पिुपाध्य  खुला 

18 610300 प्र.तिा खड्का .तलकबहादुर .बरमा. म.हला 

19 557249 प्रमोद न्य पा.े .गरीराि द.िराम खुला 

http://www.psc.gov.np/
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                बटुवल, रूपन्देही 
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ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

20 555518 बासुदेव पन्थी िोिराि तुल्सीराम खुला 

21 552689 .ब.ा दलाामी पूणाबहादुर  चन्द्रबहादुर  म.हला, आ ंिं  

22 553231 बोमलाल परािुली मुल्लक्तराम  ल्लखमप्रसाद  खुला 

23 554979 िरत सापकोटा .द.ा.ाथ .ललाबि  खुला 

24 610456 िीमबहादुर .सिाली .बरबहादुर पदमबहादुर आ ंिं  

25 551164 मञ्िु शे्रष्ठ लोकप्रसाद .न्दलाल खुला, म.हला, आ ंिं  

26 550162 म.ोिकुमार थारु िगिन्न मुसनु्न खुला, आ ंिं  

27 550156 महेन्द्र न्य पा.े  कृष्णप्रसाद .न्दलाल खुला 

28 612517 मोह.लाल खड्का िुपाल ग गाराम खुला, आ ंिं  

29 553590 रच.ा अयााल लक्ष्मणप्रसाद .िवलाल खुला, म.हला 

30 550370 रन्ि.ा ख.ाल चुडाम.ण  गुणाखर  म.हला 

31 550671 लालप्रसाद अयााल महेश्वर शोिाकर खुला 

32 610353 .विय बुढाथोकी लालबहादुर  अमरबहादुर  खुला 

33 610692 .वश्वदेव खड्का दे.वलाल ि..स ह खुला 

34 610568 सु.सला राउत फसाबहादुर  म..राम  म.हला 
 

अन्तरवािाा कायाक्रम:- 
 

मममि वर्ाानुक्रम नं. समय 

२०७८।१२।२३ 
१-६ .द.को १:३० बिे 

७-१२ .द.को ४:०० बिे 

२०७८।१२।२४ 

१३-१८ .वहा.को ८:०० बिे 

१९-२४ .द.को ११:०० बिे 

२५-३० .द.को १:३० बिे 

३१-३४ .द.को ४:०० बिे 

 
पुनश् च: अको सूच.ा िकमा बाहेक तो.ककको अन्तरवाताा सावाि..क .वदाका .द.मा समेत यथावत् सञ् चाल. ने.े । 

 

 

 

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

     (.विय कुमार रमे्तल)                                (ध्या. कुमार थापा) 

       कम्प्युटर अपरेटर                   उपस.चव 

 

http://www.psc.gov.np/

