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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन 
 

सूचना नं. ९०/०७७-७८ लमलत २०७८/३/३१ गते 

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालयको वव.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, 

रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राववविक), लेखापाल पदको तपवसलमा उले्लखखत माग पद संख्याका लावग वमवत २०७६/११/२४ गते संचावलत प्रथम 

चरणको परीक्षामा उत्तीणा भर्ा वितीय चरणको वलखखत परीक्षामा दाङ र बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरूमधे्य पवहलो चरणको 

प्रथम पत्र र दोश्रो चरणको वितीय र तीतीय पत्रको वलखखत परीक्षामा उत्तीणा भाका उिेदवारहरूको क ल प्रातांांकका आिारमा वणाानुरमामानुसार 

देहायका रोल नं. तथा नामथर भाका उिेदवारहरूलार्ा  देहायका वमवत र समयमा लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवलमा संचालन हुने 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अतरवरवातााका लावग छनौट गने वनणाय भाकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो स चना प्रकाशन 

गरराको छ। 

छनौट भाका उिेदवारहरूले अतरवरवाताा वदन आउँदा हालै खखचेको पासपोटा सार्जको फोटो २ प्रवत, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र, 

शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायत आव्यकक  ्नतम योग्यता ावकन हुने स  ्णा कागजातहुकको स्कलल सवहत न्कलल २/२ प्रवत, दरखास्त 

फारामको पवहलो पाना २ प्रवत र तेश्रो पाना भरी प्रवेशपत्र वलर्ा  तोवकाको समयभन्दा १(ाक) घण्टा अगावै अतरवरवाताा हुने कायाालयमा उपखथथत 

हुनुपने व्यहोरा समेत यसै स चनािारा जानकारी गरार्ाको छ।  

 

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

वल.प. सञ्चालन वमवतिः  २०७७/९/२६ र २९ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयिः  लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय  

ववज्ञापन नम्बरिः  ............/०७६-७७ १३८०२ १३८०३ १३८०४ १३८०५ १३८०६ १३८०७ 

वकवसमिः  खुला मवहला आ.ज. मिेशी दवलत अपांग 

माग पद संख्यािः  ८ २ २ २ १ ० 

वलखखत परीक्षामा सखिवलत संख्यािः  १९७ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अतरवरवाताा लावग 

छनौट भाको संख्यािः   
२९ ७ ६ ० १ ० 

 

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

1 553019 अलिना खनाल ठाकुरप्रसाद  तलुसीराम  खलुा, महिला 
2 610162 आखशष वली इन्द्रबिादरु  चरु्ाबिादरु  खलुा 
3 551098 इाश्वरीप्रसाद खनाल खलगन्द्रप्रसाद कमलापती खलुा 
4 551118 ओम प्रकाश न्द्यौपाने गरे्शचन्द्र कृपाराम खलुा 
5 550280 कमल मित रामबिादरु  थमबिादरु  खलुा 
6 553307 केशब पन्द्थ तलु्सीराम प्रमेनारायर् खलुा 
7 557303 चन्द्र प्रकाश पाण्डे ढुण्डीराज चेतनारायर् खलुा 
8 550434 ताराप्रसाद खनाल  िररप्रसाद खशवलाल खलुा 

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

9 550694 ददनेश सारु डम्बरबिादरु  मेखबिादरु  खलुा, आ.ज. 
10 610281 देवराज उपाध्याय लेखनाथ हवष्र्दुत्त खलुा 
11 551682 धलनश्वर पौडेल झलबलाल लडलाराम खलुा 
12 610497 नहवन सवेुदी खजतप्रसाद कुलानन्द्द खलुा 
13 550109 नारायर् अयााल चोलाराज थानेश्वर खलुा 
14 556475 नारायर्प्रसाद गैरे ऋहषराम  लनलकण्ठ  खलुा 
15 553641 लनमाल खनाल िमुबिादरु अन ु खलुा 
16 610919 पंख हवश्वकमाा पनुे  चाउरे  खलुा, दललत 

17 551756 प्रकाश गौतम लीलाधर  पधपुाध्य  खलुा 
18 610300 प्रलतक्षा खड्का लतलकबिादरु लबरमान महिला 
19 557249 प्रमोद न्द्यौपाने लगरीराज दलधराम खलुा 
20 555518 बासदेुव पन्द्थी िोजराज तलु्सीराम खलुा 
21 552689 लबना दलाामी पूर्ाबिादरु  चन्द्रबिादरु  महिला, आ.ज. 
22 553231 बोमलाल पराजलुी मखुिराम  खखमप्रसाद  खलुा 
23 554979 िरत सापकोटा ददनानाथ लललाबल्लौ खलुा 
24 610456 िीमबिादरु लसजाली लबरबिादरु पदमबिादरु आ.ज. 
25 551164 मञ्जु शे्रष्ठ लोकप्रसाद नन्द्दलाल खलुा, महिला, आ.ज. 
26 550162 मनोजकुमार थारु जगजन्न मसुन्नु खलुा, आ.ज. 
27 550156 मिेन्द्र न्द्यौपाने  कृष्र्प्रसाद नन्द्दलाल खलुा 
28 612517 मोिनलाल खड्का िपुाल गंगाराम खलुा, आ.ज. 
29 553590 रचना अयााल लक्ष्मर्प्रसाद खजवलाल खलुा, महिला 
30 550370 रन्द्जना खनाल चडुामखर्  गरु्ाखर  महिला 
31 550671 लालप्रसाद अयााल मिेश्वर शोिाकर खलुा 
32 610353 हवजय बढुाथोकी लालबिादरु  अमरबिादरु  खलुा 
33 610692 हवश्वदेव खड्का देहवलाल धनलसंि खलुा 
34 610568 सलुसला राउत फसाबिादरु  मलनराम  महिला 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा र अन्तरवाताा हुने स्थान र मिमत :-  

लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बटुवल। 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षााः एकीकृत रूपिा सचंालन हुने कम्प्यटुर सीप परीक्षण परीक्षा लोक सेवा आयोग, काठिाडौं 

कायाालयको मिमत २०७८/३/३१ को सचूना नं. ९२/०७७-७८ बिोमिि हुनेछ।  

अन्तरवाताा कायाक्रम 
 

मममत वर्ाानुक्रम नम्वर अन्तरवाताा हुने समय 

२०७८/५/२२ 
१-७ वबहानको ११:००  बजे 

८-१४ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/२३ 
१५-२१ वबहानको ११:००  बजे 

२२-२८ वदनको २:००  बजे 

२०७८/५/२५ २९-३४ वबहानको ११:००  बजे 
 

पुनश् चः   अको स चना भामा बाहेक तोवकाको अतरवरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गामा पवन उत क कायारमाम यथावतस सञ्चालन हुनेछ ।  

 

........................  ............................ ......................... 
 (अलिराज डााँगी)  (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्द्रकान्द्त लनरौला)  

 शाखा अलधकृत  शाखा अलधकृत     उपसखचव 


