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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. २८६/०७४-७५ नमनत २०७४/१०/१३ गते 

 

लोक सेवा आयोग, धवलागगरी अञ्चल कायाालय, बागलुङ्गको देहायको विज्ञापनमा शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षामा उत्तीणण 

भई वमवत २०७४।८।२९ गते बागलुङ्ग केन्द्रमा सञ्चावित विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरुमधे्य शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षण 

परीक्षाको अंक र विखित परीक्षाको अंक समेतको कूि योगका आधारमा िणाणनुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नामथर भएका 

उिेदिारहरु अन्तरिाताणका िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट 

भएका उिेदिारहरुिे नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र सक् कि सवहत नक् कि २/२ प्रवत, पासपोटण साइजको 

फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत 

हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अिगत गराइएको छ । 

 

सेिा – नेपाल वन समूह – जनरल फरेष्ट्र ी 

पद –  वन रक्षक शे्रणी – गवगिन 

विज्ञापन नम्बरः ........../०७३-७४ ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ - 

वकवसमः िुिा मवहिा आ.ज. मधेशी दवित वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ८ २ २ २ १ - 

विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिार संख्ाः ३८३ 

अन्तरिाताणको िावग छनौट भएका उिेदिार संख्ाः  १३ ५ ८ ४ ४ - 

 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूि 

1 270566 अंकु गिुणजा टेकबहादुर धने मवहिा, आ.ज. 

2 270199 कमि चापागाई भोिानाथ वतिप्रसाद िुिा 

3 270239 कृष्ण वतिारी तुिसीराम मोवतिाि िुिा 

4 295073 गणेश ित्री निराज जगतबहादुर िुिा 

5 270394 गणेश वि.क. बुदु चन्द्रिाि दवित 

6 270420 वगता बुढा मगर सन्तबहादुर वदिबहादुर िुिा, मवहिा, आ.ज. 

7 270537 गोपािबहादुर थापा बिबहादुर वििबहादुर आ.ज. 

8 270396 पवतणक घतीमगर केरबहादुर मनराज िुिा, आ.ज.  

9 290304 पािणती शमाण विल्लीराज  चुिामवण मवहिा 

10 270345 भैर बुिथापा मानबहादुर चन्द्रमुवन िुिा 

11 270463 वमिन पुन वजतबहादुर जंगबहादुर आ.ज. 

12 270572 मुखिनारायण यादि िेहरु िृजिाि मधेशी 

13 270505 मोहन छन्त्याि थमबहादुर नरबहादुर आ.ज. 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूि 

14 270866 यमबहादुर थापा वभमबहादुर दुगणबहादुर आ.ज. 

15 270846 राकेशकुमार यादि रामएकिाि रामयोध्या मधेशी 

16 290049 राजु पौिेि दुगाणदत्त ताराराज िुिा 

17 270354 राजेन्द्र बोहोरा यमबहादुर चन्द्रबहादुर िुिा 

18 271072 िक्ष्मण ित्री झमबहादुर वसङ् गबहादुर िुिा 

19 270374 वििाधर रेग्मी केशिप्रसाद फवणन्द्र िुिा 

20 271150 विनयकुमार मल्लाह शमु्भप्रसाद दृगपाि मधेशी 

21 271041 विमि शमाण पे्रमिाि शवशधर िुिा 

22 270599 शाखन्तदेिी वि.क. ििे गोविने्द मवहिा, दवित 

23 230014 शैिेन्द्र प्रसाद यादि जयनारायण जुगुत मधेशी 

24 270085 सनम पररयार तेजबहादुर  िािबहादुर दवित 

25 230004 सन्तोष वि.क.  धवनिाि मने दवित 

26 295187 सम्झना भण्डारी बावनया विथ नबहादुर ताराबहादुर मवहिा 

27 230041 सरोज पौिेि गंगाधर शोभािर िुिा 

28 295011 हमबहादुर वतविजा गमबहादुर वगिनबहादुर िुिा, आ.ज.  

 

अन्तरिाताण कायणक्रम सञ्चािन हुने थथानः - 

लोक सेवा आयोग, धवलागगरी अञ्चल कायाालय, बागलुङ्ग 

 

अन्तरिाताण वमवत र समयः- 

वर्ाानुक्रम नम्वर 
अन्तरवार्ाा कायाक्रम सञ्चालन हुने 

वर्ाानुक्रम नम्वर 
अन्तरवार्ाा कायाक्रम सञ्चालन हुने 

गमगर् समय गमगर् समय 

१-७ 
२०७४।१२।४ गते 

विहान ११.०० बजे १५-२१ 
२०७४।१२।५ गते 

विहान ११.०० बजे 

८-१४ वदनको १.०० बजे २२-२८ वदनको १.०० बजे 
 
 

पुनश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरिाताणका वदन सािणजवनक विदा पनण गएमा पवन उि कायणक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ।  

 
 

 

 .................... ......................... ........................ 
 (एमकुमार थापा) (िारायणप्रसार्द गौतम) (चन्रकान्त निरौला) 

 िायव सबु्बा शाखा अनधकृत निरे्दशक 


