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यस कायार्लयको�व�ापन नं ५५१-५५५/०७३-०७४ (खल
ु ा समावेशी) नेपाल बन सेवा, जनरल फरे ष्ट्र� स, श्रेणी �व�, वन र�क र �व.न. ५५६-५६२/०७३-०७४
(खल
ु ा समावेशी )

नेपाल बन सेवा , नेशनल पाकर्स एण्ड वाइल्ड लाइफ स , श्रेणी �व� , गेमस्काउट प को ला�ग बागलुङ पर��ा केन्द्र र दरखास्त फाराम

स्वीकृत गराउने समप
् ुणर् उम्मेदवारहरुको देहाय बमोिजमको

, समय

र स्थानमा शार��रक तनदुरुस्ती
पर��ण तथा प्रयोगात्मक पर��ा संचालन ह ुने
्

सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग योसूचना प्रका�शत ग�रएको

पर��ाको �क�सम

पर��ा हुने स्था

शार��रक प�र�ण,

सशस्त्र प्रहर� बल , लामपाटन, पोखरा, कास्क

रुख चढ्

अञ्चल शसस्त्र प्रहर, गण्डक, पोखरा, कास्क,

पौडी खेल्न

ग्रीन �हल स्वी�मङ , चाउथे, पोखरा, कास्क

२०० �मटर दौड, ३००० �मटर दौड

(िजल्ला प्रशासन काया, कास्क� निजक)

पर��ाथ�को

�स �व�ापन नं.,

.न पद,सेवा,समुह �ववरण
.

पर��ा कायर्क

उम्मेदवार
संख्य

शार��रक पर��ण,

रोल नं.

२००�मटर र ३००० �मटर दौड

पर��ा

१

�म�त

५५१-५५५/

रोल न.ं २७०००१ देिख
२७०४०० सम्
(सो मध्ये गेम स्काउटम
समेत दरखास्त िदएका
२३९ जना)

०७३-०७४,
(खल
ु ा

समावेशी)

वन र�क,
नेपाल बन
जनरल

फरे ष्ट,

श्रेणी �व�

४०० जना

पर��ा समय

रोल.नं.

िदनको १ :०० ३:०० बजे सम्

२७०००१-२७०२००सम्म
२०० जना

२०७४/६/२५
गते
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्
िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्

,

रोल नं. २७०४०१ देिख
२७१२०० सम्
(सो मध्ये गेम स्काउटम
समेत दरखास्त िदएका
४०८ जना )

८०० जना

२७०२०१-२७०४००सम्
२०० जना

२७१००१-२७१२००सम्म
२०० जना

पौडी खेल्न

(२००�मटर र ३००० �मटर

(रूख चढ्ने पर��ाम

उम्मेदवारह मात)

मात)

दौड पर��ामा
पर��ा �म�त

२०७४।६।२६
गते

२७०४०१-२७०६००सम्म
२०० जना

िवहान ९ :०० - २७०६०१-२७०८००सम्म
२०७४/६/२६ ११:००बजे सम् २०० जना
गते
िदनको १ :०० - २७०८०१-२७१०००सम्म
३:०० बजे सम् २०० जना
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

रुख चढ्

उतीणर उतीणर् उम्मेदवारह

समय

िदनको १:०० ३:०० बजे सम्

�म�त

समय

िदनको ३:००
बजेबाट शु�
२०७४।६।२६ भइ क्रम
५:०० बजे
िदनको ३ :०० - गते
सम्
५:०० बजे सम्
िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्

२०७४।६।२७
गते

पर��ा

िवहान ९ :३०
बजेबाट शु�
िवहान ९ :०० - २०७४।६।२७ भइ क्रम
गते
५:०० बजे
११:००बजे
सम्
सम्
िदनको १:०० ३:०० बजे सम्
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

रोल न.ं २७१२०१देिख
२७१३७१ सम्
िजल्ला ह�लाक कायार्ल
म्याग्दीबाट दरखास्त िद
सम्पुणर् उम्मेदवा,
िजल्ला ह�लाक कायार्ल
मुस्ताङबाट दरखास्त िदन
७२८ जना
सम्पुणर् उम्मेदवा,
लोक सेवा आयोग
लिु म्बनी अञ्चल कायार्
बुटवलबाट दरखास्त िदने
सम्पुणर् उम्मेदवा,
लोक सेवा आयोग
पि�माञ्चल �ेित्
िनद�शनालय पोखराबाट
दरखास्त िदने सम्पुण
उम्मेदवारह,
(सो मध्ये गेम स्काउटम
समेत दरखास्त िदएका
२४१ जना)
िजल्ला ह�लाक कायार्ल
पवर्तबाट दरखास्त िदन
सम्पुणर् उम्मेदवा,
(सो मध्ये गेम स्काउटम
समेत दरखास्त िदएका
२०६ जना)

६३५ जना

िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्

िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्

२७१२०१-२७१३७१सम्म
१७१ जना

िवहान ९ :०० - २९५००१-२९५२०० सम्म
११:००बजे सम् २०० जना
िदनको १ :०० २०७४/६/२७ ३:०० बजे सम्
गते

२९५२०१-२९५३८० सम्म
१८०जना

िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

२९५३८१-२९५४५५ सम्,
२९९००१,
२००००१-२०००१३ सम्,
२३०००१-२३००८८ सम्,
१७७ जना

िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्
िवहान ९ :०० ११:००बजे सम्

२९०००१-२९०१६० सम्म
१६० जना
२९०१६१-२९०३२० सम्
१६० जना

२०७४/६/२८
गते
िदनको १ :०० ३:०० बजे सम्
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

२९०३२१-२९०४८०सम्
१६० जना
२९०४८०-२९०६३५ सम्
१५५ जना

२०७४।६।२८
गते

२०७४।६।२९
गते

िवहान ९ :०० ११:००बजे
सम्
िदनको १:०० ३:०० बजे सम् २०७४।६।२८
गते
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

िवहान ९ :३०
बजेबाट श�
ु
भइ क्रम
५:०० बजे
सम्

िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्
िवहान ९ :०० ११:००बजे
िवहान ९ :३०
सम्
बजेबाट शु�
िदनको १:०० ३:०० बजे सम् २०७४।६।२९ भइ क्रम
५:०० बजे
िदनको ३ :०० - गते
सम्
५:०० बजे सम्

२

५५६-५६२/०७३-

लोक सेवा आयोग
धवलािगरी अञ्चल
०७४(खल
ु ा
कायार्ल, बागलुङ,
समावेशी)
लोक सेवा आयोग
गेमस्काउ,
पि�माञ्चल �ेित्
६५० जना
नेपाल बन
, िनद�शनालय, पोखरा,
नेशनल पाकर्स लोक सेवा आयोग
लुिम्बनी अञ्चल कायार्
एण्ड वाइल्
बुटवल,
लाइफ, श्रेण
िजल्ला ह�लाक कायर्ल
�व�हन,
पवर्त,
िजल्ला ह�लाक कायार्ल
म्याग्दीबा
गेम स्काउट पदका लािग
मात् दरखास्त फाराम
स्वीकृत गराउने सम्पुण
उम्मेदवारह�

िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्

२७०००१-२७०६५६सम्मक
१५४ जना

िवहान ९ :०० - २७०६५७-२७०९८५सम्मक,
११:००बजे सम् २३०००१-२३००४२सम्मक,
१५४ जना
२०७४/६/२९
गते
िदनको १ :०० - २३००४३-२३०२२९सम्मक
२०७४।६।३०
३:०० बजे सम् १८७ जना
गते
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

२००००१-२०००२३सम्मक,
२९०००१-२९०३०४सम्मक,
२९५००१-२९५१६९सम्मक,
१५५ जना

द्रष्

 एउटै परी�ा के न् कायम गरी वन र�क र गेम स्काउट ुवै पदमा
आवेदन िदने परी�ाथ ह�ले दुवै पदको प्रवेश
द
अिनवायर् �पम िलई उपिस्थत ह�नुपन�छ
 वन र�क र गेमस्काउट ुवै 
द तफर् दरखास्त िदने उम्मेदवारह�को वन र�क तफर्को र.का आधारमा परी�ा संचालन
ह�नेछ ।
 प्रत्येक परी�ाथ�को पिहलो िदन शारी�रक परी , २०० िमटर दौड र ३००० िमटर दौडको प�र�ा िलइ त्यसमा
सफल उम्मेदवारको भोिलपल्ट �ख चढ्ने र पौडी खेल्ने प�र�ा ह�ने

िवहान ७ :०० ९:०० बजे सम्
िवहान ९ :०० ११:००बजे सम्

िदनको १ :०० ३:०० बजे सम्
िदनको ३ :०० ५:०० बजे सम्

िवहान ९ :३०
२०७४।६।३० बजेबाट श�
ु
गते
भइ क्रम
५:०० बजे
सम्

 परी�ामा सहभागी ह�न आउने उम्मेदवारह�ले नेपाल मेिडक काउिन्सलबाट स्वी क प्रा िचिकत्सकबा आंखा
परी�ण एवं रंग पिहचान परी�ण (Eye test and color vision test) गराई सो को प्रमाण प अिनवायर् �पमा पे
गनर्प
ु न�छ अन्यथा परी�ामा सहभागी ह�न पाईने छैन
 हरे क इभेन्टमा सफ उम्मेदवारलाई मात्र त्यसपिछको इभेन्टमा समावेश ग�र
 शारी�रक तन्ु�स्
परी�ामा उम्मेदवारको कारण कुनै ुद घर्टना भएमा उम्मेदवार स्वयम् िजम्
ह�नपु न�छ र सो
द
सम्बन्धी िलिखत प्रितवद्धता फाराम समेत पेश गन ।
 वनर�क र गेमस्काउट ुवै 
द तफर् दरखास्त िदइ संयु� परी�ामा असफल भएका उम्मेदवारह�लाई पिछ गेमस्
पदको परी�ामा सामेल गराइने छै न ।
 पौडी खेल्नको लािग आवश्यक स्वीिमङ कस्टम तथा पोशाक लगायत सामाग्री उम्मेदवार स्वयंले िलएर आ ।
 परी�ा स्थलमा प्रवेश पत्र िवतरण नग�रने ह�ँदा प्रवेश पत्र निलएका र प्रितिलिप आवश्यक पन� उम्मे
अगावै लोक सेवा आयोग धवलािगरी अञ्चल कायार्लय बागलुङबाट प्रवेश पत्र िलइसक्नु
 प�र�ा सचं ालन हने िदन अप्रत्यािसत िवदा पनर् गएमा पिन आयोगो पूवर् सूच
ना िवना िनधार्�रत कायार्क्रम
क
परी�ा स्थिगत ह�ने छैन

गो�वन्द प्रसाद पौ
नायब सबु ्ब

गणेश प्रसाद पौड
�नद� शक

