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सूचना नं. :-५७/०७४-७५ 
 

सूचना प्रकाशन मिति :२०७४।१०।१७    
यस कायाालयको ववज्ञापन न.ं १५२४१-१५२४५/०७३-७४ (खुला/सिावेशी) अनसुार नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड 

वा.ला. समूह, रा.प.अन.ं द्धििीय शे्रर्ी (प्रा.), मसतनयर गेि स्काउट पदको ममति २०७४।१०।१७ गिे मलइएको 
शारीररक िन्दरुुस्िी परीक्षण परीक्षामा उपस्स्िि उम्मेदवार संख्या २१ (एक्कार्ास) मध्ये  वणाानकु्रमानसुार देहायका 
रोल नम्बर ििा नाम िर भएका  उम्मेदवारहरु अन्िवाािााको लागग छनौट भएको व्यहोरा सम्बस्न्िि सबकैो 
जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले देहायको स्िान, ममति र समयमा 
हुने अन्िवाािाा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रति, प्रमाणपत्रहरुको सक्कल सदहि नक्कल २/२ प्रति, 

दरखास्ि फारामको प्रिम पाना २ प्रति ििा ििृीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलइा िोककएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा 
अगाब ै उपस्स्िि हुन ु पनेछ । अन्िवाािााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन अन्िवाािाा कायाक्रम यिावि ्
सञ्चालन हुनेछ ।  

सेवा:- नेपाल वन     सिूह:- नेशनल पाक्सा एण्ड वार्ल्ड लार्ाफ 

पद:- मसतनयर गेिस्काउट    शे्रर्ी:- रा.प.अन.ं द्बििीय (प्रा.) 

ववज्ञापन न.ं ...... ०७३-७४ १५२४१ १५२४२ १५२४३ १५२४४ १५२४५ - - 

ककमसि खुला िहहला आ.ज. ििेशी दमलि - - 

िाग पद सखं्या ५ १ १ १ १ - - 

शारीररक िन्दरुुस्िी परीक्षर् परीक्षािा सम्म्िमलि 
संख्या 

२१ 

अन्िरवािााको लाधग छनौट भएको सखं्या ८ ३ २ १ २ - - 

 
 
 

  

 ि. क्र. न ं रोल न ं उम्िेदवारको नाि, थर  िािकुो नाि  िाजेको नाि  छनौट सिूह  

१ ३७०००२ अंकबहादरु नेपाली  खडक्या भोट्या दमलि 

२ ३७००१६ खगेन्र भण्डारी  डडलबहादरु नररबहादरु खुला 

३ ३७००२४ चन्रबहादरु घिी  बलमसहं नरम  आ.ज. 

४ ३७००२९ डडलबहादरु बढुा  पनु्न रुपचन्र खुला 

५ ३७००३० डडल्ली सुनार  महाववर चैि े खुला/दमलि 

६ ३७००३१ तििाराज आचाया देववकृष्ण आददचन्र  खुला 

७ ३७००५३ बसन्ि हमाल  मतनप्रसाद  रत्न खुला 

८ ३७००५७ मणणकृष्ण पाण्ड े मानबहादरु काल ु खुला 

९ ३७००६१ महेन्र चौलागाइा  गणेशप्रसाद मशवलाल खुला 

१० ३७००७१ लग्नमाया उपाध्याय गणेशप्रसाद इश्वरीप्रसाद मदहला 

११ ३७००७७ मशवनारायण यादव  चन्देश्वर मंमसफ  मिेशी  
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अन्िवाािाा हुने मिति, सिय र स्थान  

मस.न.ं मिति र सिय स्थान 

१-७ २०७४/११/२१ गिे ददनको ११:०० बजे लोक सेवा आयोग, कणााली अञ्चल 
कायाालय, जुम्ला ८-१४ २०७४/११/२१ गिे ददनको १:०० बजे 

 

 ि. क्र. न ं रोल न ं उम्िेदवारको नाि, थर  िािकुो नाि  िाजेको नाि  छनौट सिूह  

१२ ३७००७९ शुमसला बोहरा  लोकमस ं िेजमान मदहला/आ.ज. 

१३ ३७००८२ सम्झना बढुा  बबर सुककलो  मदहला 

१४ ३७००८७ हरीकृष्ण भण्डारी  चन्रबहादरु साके खुला 

(ओमकुमार शे्रष् ठ) 

शाखा अगिकृि 
(बालकुमार खतिवडा)  

केन्रीय प्रतितनगि 

(एकनारायण शमाा)  

तनदेशक 


