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श्लश्खत पर षेताको ्श्तजा सम्बन्ध  सिू्ा 

सिू्ा ्ं. २६९/०७४–७५,  श्माञश्त २०७४/११/०३ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग, कर्ाालअ ्चल ल कायाालय, जुम्लाको देहायको विज्ञापनमा जुम्ला परीक्षा केन्द्रबाट शारीररक तन्दुरुस्ती 

परीक्षण परीक्षामा उत्तीणण भई वमवत २०७४।८।२९ गते 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 ्गावै उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अिगत गराइएको छ । 

 

सेिा – नेपाल वन   समूह – जनरल फरेष्ट्र अ 

पद –  वन रक्षक   शे्रणी – ववविन 

विज्ञापन नम्बरः ........../०७३-७४ ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ - - 

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

माग पद संख्ाः ७ २ २ १ - - 

विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिार संख्ाः ३७८ 

अन्तरिाताणको िावग छनौट भएका उिेदिार संख्ाः  १० ४ ५ ३ - - 

 

वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

1.  371169 कााँशीकिा बोहोरा (कठायत) कािीबहादुर कािो  मवहिा 

2.  370574 िेमराज न्यौपाने इन्द्रिाि धमणदास िुिा 

3.  330062 गयाप्रसाद कररया रामजी बुझािन आ.ज. 

4.  370210 गोबीचन्द्र रािि सेते धनप्रसाद िुिा 

5.  371082 गोविन्द बुढा गोिणबहादुर धनरुप िुिा 

6.  370217 विि बहादुर बुढा  पुन् न रुपचन्द्र िुिा 

7.  330021 नवबनकुमार भण्डारी पूणणिाि हररभक्त िुिा, 

8.  371104 पिन कुमार  जयमंगि सनद मधेसी 

9.  370922 वपङ्की वगरी िािु हरर मवहिा 

10.  330063 महेन्द्र चौिागाई गणेशप्रसाद वशििाि िुिा 



वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

11.  370667 मान बहादुर थकािी वमग्मार वसाँहबहादुर आ.ज. 

12.  330064 रतन िोगटी िम्बी धनन्जय िुिा 

13.  330027 रवबकुमार थारु रमेश भददु आ.ज. 

14.  394130 रामचन्द्र यादि वसताराम सरुपिाि मधेसी 

15.  370372 रामुदेिी रेग्मी (रोकाया) जयिाि िवछमन मवहिा 

16.  371151 विकास नेपािी  गोिु कािो  िुिा 

17.  330013 संवजि कुमार मेहता परमेश्वर िद्री मधेसी 

18.  370013 सवमणिा चौिागाइण  नन्द मवणकृष्ण मवहिा 

19.  370139 सुवनि थापा मगर भैरि धनबहादुर िुिा, आ.ज. 

20.  370760 सुरज थारु सन्तराम वटकाराम आ.ज. 

21.  330057 के्षत्रबहादुर महत बिबहादुर बहादुर िुिा 
 
 

 

अन्तरवाताा हु्े स्था्ः- लोक सेवा आयोग¸ कर्ााल  अचलिल कायाालय¸ जुम्ला । 

 

श्लश्खत पर षेताबाट छ्ौट भएका माञाश्थ उल्लेश्खत सबै उम्मेाञदेशवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रमाञ श््म््ा्ुसार सिंाल् हु्े व्यहोरा 

जा्कार  गराइन्छ । 
 

श्माञश्त वर्ाा्ुक्रमाञ ्म्बर अन्तरवाताा हु्े समाञय 

२०७४/११/२९ 
१-६ दिनको ११ बजे 

७-१२ दिनको १ बजे 

२०७४/११/३० 
१३-१७ दिनको ११ बजे 

१८-२१ दिनको १ बजे 
 

 

 

 

पुनश्च 

-  रोल न.ं ३३०१०९ र ३७००५१ का उम्मिेवारले वस्तगुत उत्तरपदुस्तकामा Key उल्लेख नगरेको ह ुँिा दनजहरुको उत्तरपदुस्तका रद ग गएरोको 

छ । 

-  अको सचूना भोमा बाहके तोदकोको अन्तरवातााका दिन सावाजदनक दविा पना गोमा पदन उक्त कायाक्रम यथावत् संचालन ह नेछ । 

 

 
 

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

(लेखनाथ बस्ताकोटी) (िामोिर पौडेल) (सएरता कुमारी खदतवडा) 

्ायब सबु्बा ााखा अश्धकृत श््देशनाक 


