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वन रक्षक र गेमस्काउट पदको परीक्षा कायाक्रम सम्बन्धी सूचना ।  
सूचना नं ५/०७४-७५, ममति २०७४।०५।२५ गि े

लोक सेवा आयोगको सूचना न.ं ८८२/०७३-७४ अनुसार यस कायाालयको देहायबमोजिम ववज्ञापन भएको नेपाल वन सेवा¸ िनरल फरेष्ट्री 
समूह वनरक्षक र नेशनल पाका स ्एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह¸ गेमस्काउट (शे्रणी ववहहन) पदको शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षा 
मध्य-पश्चचम क्षेत्रीय प्रहरी िामलम केन्र नेपालगंज‚ बााँकेमा देहायबमोजिम संचालन हुन ेब्यहोरा सम्बजन्ित सबकैो िानकारीको लगग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  

परीक्षा कायाक्रम 

पद र ववज्ञापन 
नम्बर 

पहहलो 
परीक्षा 
कायाक्रम 

परीक्षा ममति समय 
रोल न.ं 

दोस्रो परीक्षा कायाक्रम 

(प्रयोगात्मक परीक्षा) देखि सम्म 

वनरक्षक 

८०१-८०४/०७३-७४ 
र गेमस्काउट 

८०५-८११/०७३-७४ 

शारीररक 
परीक्षण‚  
तन्दरुुस्ती 
परीक्षा 

(२०० ममटर 
र ३००० 

ममटर दौड) 

२०७४।०६।२० 
गते 

ववहान ७:०० बिे 
देखि 
 

वनरक्षक 

३७०००१ 
 र 

गेमस्काउट  
३७०००१ 

वनरक्षक 
३७०४०० 

 र 
गेमस्काउट 
३७०४०० 

२०७४।०६।२० गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२१ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

२०७४।०६।२१ 
गते 

वनरक्षक 
३७०४०१  

र 
गेमस्काउट  
३७०४०१ 

वनरक्षक 
३७०८०० 

 र 
गेमस्काउट 
३७०८०० 

२०७४।०६।२१ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२२ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

२०७४।०६।२२ 
गते 

वनरक्षक 
३७०८०१ 

 र 
गेमस्काउट  
३७०८०१ 

वनरक्षक 
३७१२०० 

 र 
गेमस्काउट 
३७१२०० 

२०७४।०६।२२ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२३ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

२०७४।०६।२३ 
गते 

वनरक्षक 
३७१२०१  

र 
गेमस्काउट  
३७१२०१ 

वनरक्षक 
३७१३५३ 

 र 
गेमस्काउट 
३७१४४८ 

२०७४।०६।२३ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२४ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

२०७४।०६।२४ 
गते 

जिल्ला हुलाक कायाालय 
मुगुबाट वन रक्षक र गेम 
स्काउट पदमा दरिास्त 

पेश गने सम्पुणा 
उम्मेदवारहरु  

२०७४।०६।२४ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२५ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

२०७४।०६।२५ 
गते 

जिल्ला हुलाक कायाालय 
हुम्ला र डोल्पाबाट 

२०७४।०६।२५ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 
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पद र ववज्ञापन 
नम्बर 

पहहलो 
परीक्षा 
कायाक्रम 

परीक्षा ममति समय 
रोल न.ं 

दोस्रो परीक्षा कायाक्रम 

(प्रयोगात्मक परीक्षा) देखि सम्म 

वनरक्षक र गेम स्काउट 
पदमा दरिास्त पशे गने 
सम्पुणा उम्मेदवारहरु 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२६ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

२०७४।०६।२६ 
गते 

जिल्ला हुलाक कायाालय 
कालीकोटबाट वनरक्षक र 

गेम स्काउट पदमा 
दरिास्त पशे गने सम्पुणा 

उम्मेदवारहरु 

२०७४।०६।२६ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२७ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

वनरक्षक 

८०१-८०४/०७३-७४ 
र गेमस्काउट 

८०५-८११/०७३-७४ 

शारीररक 
परीक्षण‚  
तन्दरुुस्ती 
परीक्षा 

(२०० ममटर 
र ३००० 

ममटर दौड) 

२०७४।०६।२७ 
गते 

ववहान ७:०० बिे 
देखि 
 

लोक सेवा आयोग¸ 
म.प.के्ष.तन. सिुेत र राप्ती 
अञ्चल कायाालय¸ दाङबाट 
वन रक्षक र गेम स्काउट 
पदमा दरिास्त पशे गने 
सम्पुणा उम्मेदवारहरु   

२०७४।०६।२७ गते शारीररक परीक्षण र  
तन्दरुुस्ती परीक्षा (दौड) मा सफल 

उम्मेदवारहरुको  रुि चढ्न ेर पौडी िेल्न े
परीक्षा 

ममतत २०७४।०६।२८ गते 
बबहान ७:०० बिे देखि 

द्धितीय 
चरणको 
मलखित 
परीक्षा 

२०७४।०८।१६ 
गते 

हदनको १:०० 
बिे 

शारीररक तन्दरुुस्ती 
परीक्षण¸ रुि चढ्ने र पौडी 
िेल्ने परीक्षाबाट सफल 

उम्मेदवारहरु 

परीक्षा केन्र पतछ प्रकाशन गररनेछ  

 

उम्मेदवारहरुले अतनवायारुपमा ध्यान हदनुपने कुराहरुुः-  

1= परीक्षामा सहभागी हुन आउन े उम्मेदवारहरुले आँिा परीक्षण र रङ पहहचान सम्बन्िी दोष नभएको नेपाल मेडडकल काउन्सीलबाट स्वीकृत 
गचककत्सकबाट प्रमाखणत हालसालकैो प्रमाण-पत्र अतनवाया रुपमा पशे गनुापनेछ । अन्यथा परीक्षामा सहभागी गराईन ेछैन ।  

2= शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा दवु ैपदको लागग एउटै परीक्षा संचालन हुन ेभएकोले दबुै पदको प्रवशे-पत्र अतनवाया रुपमा साथमा 
ल्याउनु पनेछ । परीक्षा केन्रमा प्रवेशपत्र ववतरण नगररने भएकोले प्रवशेपत्र मलन बाकँी भएका उम्मेदवारहरुले दरिास्त बुझाएको कायाालयबाट 
परीक्षा ममतत अगाव ैअतनवाया रुपमा प्रवेशपत्र मलइसक्न ुपनेछ ।  

3= शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षा¸ २०० ममटर दौड र ३००० ममटर दौडको परीक्षामा सफल उम्मेदवारको मात्र भोलीपल्ट रुि चढ्ने र पौडीिेल्ने परीक्षा 
मलइानेछ । 

4= हरेक इभेन्टमा सफल उम्मेदवारलाइा मात्रै त्यस पतछको इभेन्टमा सहभागी गराइान ेभएकोले तोककएको परीक्षा केन्र¸ ममतत र समयमा अतनवाया 
रुपमा उपजस्थत हुनुपनेछ ।  

5= रुि चढ्न ेपरीक्षा समतेबाट सफल हुने उम्मेदवारहरुको लागग मात्र पौडी िेल्ने परीक्षा सञ्चालन गररने छ । पौडी िेल्न ेस्थान सोहह समयमा 
तोककनेछ । साथै‚ पौडी िेल्नको लागग आवश्यक कस्टम तथा पोशाक लगायतका सामग्री उम्मेदवार स्वयमले अतनवाया रुपमा मलएर आउनु पनछे। 

6= शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षामा उम्मेदवारको कारण कुन ैदरु्ाटना भएमा उम्मेदवार स्वयम जिम्मेवार हुनु पनेछ । 
7= तोककएको ममततमा कुनै सावाितनक ववदा पना गएमा पतन परीक्षा तनयममत रुपमा संचालन हुनेछ ।  

 

 

 

 

    

 

 

(ओमकुमार शे्रष्ट्ठ) 
शािा अगिकृत 

(एकनारायण शमाा) 
तनदेशक 


