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सूचना नं. १० /०७४-७५, िमित २०७४/०६/०४ गते

वन रक्षक पदको प्रयोगा मक परीक्षा कायर्क्रम स वि ध सूचना
यस िनदेर्शनालयको िवज्ञापन नं. ५०१-५०६/०७३-७४ (खल
ु ा तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरे ट्री समहू , ेणी िविहन, वन रक्षक पदको लािग पोखरा परीक्षा के द्र राखी दरखा त भनेर्
स पणू र् उ मेदवारह को देहाय बमोिजमको परीक्षा कायर्क्रम अनसु ार शारीिरक त दु ती परीक्षण तथा प्रयोगा मक परीक्षा िन न िमित, समय र थानमा हुने भएकोले स वि धत सबैको जानकारीको लािग यो
सचू ना प्रकािशत गिरएको छ ।
अिघ लो िदनको परीक्षामा उ ीणर् उ मेदवारह का
लािग
ख चढ्ने थानः अ चल सश त्र प्रहरी गु म ग डकी,
पोखरा । (िज ला प्रशासन कायार्लय का की
निजकै )

शारीिरक परीक्षण, २०० िमटर दौड, ३००० िमटर दौड सच
ं ालन हुने
थानः-सश प्रहरी बल नेपाल, लामपाटन, पोखरा
क्र.सं. दरखा त बझु ाएको थान

१

२

लोक सेवा आयोग,
प.क्षे.िन. पोखरा

लोक सेवा आयोग,
प.क्षे.िन. पोखरा

परीक्षा िमित

२०७४/०६/२०

२०७४/०६/२१

रोल नं.

परीक्षा समय

उ मेद्वार
संख्या

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

२००

देिख
सम
२३०००१ २३०२००

िबहान ९:००-११:०० बजे स म

२००

२३०२०१ २३०४००

िदनको १:००-३:०० बजे स म

२००

२३०४०१ २३०६००

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

२००

२३०६०१ २३०८००

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

२००

२३०८०१ २३१०००

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

िबहान ९:००-११:०० बजे स म

२००

२३१००१ २३१२००

िबहान ९:००-११:०० बजे स म

िदनको १:००-३:०० बजे स म

२००

२३१२०१ २३१४००

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

२००

२३१४०१ २३१६००

Page 1 of 3

परीक्षा िमित

परीक्षा समय

ख चढ्ने परीक्षामा उ ीणर्
उ मेदवारह का लािग
पौडी खे ने थानः BLUE GILL
वीिमङपुल, चाउथे, पोखरा
परीक्षा िमित

परीक्षा समय

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

२०७४/०६/२१

२०७४/०६/२२

िबहान ९:००-११:०० बजे स म
िदनको १:००-३:०० बजे स म

िदनको १:००-३:०० बजे स म
िदनको ३:००-५:०० बजे स म

िबहान ९:३० बाट सु
२०७४/०६/२१ भई क्रमश बेलक
ु ा
५:०० बजे स म

िबहान ९:३० बाट सु
२०७४/०६/२२ भई क्रमश बेलक
ु ा
५:३० बजे स म

अिघ लो िदनको परीक्षामा उ ीणर् उ मेदवारह का
लािग
ख चढ्ने थानः अ चल सश त्र प्रहरी गु म ग डकी,
पोखरा । (िज ला प्रशासन कायार्लय का की
निजकै )

शारीिरक परीक्षण, २०० िमटर दौड, ३००० िमटर दौड सच
ं ालन हुने
थानः-सश प्रहरी बल नेपाल, लामपाटन, पोखरा
क्र.स.ं दरखा त बझु ाएको थान

३

लोक सेवा आयोग,
प.क्षे.िन. पोखरा

परीक्षा िमित

२०७४/०६/२२

लोक सेवा आयोग,
प.क्षे.िन. पोखरा
४

िज ला हुलाक कायार्लय,
याङ्जा

िज ला हुलाक कायार्लय,
याङ्जा
िज ला हुलाक कायार्लय,
तनहुँ
५

िज ला हुलाक कायार्लय,
तनहुँ
िज ला हुलाक कायार्लय,
गोरखा

२०७४/०६/२३

रोल नं.

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

उ मेद्वार
सख्ं या
२००

देिख
सम
२३१६०१ २३१८००

िबहान ९:००-११:०० बजे स म

२००

२३१८०१ २३२०००

िदनको १:००-३:०० बजे स म

२००

२३२००१ २३२२००

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

२००

२३२२०१ २३२४००

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

२००

२३२४०१ २३२६००

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

िबहान ९:००-११:०० बजे स म

१५०
५०

परीक्षा समय

परीक्षा िमित

परीक्षा समय

२०७४/०६/२३

िबहान ९:००-११:०० बजे स म
िदनको १:००-३:०० बजे स म

िदनको १:००-३:०० बजे स म

२००

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

२००

२५०२५१ २५०४५०

३१

२५०४५१ २५०४८१

२०७४/०६/२४ िबहान ९:००-११:०० बजे
िदनको १:००-३:०० बजे स म
िदनको ३:००-५:०० बजे स म

परीक्षा िमित

परीक्षा समय

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

२३२६०१ २३२७५०
िबहान ९:००-११:०० बजे स म
२५०००१ २५००५० २०७४/०६/२४
िदनको १:००-३:०० बजे स म
२५००५१ २५०२५०

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

ख चढ्ने परीक्षामा उ ीणर्
उ मेदवारह का लािग
पौडी खे ने थानः BLUE GILL
वीिमङपुल, चाउथे, पोखरा

िबहान ९:३० बाट सु
२०७४/०६/२३ भई क्रमश बेलक
ु ा
५:०० बजे स म

िबहान ९:३० बाट सु
२०७४/०६/२४ भई क्रमश बेलक
ु ा
५:०० बजे स म

िदनको ३:००-५:०० बजे स म

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

१६९

२५५००१ २५५१६९

२००

२५५१७० २५५३६९ २०७४/०६/२५ िबहान ९:००-११:०० बजे स म

६७
१३३
२००

२५५३७० २५५४३६
२६०००१ २६०१३३
२६०१३४ २६०३३३

Page 2 Of 3

िदनको १:००-३:०० बजे स म
िदनको ३:००-५:०० बजे स म

िबहान ९:३० बाट सु
२०७४/०६/२५ भई क्रमश बेलक
ु ा
५:०० बजे स म

अिघ लो िदनको परीक्षामा उ ीणर् उ मेदवारह का
लािग
ख चढ्ने थानः अ चल सश त्र प्रहरी गु म ग डकी,
पोखरा । (िज ला प्रशासन कायार्लय का की
निजकै )

शारीिरक परीक्षण, २०० िमटर दौड, ३००० िमटर दौड सच
ं ालन हुने
थानः-सश प्रहरी बल नेपाल, लामपाटन, पोखरा
क्र.स.ं दरखा त बझु ाएको थान

६

नोटः

िज ला हुलाक कायार्लय,
गोरखा
िज ला हुलाक कायार्लय,
लमजङु
िज ला हुलाक कायार्लय,
मनाङ
लोक सेवा आयोग,
ध.अ.का. बाग्लङु
लोक सेवा
आयोग,ल.ु अ.का. बटु वल

परीक्षा िमित

२०७४/०६/२५

परीक्षा समय

िबहान ७:००-९:०० बजे स म

उ मेद्वार
सख्ं या

रोल नं.
देिख

सम

५९

२६०३३४ २६०३९२

१३०

२६४००१ २६४१३०

परीक्षा िमित

परीक्षा समय

१

२६८००१ २६८००१ २०७४/०६/२६ िबहान ७:००-९:०० बजे स म

२२

२७०००१ २७००२२

५

२००००१ २००००५

ख चढ्ने परीक्षामा उ ीणर्
उ मेदवारह का लािग
पौडी खे ने थानः BLUE GILL
वीिमङपुल, चाउथे, पोखरा
परीक्षा िमित

परीक्षा समय

िबहान ९:३० बाट सु
२०७४/०६/२६ भई क्रमश िदनको
११:३० बजे स म

प्रवेशपत्र िलन बाँकी उ मेद्वारह को प्रवेश पत्र यस िनदेर्शनालयबाट िवतरण भई रहेको छ । प्रवेशपत्र िबना परीक्षामा सि मिलत गराईने छै न । प्रवेशपत्रको प्रितिलिप आव यक पनेर् उ मेद्वारले परीक्षा िमित भ दा अगाडी नै
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.िन., पोखराबाट तोिकएको द तरु ितरी अिनवायर् पमा िलइसक्नु पनेर्छ ।

उ मेद्वारह ले अिनवायर् पमा यान िदनुपनेर् कुराह ः
 परीक्षामा सहभागी हुन आउने उ मेद्वारह ले आँखा परीक्षण (+२ र –२ भ दा कमजोर नभएको) र रङ पिहचान स ब धी दोष नभएको नेपाल मेिडकल काउ सीलबाट वीकृ त िचिक सकबाट प्रमािणत प्रमाणपत्र अिनवायर् पमा पेश गनर्ु





पनेर्छ । अ यथा परीक्षामा सहभागी गराईने छै न ।
शारीिरक त दु ती परीक्षा, २०० िमटर दौड र ३००० िमटर दौडको परीक्षामा सफल उ मेद्वारह को मात्र भोिलप ट ख चढ्ने र पौडी खे ने परीक्षा िलइनेछ । पौडी खे नको लािग आव यक क टम तथा पोशाक उ मेद्वार वयंले यव था
गनर्पु नेर्छ ।
हरे क इभे टमा सफल उ मेद्वारह लाई मात्रै यस पिछको इभे टमा सहभागी गराइने भएकोले तोिकएको परीक्षा के द्र, िमित र समयमा अिनवायर् पमा उपि थित हुनपु नेर्छ ।
शारीिरक त दु ती परीक्षामा उ मेद्वारको कारण कुनै दघु टर् ना भएका उ मेद्वार वयम् िज मेवार हुनपु नेर्छ ।
तोिकएको िमितमा कुनै सावर्जिनक िवदा पनर् गएमा पिन परीक्षा िनयिमत पमा संचालन हुनेछ ।

.........................................
(सिरता कुमारी खितवडा)
िनदेर्शक
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