
pDd]bjf/x?nfO{ ljz]if hfgsf/L M nf]s ;]jf cfof]uaf6 k|sflzt lj1fkgx?df psconline.psc.gov.np df uO{ b/vf:t lbg ;lsG5 . ;DalGwt kbsf] kf7\oqmd 

cfof]usf] j]a;fO6 www.psc.gov.np af6 8fpgnf]8 u/L k|fKt ug{ ;lsg]5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

;fKtflxs 

-a'wjf/ k|sflzt x'g]_ 

 

 

 

 
 

ljifo;"rL 

  k[i7 

 

  

!= k/LIff /2 u/L lgnDag ul/Psf] ;"rgf @–# 

 

@= k'gof]{u ;DaGwL ;"rgf  $  

 

#= sfof{no ;/]sf] ;"rgf  $   

   

 

  

  

nf]s ;]jf cfof]u 

;"rgf–kq 
BULLETIN 

jif{ #* @)&* j}zfv ! ut] c+s #( 

YEAR 38                                     14 APRIL 2021          NO. 39 

 



  -2_ nf]s ;]jf cfof]u  ;"rgf–kq  @)&* j}zfv ! ut]  

   

  

 

s]Gb|Lo sfof{no, cgfdgu/ 

k/LIff ;~rfng zfvf -;'= lg= tyf ;+= ;+=_ 

k/LIff /2 u/L lgnDag ul/Psf] ;"rgf 

;"rgf g+= 279/077-78 

cfof]uaf6 ldlt @)&&.!!.@@ df ;~rflnt g]kfn k|x/L tkm{ lj= g+= )!÷)&&–&* k|x/L hjfg -hgkb_ kbsf] lnlvt k/LIffdf clgoldt sfo{ ug]{ 

k/LIffyL{nfO{ cfof]usf] ldlt @)&&.!@.)^ sf] lg0f{ofg';f/ b]xfo adf]lhd sf/jfxL ul/Psf] Joxf]/f ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt 

ul/Psf] 5 .  

क्र.सं. परीक्षा केन्द्र 

रोल
 न

म्ब
र 

परीक्षार्थीको नाम र 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको  
नाम 

बाजेको 
नाम 

अननयनमत काययको वििरण कारबाहीको वििरण 

1=  
बालजागनृत इविलस 

मा.वि., हेटौंडा २०
०३

२ अनमत कुमार नगरी, 
सोनमा गा.पा.-६, 

महोत्तरी 

दिनलपकुमार/  
पिनिेिी 

वकसनु 

खण्ड ख को उत्तरपसु्ततका  रोल नं २००२५ का 
आकाश कुमार नगरीसँग साटफेर गरी लेस्खरहेको 
अितर्थामा भेवटएको । 

ननज परीक्षार्थीहरुको उक्त विज्ञापनको नलस्खत 
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हनेु कुनै 
पनन पिको नलस्खत परीक्षामा ५ (पाँच) िर्य 
सम्म सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने । 
ननजहरुको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा 
दिने व्यस्क्तलाई ५ (पाँच) िर्य सम्म परीक्षामा 
सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने र 
ननजहरुलाई प्रचनलत कानून बमोस्जम 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगाडी 
बढाउन नेपाल प्रहरीको सम्बस्न्द्धत 
कायायलयलाई लेखी पठाउने । 

 

2=  
बालजागनृत इविलस 

मा.वि., हेटौंडा २०
०२

५ आकाश कुमार नगरी, 
हररपरु, सलायही 

रामविलाश/ 

नैनिेिी 
िेि 
नन्द्िन 

खण्ड ख को उत्तरपसु्ततका रोल नं २००३२ का अनमत 
कुमार नगरीसँग साटफेर गरी लेस्खरहेको अितर्थमा 
भेवटएको ।  

3=  

 

जननमनुा मा.वि. 
क केन्द्र सखेुत ८७

०२
६ मनराज नकाल, सानी 

भेरी गा.पा-३ रुकुम 
पस्िम 

ताक/लाली भागीराम 
ननजको नलस्खत परीक्षामा झगिीर ओलीको छोरा सानी 
भेरी गा.पा.-३, पस्िम रुकुम  बतने िलबीर ओलीले 
दिएको ।  

4=  इगरविज मा.वि.  

क केन्द्र, सखेुत ४२
८९

२ विशाल वि.क., 
सानीभेरी -३, रुकुम 

पस्िम 

रणस्जत/ 

नभमकली 
गोबधयन 

शंका लानग सोधपछु गिाय ननजले भाईलाई उत्तीणय 
गराउन ससु्शल वि.क.को नामबाट परीक्षा दिएको 
तिीकार गरेको ।  

5=  
 

इगरविज मा.वि. 
क केन्द्र, सखेुत ४२

८९
१ ससु्शल वि.क. 

सानीभेरी -३, रुकुम 
रणस्जत/ 

नभमकली 
गोबधयन 

शंका लानग सोधपछु गिाय ननजको नलस्खत परीक्षा 
विशाल वि.क.ले दिएको पाइएको ।  

6=  रा.वि.म. क्याम्पस 
क केन्द्र, जलेश्वर १३

२७
२ पनुम कुमारी महतो, 

गौशाला न.पा.-१२, 

महोत्तरी 

सयुयिेि/ 

स्शििती 
ढोराई 

िततगुत उत्तरपसु्ततका आफै सार्थ नलइ गएको र 
केन्द्रबाट खिर गरे पनछ वफताय गरेको ।  

ननजहरुको नलस्खत परीक्षा रद्द गने । 
 

7=  सकुिेि मा.वि. 
सगुा, क केन्द्र, सगुा १७

७६
४ सनुनल कुमार चौधरी, 

फुतहुा विजयपरु-१०, 

रौतहट 
बालकेसर फाग ु

तिीकृत नामािलीमा सनुनल कुमार चौधरी (१७७६४)  
र रविन्द्र चौधरी (१७७७३) उल्लेख भई हतताक्षर 
समेत भएको तर सनुनल कुमार चौधरीको 
उत्तरपसु्ततका प्राप्त नभई रवि चौ (१७७३) नामको 
उत्तरपसु्ततका प्राप्त भएको र रविन्द्र चौधरीको समेत 
परीक्षामा सीट प्लान गररएको कोठा भन्द्िा अन्द्यत्रबाट 
उत्तरपसु्ततका प्राप्त भएको अितर्थामा सो समेत 
शंकातपि िेस्खएको भनी लेस्ख आएको ।  

8=  
 

शास्न्द्त ननकेतन 
मा.वि. महेन्द्रनगर ५५

१३
५ अजुयन बहािरु धमेना, 

बझाि 
लाल/नैना कैले 

कायायलय प्रनत प्रिेश पत्र तर्था परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र 
नभडाउँिा प्रिेशपत्रमा भएको फोटो फरक िेस्खएको र 
सोधपछु गनय र्थाले पनछ उत्तरपसु्ततका छोडी परीक्षा 
केन्द्रबाट बावहररएको ।  

9=  
 

शास्न्द्त ननकेतन 
मा.वि. महेन्द्रनगर ५५

०६
२ अजय कँुिर,  

तलकोड -२, बझाि 
प्रेमलाल/प्रमीला जयलाल 

10=  
 

शास्न्द्त ननकेतन 
मा.वि. महेन्द्रनगर ५४

९०
९ गजेन्द्र बहािरु कँुिर, 

बझाि 
कमल/स्जरािेिी डबल 

11=   

शास्न्द्त ननकेतन 
मा.वि. महेन्द्रनगर ५४

९६
८ उमेश बोहरा, मष्टा 

गा.पा.- ७, बझाि 
बीरमल/राजी रन्द्ध 
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12=  
 

लोक सेिा आयोग 
दिपायल ख केन्द्र, 

दिपायल ५२
९०

५ िसन्द्त बहािरु द्वाल, 

तलकोट - १, बझाि 
दिप/मनािेिी चक्र 

ननजको नलस्खत परीक्षा मातिीरका नाती, प्रेमबहािरुका 
छोरा जयपथृ्िी न.पा. -१०, बझाि बतने शेर बहािरु 
जठाराले सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेशपत्रमा आफ्नो 
फोटी टाँसी वकते िततखत समेत गरी नक्कली 
परीक्षार्थीलाई परीक्षा दिलाउने काययमा संलग्न ।   

ननज परीक्षार्थीको उक्त विज्ञापनको नलस्खत 
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हनेु कुनै 
पनन पिको नलस्खत परीक्षामा ५ (पाँच) िर्य 
सम्म सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने । 
ननजको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा 
दिने व्यस्क्तलाई ५ (पाँच) िर्य सम्म परीक्षामा 
सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने र 
ननजहरुलाई प्रचनलत कानून बमोस्जम 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगाडी 
बढाउन नेपाल प्रहरीको सम्बस्न्द्धत 
कायायलयलाई लेखी  

पठाउने । 

13=  
 

लोक सेिा आयोग 
दिपायल ख केन्द्र, 

दिपायल ५२
१२

५ िल बहािरु नसंह, 

सायल गा.पा. िडा नं. 
२, डोटी 

गगन/िेिा परर 
शंका लानग सोधपछु गिाय हडबडाइ शंकातपि जिाफ 
दिएको तत ् पिात ननजको िाततविक पवहचान हनु 
नपाउिै उत्तरपसु्ततका बझुाई बावहर गएको ।   

ननजको नलस्खत परीक्षा रद्द गने । 

14=  लोक सेिा आयोग 
दिपायल क केन्द्र, 

दिपायल ५२
७९

९ आकाश वि.क., 
तलकोट गा.पा-२, 

बझाि 
नमन/उसली 

जय 
बहािरु 

ननजको नलस्खत परीक्षा जयपथृ्िी न.पा.-२, बझाि ितने 
लाल बहािरुको नाती, भनु्द्टुको छोरा विकास खड्काले 
सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र र नागररकताको 
प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो फोटो टाँसी वकते िततखत 
समेत गरी परीक्षामा संलग्न भएको ।  

ननज परीक्षार्थीहरुको उक्त विज्ञापनको नलस्खत 
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हनेु कुनै 
पनन पिको नलस्खत परीक्षामा ५ (पाँच) िर्य 
सम्म सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने । 
ननजहरुको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा 
दिने व्यस्क्तलाई ५ (पाँच) िर्य सम्म परीक्षामा 
सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने र 
ननजहरुलाई प्रचनलत कानून बमोस्जम 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगाडी 
बढाउन नेपाल प्रहरीको सम्बस्न्द्धत 
कायायलयलाई लेखी  

पठाउने । 

15=  
 

श्री शहीि तमनृत 
आ.मा.वि. क केन्द्र, 

राजापरु, डोटी ५१
९८

२ नसतल कठायत, 

पूिीचौकी गा.पा-५, 

डोटी 
नभम/कुन्द्ती छवि 

ननजको नलस्खत परीक्षा गौरीगंगा न.पा -१०,कैलाली 
ितने छविलालको नानतनी, भोजलाल डगौरा र्थारुको 
छोरी आशा चौधरीले सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र 
र नागररकताको प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो फोटो 
टाँसी वकते िततखत समेत गरी परीक्षामा संलग्न 
भएको ।   

16=   

श्री सेती प्राविनधक 
स्शक्षालय ग केन्द्र ५३

४२
४ नविन मल्ल, 

वित्र्थडस्चर गा.पा-९, 

बझाि 
कृत/माधवििेिी धमय 

ननजको नलस्खत परीक्षा तलकोट गा.पा.-१, बझाि 
ितने सपेको नाती, प्रेम वि.क. को छोरा विरेन्द्र 
वि.क.ले सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र र 
नागररकताको प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो फोटो टाँसी 
वकते िततखत समेत गरी परीक्षामा संलग्न भएको ।   

17=  श्री सजुि मा.वि. 
क केन्द्र राजपरु, 

डोटी ५२
४६

७ करण जप्रेल,  

सैन पसेला १, बझाि 
प्रेम/र्थौली विर 

ननजको नलस्खत परीक्षा सैनापसेला -१, बझाि ितने 
बीर बहािरुको नाती, प्रेम.को छोरा पारस जप्रेलले 
सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टाँसी 
वकते िततखत समेत गरी परीक्षामा संलग्न भएको ।   

18=  
महेन्द्रनगर 

९५
९४

९ कविन्द्र कँुिर, 

तलकोट-२, बझाि 
वहमराज/अमतृािेि

ीी 
- प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो उप्काई ननजको 

नलस्खत परीक्षामा विक्रम िोहरा संलग्न भएको ।   

19=  नसद्धनार्थ विज्ञान 
क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
९६

५ कलक बहािरु 
रोकाया, 

 तलकोट -३, बझाि 
जोगी/हररना अशो 

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो उप्काई ननजको 
नलस्खत परीक्षामा निीन जोशी संलग्न भएको ।   

20=  नसद्धनार्थ विज्ञान 
क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
९१

९ बनब रोकाया, तलकोट 
गा.पा-२, बझाि 

गोपाल/ढुन्द्की अशो 
प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो उप्काई ननजको 
नलस्खत परीक्षामा जीिन िोहरा संलग्न भएको ।   
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nf]s ;]jf cfof]u, hn]Zj/ sfof{nosf] tkl;ndf pNn]lvt kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"xsf] lnlvt k/LIffsf] glthfdf lrQ ga'emfO{ lgDg pDd]bjf/x?n] k'gof]{u u/fO{ 

kfpF egL k]z ug'{ ePsf] lgj]bg pk/ sf/jfxL x'Fbf ;flas glthfdf s'g} klg kl/jt{g gePsf] Joxf]/f ldlt @)&&.!@.@^ lg0f{ofg';f/ ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf 

nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 .   

qm=;+= + lj1fkg g+==  ;d"x kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x, tx /f]n g+= pDd]bjf/sf] gfd y/  

1= 
11310-11316/076-77 v'nf 

vl/bf/ jf ;f] ;/x,  

PsLs[t tyf ;+o'St, /f=k=cg+=låtLo  

150033 /]g'sf ofbj 

2= 151484 /fds}nfz /fo ofbj 

 

nf]s ;]jf cfof]u, sf7df8f}+ sfof{no 

sfof{no ;/]sf] ;"rgf 

;"rgf g+= *$÷)&&–&* 

o; sfof{no xfn;Dd gofF afg]Zj/, sf7df8f}+df /x]sf]df ldlt @)&*.)!.)! b]lv nf]s ;]jf cfof]u s]Gb|Lo sfof{no, cgfdgu/sf] ejgdf ;/]sf]n] o; sfof{noaf6 

k|jfx x'g] ;a} ;]jfx? ca pk|fGt cgfdgu/af6 pknAw x'g] Joxf]/f ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sfzg ul/Psf] 5 .  

 

 

k|sfzsM nf]s ;]jf cfof]u, ;"rgf tyf k|sfzg zfvf                                

O{–d]nM: info@psc.gov.np  j]e;fO6: www.psc.gov.np 
6]lnkmf]g g+=: )!–$&&!#%%, ˆofS; g+= : )!–$&&!$()   kf]i6 aS; g+=M *(&(, sf7df8f}+     @)&*÷!÷! a'waf/  


