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मा.वि., हे टौंडा

जननमुना मा.वि.
क केन्द्र सुखेत
इगरविज मा.वि.
क केन्द्र, सुखेत

इगरविज मा.वि.
क केन्द्र, सुखेत
रा.वि.म. क्याम्पस
क केन्द्र, जलेश्वर

२००३२
२००२५

बालजागृनत इविलस

८७०२६

3=

मा.वि., हे टौंडा

४२८९२

2=

बालजागृनत इविलस

४२८९१

1=

परीक्षा केन्द्र

१३२७२

क्र.सं .

रोल नम्बर
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परीक्षार्थीको नाम र

बाबु/आमाको

बाजेको

ठे गाना

नाम

नाम

अनमत कुमार नगरी,
सोनमा गा.पा.-६,
महोत्तरी

दिनलपकुमार/
पिनिे िी

वकसुन

रामविलाश/

िे ि

हररपुर, सलायही

नैनिे िी

नन्द्िन

ताक/लाली

भागीराम

मनराज नकाल, सानी

सानीभेरी -३, रुकुम
पस्िम

रणस्जत/
नभमकली

सुस्शल वि.क.

रणस्जत/
नभमकली

गौशाला न.पा.-१२,
महोत्तरी

ननज परीक्षार्थीहरुको उक्त विज्ञापनको नलस्खत

खण्ड ख को उत्तरपुस्ततका रोल नं २००३२ का अनमत
कुमार नगरीसँग साटफेर गरी लेस्खरहे को अितर्थमा
भेवटएको ।

भेरी गा.पा.-३, पस्िम रुकुम

बतने िलबीर ओलीले

दिएको ।

सानीभेरी -३, रुकुम
पुनम कुमारी महतो,

रोल नं २००२५ का

आकाश कुमार नगरीसँग साटफेर गरी लेस्खरहे को

ननजको नलस्खत परीक्षामा झगिीर ओलीको छोरा सानी

पस्िम
विशाल वि.क.,

खण्ड ख को उत्तरपुस्ततका

कारबाहीको वििरण

अितर्थामा भेवटएको ।

आकाश कुमार नगरी,

भेरी गा.पा-३ रुकुम

अननयनमत काययको वििरण

सुयि
य े ि/
स्शििती

गोबधयन

शंका लानग सोधपुछ गिाय ननजले भाईलाई उत्तीणय
गराउन सुस्शल वि.क.को नामबाट परीक्षा दिएको
तिीकार गरे को ।

गोबधयन

ढोराई

परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै

पनन पिको नलस्खत परीक्षामा ५ (पाँच) िर्य
सम्म सामेल हुन नपाउने गरी ननलम्बन गने ।
ननजहरुको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा
दिने व्यस्क्तलाई ५ (पाँच) िर्य सम्म परीक्षामा
सामेल हुन नपाउने गरी ननलम्बन गने र
ननजहरुलाई

प्रचनलत

कानून

बमोस्जम

अनुसन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगाडी
बढाउन

नेपाल

प्रहरीको

सम्बस्न्द्धत

कायायलयलाई लेखी पठाउने ।

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

िततुगत उत्तरपुस्ततका आफै सार्थ नलइ गएको र
केन्द्रबाट खिर गरे पनछ वफताय गरे को ।

तिीकृत नामािलीमा सुननल कुमार चौधरी (१७७६४)

7=

सुकिे ि मा.वि.
सुगा, क केन्द्र, सुगा

१७७६४

र रविन्द्र चौधरी (१७७७३) उल्लेख भई हतताक्षर
समेत

सुननल कुमार चौधरी,
फुतुहा विजयपुर-१०,
रौतहट

बालकेसर

फागु

भएको

तर

सुननल

कुमार

चौधरीको

उत्तरपुस्ततका प्राप्त नभई रवि चौ (१७७३) नामको
उत्तरपुस्ततका प्राप्त भएको र रविन्द्र चौधरीको समेत
परीक्षामा सीट प्लान गररएको कोठा भन्द्िा अन्द्यत्रबाट
उत्तरपुस्ततका

प्राप्त

भएको

अितर्थामा

सो

समेत

10=

11=

५५१३५

शास्न्द्त ननकेतन

मा.वि. महे न्द्रनगर

मा.वि. महे न्द्रनगर

अजुन
य बहािुर धमेना,
बझाि
अजय कँ ु िर,
तलकोड -२, बझाि

शास्न्द्त ननकेतन

५४९०९

9=

शास्न्द्त ननकेतन

गजेन्द्र बहािुर कँ ु िर,

शास्न्द्त ननकेतन

५४९६८

8=

५५०६२

शंकातपि िे स्खएको भनी लेस्ख आएको ।

उमेश बोहरा, मष्टा

मा.वि. महे न्द्रनगर

मा.वि. महे न्द्रनगर

बझाि

गा.पा.- ७, बझाि

ननजहरुको नलस्खत परीक्षा रद्द गने ।
लाल/नैना

कैले

प्रेमलाल/प्रमीला

जयलाल

कायायलय प्रनत प्रिेश पत्र तर्था परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र
नभडाउँ िा प्रिेशपत्रमा भएको फोटो फरक िे स्खएको र
सोधपुछ गनय र्थाले पनछ उत्तरपुस्ततका छोडी परीक्षा

कमल/स्जरािे िी

डबल

बीरमल/राजी

रन्द्ध

केन्द्रबाट बावहररएको ।
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ननज परीक्षार्थीको उक्त विज्ञापनको नलस्खत
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै

पनन पिको नलस्खत परीक्षामा ५ (पाँच) िर्य

12=

लोक से िा आयोग
दिपायल ख केन्द्र,
दिपायल

५२९०५

ननजको नलस्खत परीक्षा मातिीरका नाती, प्रेमबहािुरका
िसन्द्त बहािुर द्वाल,
तलकोट - १, बझाि

छोरा जयपृथ्िी न.पा. -१०, बझाि बतने शेर बहािुर
दिप/मनािे िी

चक्र

जठाराले सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेशपत्रमा आफ्नो
फोटी

टाँसी

वकते

िततखत समेत

गरी

नक्कली

परीक्षार्थीलाई परीक्षा दिलाउने काययमा सं लग्न ।

सम्म सामेल हुन नपाउने गरी ननलम्बन गने ।
ननजको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा
दिने व्यस्क्तलाई ५ (पाँच) िर्य सम्म परीक्षामा
सामेल हुन नपाउने गरी ननलम्बन गने र
ननजहरुलाई

प्रचनलत

कानून

बमोस्जम

अनुसन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगाडी
बढाउन

नेपाल

प्रहरीको

कायायलयलाई

सम्बस्न्द्धत
लेखी

13=

लोक से िा आयोग
दिपायल ख केन्द्र,
दिपायल

५२१२५

पठाउने ।
िल बहािुर नसं ह,
सायल गा.पा. िडा नं.

शंका लानग सोधपुछ गिाय हडबडाइ शंकातपि जिाफ
गगन/िे िा

परर

२, डोटी

दिएको तत् पिात ननजको िाततविक पवहचान हुन

ननजको नलस्खत परीक्षा रद्द गने ।

नपाउिै उत्तरपुस्ततका बुझाई बावहर गएको ।

14=

दिपायल क केन्द्र,
दिपायल

५२७९९

ननजको नलस्खत परीक्षा जयपृथ्िी न.पा.-२, बझाि ितने
लोक से िा आयोग

आकाश वि.क.,
तलकोट गा.पा-२,

नमन/उसली

बझाि

जय
बहािुर

लाल बहािुरको नाती, भुन्द्टु को छोरा विकास खड्काले
सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र र नागररकताको
प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो फोटो टाँसी वकते िततखत
समेत गरी परीक्षामा सं लग्न भएको ।

15=

श्री शहीि तमृनत
आ.मा.वि. क केन्द्र,
राजापुर, डोटी

५१९८२

ननजको नलस्खत परीक्षा गौरीगंगा न.पा -१०,कैलाली
ितने छविलालको नानतनी, भोजलाल डगौरा र्थारुको

नसतल कठायत,
पूिीचौकी गा.पा-५,

नभम/कुन्द्ती

छवि

डोटी

छोरी आशा चौधरीले सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्र
र नागररकताको प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो फोटो
टाँसी वकते िततखत समेत गरी परीक्षामा सं लग्न
भएको ।

16=

श्री से ती प्राविनधक
स्शक्षालय ग केन्द्र

५३४२४

ननजको नलस्खत परीक्षा तलकोट गा.पा.-१, बझाि
नविन मल्ल,
वित्र्थडस्चर गा.पा-९,

ितने सपेको नाती, प्रेम वि.क. को छोरा विरे न्द्र
कृत/माधवििे िी

धमय

बझाि

वि.क.ले

सक्कली

परीक्षार्थीको

प्रिेश

पत्र

र

नागररकताको प्रमाणपत्रमा समेत आफ्नो फोटो टाँसी

डोटी

18=

19=

महे न्द्रनगर
नसद्धनार्थ विज्ञान
क्याम्पस,
महे न्द्रनगर ।

20=

नसद्धनार्थ विज्ञान
क्याम्पस,
महे न्द्रनगर ।

९५९४९

क केन्द्र राजपुर,

९५९६५

श्री सुजि मा.वि.

९५९१९

17=

५२४६७

वकते िततखत समेत गरी परीक्षामा सं लग्न भएको ।
ननजको नलस्खत परीक्षा सै नापसे ला -१, बझाि ितने
करण जप्रेल,
सै न पसे ला १, बझाि

प्रेम/र्थौली

विर

बीर बहािुरको नाती, प्रेम.को छोरा पारस जप्रेलले
सक्कली परीक्षार्थीको प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टाँसी
वकते िततखत समेत गरी परीक्षामा सं लग्न भएको ।

कविन्द्र कँ ु िर,

वहमराज/अमृतािे ि

तलकोट-२, बझाि

ीी

-

जोगी/हररना

अशो

गोपाल/ढु न्द्की

अशो

कलक बहािुर
रोकाया,
तलकोट -३, बझाि
बनब रोकाया, तलकोट
गा.पा-२, बझाि

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो उप्काई ननजको
नलस्खत परीक्षामा विक्रम िोहरा सं लग्न भएको ।
प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो उप्काई ननजको
नलस्खत परीक्षामा निीन जोशी सं लग्न भएको ।

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो उप्काई ननजको
नलस्खत परीक्षामा जीिन िोहरा सं लग्न भएको ।

ननज परीक्षार्थीहरुको उक्त विज्ञापनको नलस्खत
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै

पनन पिको नलस्खत परीक्षामा ५ (पाँच) िर्य
सम्म सामेल हुन नपाउने गरी ननलम्बन गने ।
ननजहरुको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा
दिने व्यस्क्तलाई ५ (पाँच) िर्य सम्म परीक्षामा
सामेल हुन नपाउने गरी ननलम्बन गने र
ननजहरुलाई

प्रचनलत

कानून

बमोस्जम

अनुसन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगाडी
बढाउन

नेपाल

कायायलयलाई
पठाउने ।

प्रहरीको

सम्बस्न्द्धत
लेखी
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