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क्र.सं. परीक्षा केन्द्र 

रोल
 न

म्ब
र 

परीक्षार्थीको नाम र 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको  
नाम 

बाजेको 
नाम 

अननयनमत काययको वििरण कारबाहीको वििरण 

1=  

नसद्धनार्थ विज्ञान 
क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
९१

८ दिपेन्द्र बहािरु कठायत,  

मष्टा -४, बझाङ्ग 

धमयविर / 
सोनािेिी 

गोरे 
प्रिेशपत्र तर्था नागररकतामा फोटो बिली ननजको 
नलखित परीक्षामा अजय कठायत संलग्न भएको । 

ननज परीक्षार्थीको उक्त विज्ञापनको नलखित 
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हनेु कुनै 
पनन पिको नलखित परीक्षामा ५ (पााँच) िर्य 
सम्म सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने । 
ननजको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा 
दिने व्यखक्तलाई ५ (पााँच) िर्य सम्म परीक्षामा 
सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने र 
ननजहरुलाई प्रचनलत कानून बमोखजम 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगानि 
बढाउन नेपाल प्रहरीको सम्बखन्द्धत 
कायायलयलाई लेिी पठाउने । 

2=  महेन्द्रनगर । 

९५
९०

८ केशि द्वाल, 

तलकोट गा.पा.-४, 

बझाङ्ग 

हकय जंग / 
मातािेिी 

मानबहािरु 
प्रिेशपत्र तर्था नागररकतामा फोटो बिली ननजको 
नलखित परीक्षामा रामेको नाती नभमबहािरुको छोरा 
दिनेश िाती संलग्न भएको । 

3=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
८८

१ कृष्ण िड्का, 
िप्तिछान्ना गा.पा.-६, 

बझाङ्ग 
भरत / नसता ियाराम 

प्रिेशपत्र तर्था नागररकतामा फोटो बिली ननजको 
नलखित परीक्षामा धनगढी उपमहानगरपानलका बस्ने 
ियारामको नाती, रामबहािरुको छोरा दिपन चौधरी 
संलग्न भएको । 

4=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
७१

५ परशरुाम कठायत, 

मष्टा गा.पा.-३, बझाङ्ग 
गोरि / 

फनगीरा िेिी 
धोज 

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो पररितयन गरी 
ननजको नलखित परीक्षामा मष्टा – ३  बस्ने 
वकथ्योको नाती, सकुुको छोरा बलराम कठायत 
संलग्न भएको । 

5=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
६२

८ हेमन्द्त किायत, 

िगुायर्थली-५, बझाङ्ग 
ििल / पानसरा वपरी 

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो पररितयन गरी 
ननजको नलखित परीक्षामा िगुायर्थली – ५ बस्ने 
प्यारुको नाती, मेम्िरको छोरा कृष्ण किायत संलग्न 
भएको । 

6=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
८३

६ सिुास ि. कठायत, 

मष्टा-४, बझाङ्ग 
कविराज / पतुली गजे 

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो पररितयन गरी 
ननजको नलखित परीक्षामा मष्टा – ४ बस्ने नसङ्गेको 
नाती, बम बहािरुको छोरा कमल कठायत संलग्न 
भएको । 

7=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
९४

८ विनोि कठायत, 

मष्टा-४, बझाङ्ग 
रंगलाल / 
मनािेिी 

धन्नजया 

प्रिेशपत्र तर्था नागररकताको फोटो पररितयन गरी 
ननजको नलखित परीक्षामा मष्टा – ४ बस्ने 
रामनगरीको नाती, सरेुन्द्रको छोरा प्रविन कठायत 
संलग्न भएको । 

8=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
८७

४ नबन्द्िास ऐिी, 
तलकोट-१, बझाङ्ग 

कृष्ण / उजली जयलाल 

प्रिेश पत्रमा फोटो पररितयन गरी ननजको सट्टामा 
परीक्षा दिन आएको परीक्षार्थी परीक्षा हलबाट 
शौचालय जाने बहान बनाई उतै बाट भागेको 
पाइएको । 

9=  
नसद्धनार्थ विज्ञान 

क्याम्पस, 

महेन्द्रनगर । ९५
६१

४ सन्द्तोर् कुमार साउि, 

र्थलारा-४, बझाङ्ग 
राम / चन्द्रािेिी 

जय 
बहािरु 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
मामाय गा.पा-६ बस्ने राइमानको नाती गोपालको 
छोरा दिनेश नसंह महराले नलखित परीक्षा दिएको । 

10=  िाल जागतृी मा.वि. 
महेन्द्रनगर । ५५

२६
६ रमेश कुमार चिांरा, 

जयपथृ्िी न.पा-११, 

बझाङ्ग 
धन / नसता लाल 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
र्थलारा-३, बझाङ्ग बस्ने खशिराज नेपालीले नलखित 
परीक्षा दिएको । 
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11=  अनमती कलेज, 

कञ्चनपरु । ५४
६२

९ अशोक ओिेिा, 
वित्र्थिखचर  

गा.पा. - बझाङ्ग 
नगता / वपरा नरर 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
बगुल न.पा.-५ बझाङ्ग बस्ने रामबहािरुको छोरा 
विमल बोहराले नलखित परीक्षा दिइरहेको 
पाइएको । 

ननज परीक्षार्थीको उक्त विज्ञापनको नलखित 
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हनेु कुनै 
पनन पिको नलखित परीक्षामा ५ (पााँच) िर्य 
सम्म सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने । 
ननजको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा 
दिने व्यखक्तलाई ५ (पााँच) िर्य सम्म परीक्षामा 
सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने र 
ननजहरुलाई प्रचनलत कानून बमोखजम 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगािी 
बढाउन नेपाल प्रहरीको सम्बखन्द्धत 
कायायलयलाई लेिी पठाउने । 

12=  अनमती कलेज, 

महेन्द्रनगर । ५४
८१

२ सनु्द्िर चलाउने, 

लेकगाउाँ - ७, बझाङ्ग 
प्यारीलाल / 

वहमानी 
राज 
बहािरु 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
नक्कली पररक्षार्थी बनेर अविनास चौधरीले नलखित 
परीक्षा दिएको । 

13=  महेन्द्रनगर । 

९५
८१

४ अननल धमेना, 
तल्कोट गा.पा.-२, 

बझाङ्ग 
काले / भजुी - 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
कृष्णित्तका छोरा लोकराज जोशीले नक्कली पररक्षार्थी 
बनेर नलखित परीक्षा दिएको । 

14=  दिपायल । 

६१
०२

७ महेश चौधरी, 
हसनुलया-५, कैलाली 

तेज / कुमारीिेिी राम 
नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
रामचरणका छोरा विशाल चौधरीले नक्कली परीक्षार्थी 
बनेर नलखित परीक्षा दिएको । 

15=  
नलवटल बदु्ध 
एकेिेमी, 

महेन्द्रनगर । ९६
०२

६ दिपेश ब. ऐिी, 
धमेन गाउाँपानलका 

जकती / 
मातािेिी 

प्यारू 
उत्तरपखुस्तकामा आफ्नो वििरण लेिी हाखजरी समेत 
गरी प्रश्नपत्र पाउन ुअगािै परीक्षा केन्द्रबाट भागी 
गएको । 

ननजको नलखित परीक्षा रद्द गने । 

16=  
शाखन्द्त ननकेतन 

मा.वि., 
महेन्द्रनगर । ५५

०८
५ रमेश कुाँ िर, 

हनसलया-५, बझाङ्ग 
विकय  जनक 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
वटकापरु-२, कैलाली बस्ने सागर बोहराले नक्कली 
परीक्षार्थी बनी नलखित परीक्षा दिएको । 

ननज परीक्षार्थीको उक्त विज्ञापनको नलखित 
परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हनेु कुनै 
पनन पिको नलखित परीक्षामा ५ (पााँच) िर्य 
सम्म सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने । 
ननजको नाममा नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा 
दिने व्यखक्तलाई ५ (पााँच) िर्य सम्म परीक्षामा 
सामेल हनु नपाउने गरी ननलम्बन गने र 
ननजहरुलाई प्रचनलत कानून बमोखजम 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक कारबाही अगािी 
बढाउन नेपाल प्रहरीको सम्बखन्द्धत 
कायायलयलाई लेिी पठाउने । 

17=  
शाखन्द्त ननकेतन 

मा.वि., 
महेन्द्रनगर । ५४

९५
१ विकास चलाउने, 

छविसपनर्थभरा, बझाङ्ग 
अजुयन / झरुुिेिी बेझरुाम 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
धनगढी उ.म.न.पा. बस्ने लेिराज चौधरीले नलखित 
परीक्षा दिएको । 

18=  
शाखन्द्त ननकेतन 

मा.वि., 
महेन्द्रनगर । ५५

०२
९ पूणय प्रसाि जोशी, 

तलकोट -३, बझाङ्ग 
पथृ्िीराज / 
िुड्की 

विष्णु 
नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
नविन जोशीले नक्कली परीक्षार्थी बनेर नलखित परीक्षा 
दिएको । 

19=  महेन्द्रनगर । 

९६
८४

३ सागर नसंह बगाल, 

िरकिा -४, कैलाली 
बखजर / 
गैमनतिेवि 

गगन 
नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
धनगढी उ.म.न.पा.-५ बस्ने लक्ष्मण चन्द्िले नक्कली 
परीक्षार्थी बनी नलखित परीक्षा दिएको । 

20=  
जानकी कन्द्या 

मा.वि., 
महेन्द्रनगर । ९६

४३
३ रेिन्द्त िड्का, 

चौरपाटी, अछाम 
प्रसािे / नरपता लाल 

नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
धनगढी उ.म.न.पा.-५ बस्ने सागर बहािरु िेउपाले 
नक्कली परीक्षार्थी बनेर नलखित परीक्षा दिएको । 

21=  महेन्द्रनगर । 

९८
९८

० रोशन विष्ट, 

मामाय -४ (साविक 
तपोिन -२), िाच ुयला 

रगे / गंगा रतन 
नागररकता तर्था प्रिेश पत्रमा आफ्नो फोटो टााँसी 
अम्मर बहािरु विष्टले नलखित परीक्षा दिएको । 
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