
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सदूुरपश् िम प प्रदेश 

धनगढी, कैलाली 
(परीक्षा संिालन शाखा) 

ललश्खत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोककएको सूिना 
सूिना नं. ५/०७९-८०, लम पलत २०७९।०५।०७ 

 

यस आयोगको लिज्ञपान नं. ५०८-५१२/०७८-७९ (खलुा/सम पावेशी) नेपाल 
श्शक्षा सेवा, श्शक्षा प्रशासन समू पह, पााँिौं तह, प्राकवलधक सहायक पदको online म पार्फ त 
दरखास्त र्ारम प भरर दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मे पदवाहरुको आयोगिाट प्रकाश्शत पूवफ 
लनधाफररत परीक्षा कायफक्रम प अनसुार ललश्खत परीक्षा तकपसलको लम पलत सम पय र परीक्षा 
केन्द्रहरुम पा संिालन हनु े भएकोले सम्िश्न्द्धत सिैको जानकारीको लालग यो सूिना 
प्रकाश्शत गररएको छ ।  

परीक्षा कायफक्रम प 

पत्र/ िरण कवषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा लम पलत र सम पय अवलध 

प्रथम प सेवा सम्िन्द्धी वस्तगुत िहवैुकश्पपक 
२०७९।५।२५ गते 

लिहान ११:०० िजे 
४५ लम पनेट 

परीक्षा केन्द्र 

लस.नं. 
रोल नं. 

उम्मे पदवार संख्या परीक्षा केन्द्र 
देश्ख सम्म प 

१ १ २५० २५० पञ्चोदय म पाध्यलम पक कवद्यालय हसनपरु,धनगढी "क" केन्द्र 

२ २५१ ४५० २०० पञ्चोदय म पाध्यलम पक कवद्यालय हसनपरु,धनगढी "ख" केन्द्र 

३ ४५१ ७०० २५० पञ्चोदय म पाध्यलम पक कवद्यालय हसनपरु,धनगढी "ग" केन्द्र 

४ ७०१ १००० ३०० लत्रनगर म पाध्यलम पक कवद्यालय,एलेन्द्िोक, धनगढी 

५ १००१ १२५० २५० ग्यालेक्सी म पाध्यलम पक कवद्यालय,हसनपरु,धनगढी, "क" केन्द्र 

६ १२५१ १५०० २५० ग्यालेक्सी म पाध्यलम पक कवद्यालय,हसनपरु,धनगढी, "ख" केन्द्र 

७ १५०१ १७६० २६० ऐश्वयफ कवद्या लनकेतन म पाध्यलम पक कवद्यालय, हसनपरु, धनगढी, "क" केन्द्र 



८ १७६१ २०२० २६० ऐश्वयफ कवद्या लनकेतन म पाध्यलम पक कवद्यालय, हसनपरु, धनगढी, "ख" केन्द्र 

९ २०२१ २२८० २६० ऐश्वयफ कवद्या लनकेतन म पाध्यलम पक कवद्यालय, हसनपरु, धनगढी, "ग" केन्द्र 

१० २२८१ २५४० २६० ऐश्वयफ िहमु पखुी क्याम्पस, धनगढी, "क" केन्द्र 

११ २५४१ २८०० २६० ऐश्वयफ िहमु पखुी क्याम्पस, धनगढी, "ख" केन्द्र 

१२ २८०१ ३००० २०० एक्सीस म पाध्यलम पक कवद्यालय,हसनपरु धनगढी 

१३ ३००१ ३२५० २५० एक्सीस म पाध्यलम पक कवद्यालय, +२ भवन, तारानगर, धनगढी  

१४ ३२५१ ३५०० २५० एररस्टो इंगललस वोर्डीङ स्कूल क्याम्पस रोर्ड,धनगढी 

१५ ३५०१ ३७६० २६० थ्री स्टार इङ्गललस िोलर्डफङ स्कुल, क्याम्पस रोर्ड,धनगढी 

१६ ३७६१ ३९९६ २३६ सरस्वती म पाध्यलम पक कवद्यालय म पनेहरा, धनगढी "क" केन्द्र 

१७ ३९९७ ४२५० २५४ सरस्वती म पाध्यलम पक कवद्यालय म पनेहरा, धनगढी "ख" केन्द्र 

१८ ४२५१ ४५०० २५० धनगढी नम पनुा म पाध्यलम पक कवद्यालय धनगढीगाउाँ,धनगढी "क" केन्द्र 

१९ ४५०१ ४७५० २५० धनगढी नम पनुा म पाध्यलम पक कवद्यालय धनगढीगाउाँ,धनगढी "ख" केन्द्र 

२० ४७५१ ४९५० २०० सदुरुपश्िम पान्द्िल क्याम्पस धनगढी,"क" केन्द्र 

२१ ४९५१ ५१५० २०० सदुरुपश्िम पान्द्िल क्याम्पस धनगढी,"ख" केन्द्र 

२२ ५१५१ ५३५० २०० सदुरुपश्िम पान्द्िल क्याम्पस धनगढी,"ग" केन्द्र 

२३ ५३५१ ५६०० २५० शारदा म पाध्यलम पक कवद्यालय वैयावेहर्डी, धनगढी,"क" केन्द्र  

२४ ५६०१ ५८५० २५० शारदा म पाध्यलम पक कवद्यालय वैयावेहर्डी, धनगढी,"ख" केन्द्र  

२५ ५८५१ ६०५० २०० जेश्शश एभरेष्ट म पाध्यलम पक कवद्यालय वैयावेहर्डी, धनगढी, "क" केन्द्र 

२६ ६०५१ ६२५० २०० जेश्शश एभरेष्ट म पाध्यलम पक कवद्यालय वैयावेहर्डी, धनगढी, "ख" केन्द्र 

२७ ६२५१ ६५०० २५० नेपाल पलुलस स्कुल िौराहा, धनगढी, "क" केन्द्र 

२८ ६५०१ ६७५० २५० नेपाल पलुलस स्कुल िौराहा,  धनगढी, "ख" केन्द्र 

२९ ६७५१ ७०५० ३०० राकिय तलुलसराम प म पाकव उत्तरवेहर्डी, धनगढी 

३० ७०५१ ७३०० २५० कैलाली वहमु पखुी क्याम्पस, क्याम्पसरोर्ड, धनगढी, "क" केन्द्र 

३१ ७३०१ ७५५० २५० कैलाली वहमु पखुी क्याम्पस, क्याम्पसरोर्ड, धनगढी, "ख" केन्द्र 

३२ ७५५१ ७८३० २८० नवदगुाफ म पाध्यलम पक कवद्यालय म पोहना भन्द्सार, धनगढी 

३३ ७८३१ ८०९० २६० लत्रभवुन म पाध्यलम पक कवद्यालय वोरार्डााँर्डी, धनगढी,"क" केन्द्र 

३४ ८०९१ ८३५० २६० लत्रभवुन म पाध्यलम पक कवद्यालय वोरार्डााँर्डी, धनगढी,"ख" केन्द्र 

 



पनु िः  

१.  परीक्षा ददन आउदा अलनवायफ रुपम पा प्रवेश पत्र पयाउन ुपनेछ । प्रवेश पत्र कवना परीक्षाम पा सश्म्म पललत 
गराइने छैन । 

२.  परीक्षाथीले प्रवेशपत्रका साथै नागररकताको प्रम पाणपत्र वा सरकारी लनकायले जारी गरेको र्ोटो 
सकहतको पररिय खपुने कागजात साथम पा ललई परीक्षा संिालन हनु ुभन्द्दा कश्म्तम पा १ घण्टा अगावै 
परीक्षा भवनम पा आईपगु्न ुपनेछ । 

३. परीक्षा हल लभत्र झोला, ककताि, कापी, कागजपत्र, म पोिाइल, स्म पाटफ घर्डी तथा कवद्यतुीय उपकरण 
लनषधे गररएको छ ।  

४. परीक्षाथीले परीक्षाम पा कालो म पलस भएको कलम प म पात्र प्रयोग गनुफ पनेछ।  

५. आयोगले सूिनाद्धारा लनधाफरण गरेको परीक्षा कायफक्रम प अनसुार परीक्षा संिालन हनुेछ । आयोगको 
पूवफ सूिना कवना लनधाफररत परीक्षा कायफक्रम प स्थलगत हनुे छैन।  

६. उम्मे पदवारले वस्तगुत परीक्षाम पा आरू्लाई प्राप्त प्र नपत्रको 'की' उत्तरपशु्स्तकाम पा अलनवायफ रुपले 
लेख् न ुपनेछ। नलेखेम पा उत्तरपशु्स्तका स्वतः रद्ध हनुछे । 

७. परीक्षाम पा क्यापकुलेटर प्रयोग गनफ पाइने छैन। 

८. उम्मे पदवार परीक्षा केन्द्रम पा आउदा कोलभर्ड-१९ को संक्रम पणलाई म पध्यनजर गरी  नेपाल सरकारले 
तोकेका स्वास््य सरुक्षाका म पापदण्र्डहरु पालना गनुफ पने छ । 

 
     ......................... 

(कहरालाल िौधरी) 
     उप-सश्िव 

 
 
 
 
 
 
  
 


