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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. १०६/०७८-७९, मममि : २०७८/१०/२९ 

 
 

आयोगको िपमसलमा उले्लखिि मवज्ञापनहरूको (िुला िथा समावेशी) परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य 

सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गने गरी मनम्नानुसारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा मलखिि परीक्षा 

सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले 

अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा उले्लि गररएको छ । 

ववज्ञापन नं. १-३/०७८-७९(खुला/समावेशी) 
सेवा/समूह/तह:  

प्रशासन/सा.प्र.,लेखा/पाौँच ौँ 

पद:  

सहायक पाौँच ौँ, लेखापाल 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन ७ गिे      

मदनको १:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१ १ ४७० ४०० श्री आधुमनक मा.मव., हेट ौँडा-४, मकवानपुर 
मव.नं. १-३/०७८-

७९(स्थानीय) र ०७-

१०/०७८-७९(प्रदेश) 

दुवैिफय  आवेदन 

स्वीकृि भएका 

उमे्मदवारहरूको 

मकवानपुर बहुमुिी 

क्याम्पस, हेट ौँडामा 

परीक्षा भवन कायम 

गररएको । 

२ ४७१ ९४६ ४०० हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

३ ९४७ ११८५ २०० श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

४ ११८६ १४०८ २०० श्री श्रममक मा.मव., हेट ौँडा-४, कराय चोक, मकवानपुर 

५ १४०९ मामथ सबै 
श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय 

नमजक 

ववज्ञापन नं. ७-१०/०७८-७९(खुला/समावेशी) 
सेवा/समूह/तह:  

प्रशासन/सा.प्र.,लेखा/पाौँच ौँ 

पद:  

सहायक पाौँच ौँ, लेखापाल 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन ७ गिे      

मदनको १:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको रोल नं. 
परीक्षार्थी सङ््खया  परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ 

मव.नं. १-३/०७८-७९(स्थानीय) र ०७-१०/०७८-७९(प्रदेश) दुवैिफय  

आवेदन स्वीकृि उमे्मदवारहरू एवं मव.नं. ०७-१०/०७८-७९(प्रदेश) िफय  

आवेदन स्वीकृि भएका समू्पर्य उमे्मदवारहरूको लामग 

श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, 

नगरपामलका रोड, मकवानपुर 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
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ववज्ञापन नं. ५०१/०७८-७९(खुला) 

ववज्ञापन नं. ५२८/०७८-७९(खुला) 
सेवा/समूह/तह: आ.यो. तर्था तथ्याङ्क/तथ्याङ्क/पाौँच ौँ पद: तथ्याङ्क सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन ८ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 

 

ववज्ञापन नं. ५१२/०७८-७९(खुला) सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/प.हे.न./पाौँच ौँ पद: पखिक हेल्थ नसय 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन ९ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 

 

ववज्ञापन नं. ५१४/०७८-७९(खुला) 

ववज्ञापन नं. ५४४-५४६/०७८-७९(खुला/समावेशी) 

सेवा/समूह/तह:  

स्वास्थ्य/जनरल नवसयङ्ग/पाौँच ौँ 
पद: स्टाि नसय 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन १० गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
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ववज्ञापन नं. ५१३/०७८-७९(खुला) सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/आयुवेद/पाौँच ौँ पद: कववराज 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन ११ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

 

ववज्ञापन नं. ५०२-५०३/०७८-७९(खुला/समावेशी) सेवा/समूह/तह: इविवनयररङ्ख/वसवभल/पाौँच ौँ पद: सब इविवनयर 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन १२ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ १ २०० २०० श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, नगरपामलका रोड, मकवानपुर 

२ २०१ ४०० २०० श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

३ ४०१ ६०० २०० श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

४ ६०१ ८०० २०० श्री ज्ञानदा मा.मव., हेट ौँडा-१०, भुटनदेवी मखिर नमजक, मकवानपुर 

५ ८०१ मामथ सबै श्री हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
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ववज्ञापन नं. ५०७/०७८-७९(खुला) 
सेवा/समूह/तह:  

वशक्षा/वशक्षा प्रशासन/पाौँच ौँ 

पद:  

प्राववविक सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम 
सेवा 

सम्बन्धी 
वसु्तगि बहुवैकखिक 

२०७८ फागुन १४ गिे      

मदनको १:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 

उमे्मदवारहरूको  

रोल नं. 
परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१ १ २०८ २०० श्री मसद्धाथय मा.मव., हेट ौँडा-२, नगरपामलका रोड 

मव.नं. ५०७/०७८-

७९(स्थानीय) र 

५३६/०७८-७९(प्रदेश) 

दुवैिफय  आवेदन 

स्वीकृि भएका 

उमे्मदवारहरूको 

मसद्धाथय मशशु सदन, 

हेट ौँडा-५ मा परीक्षा 

भवन कायम गररएको 

। 

२ २०९ ४१३ २०० श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

३ ४१४ ६१८ २०० श्री अमर मा.मव., हेट डंा-१, चाइना क्वाटर, मकवापनुर 

४ ६१९ ८२० २०० श्री श्रममक मा.मव., हेट ौँडा-४, कराय चोक, मकवानपुर 

५ ८२१ १०२५ २०० श्री ज्ञानदा मा.मव., हेट ौँडा-१०, भूटनदेवी मखिर नमजक, मकवानपुर 

६ १०२६ १२३१ २०० श्री बालज्योिी मा.मव., हेट ौँडा-५, मपपे्ल, मकवानपुर 

७ १२३२ १६४५ ४०० श्री आधुमनक मा.मव., हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

८ १६४६ २०५८ ४०० 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, नगरपामलका रोड, 

मकवानपुर  

९ २०५९ मामथ सबै श्री हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

ववज्ञापन नं. ५३६/०७८-७९(खुला) 
सेवा/समूह/तह: 

वशक्षा/वशक्षा प्रशासन/पाौँच ौँ 

पद:  

प्राववविक सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७८ फागुन १४ गिे मदनको १:०० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 

उमे्मदवारहरूको  

रोल नं. परीक्षार्थी सङ््खया परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१० 

मव.नं. ५०७/०७८-७९(स्थानीय) र ५३६/०७८-७९(प्रदेश) दुवैिफय  आवेदन 

स्वीकृि उमे्मदवारहरू एवं मव.नं. ५३६/०७८-७९(प्रदेश) िफय  आवेदन 

स्वीकृि भएका समू्पर्य उमे्मदवारहरूको लामग 

श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको 

कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np


प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेट ौँडा, मकवानपुर 

(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 
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ववज्ञापन नं. ५३१-५३२/०७८-७९(खुला/समावेशी) सेवा/समूह/तह: कृवष/मत्स्य/पाौँच ौँ पद: प्राववविक सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन १५ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
 

ववज्ञापन नं. ५४७/०७८-७९(खुला) सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/िामेसी/पाौँच ौँ पद: िामेसी सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन १६ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
 

ववज्ञापन नं. ५४८-५४९/०७८-७९(खुला/समावेशी) सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/ववववि/पाौँच ौँ पद: एनेस्रे्थवसया सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन १७ गिे  

मबहान ८:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np


प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेट ौँडा, मकवानपुर 

(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 
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ववज्ञापन नं. ५०८/०७८-७९(आ.प्र.) 

ववज्ञापन नं. ५३७/०७८-७९(आ.प्र.) 
सेवा/समूह/तह: स्वास्थ्य/हे.इ./पाौँच ौँ पद: हेल्थ अवसषे्टन्ट 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन १७ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 

 

ववज्ञापन नं. ५०५/०७८-७९(खुला) 
सेवा/समूह/तह: कृवष/भेटेररनरी, 

ला.पो.डे.डे./पाौँच ौँ 
पद: प.स्वा.प्रा./प.से.प्रा. 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७८ फागुन १८ गिे मदनको ४:३० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र. 

सं. 

उमे्मदवारहरूको 

रोल नं. 
परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१ १ २६७ २०० श्री हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर मव.नं. ५०५/०७८-७९(स्थानीय) र ५२९-

५३०/०७८-७९(प्रदेश) दुवैिफय  आवेदन 

स्वीकृि भएका उमे्मदवारहरूको 

मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेट ौँडा-२ 

मा परीक्षा भवन कायम गररएको । 

२ २६८ ५४२ २०० 
श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, सु्कल रोड, 

मकवानपुर 

३ ५४३ मामथ सबै 
श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, 

आयोगको कायायलय नमजक 

ववज्ञापन नं. ५२९-५३०/०७८-७९(खुला/समावेशी) 
सेवा/समूह/तह: कृवष/भेटेररनरी, 

ला.पो.डे.डे./पाौँच ौँ 
पद: प.स्वा.प्रा./प.से.प्रा. 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७८ फागुन १८ गिे मदनको ४:३० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 

उमे्मदवारहरूको  

रोल नं. 
परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

४ 

मव.नं. ५०५/०७८-७९(स्थानीय) र ५२९-५३०/०७८-७९(प्रदेश) दुवैिफय  आवेदन स्वीकृि 

भएका उमे्मदवारहरू एवं मव.नं. ५२९-५३०/०७८-७९(प्रदेश) िफय  आवेदन स्वीकृि हुने 

समू्पर्य उमे्मदवारहरूको लामग 

श्री मकवानपुर बहुमुिी 

क्याम्पस, हेट ौँडा-२, 

नगरपामलका रोड, मकवानपुर 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np


प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेट ौँडा, मकवानपुर 

(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 

 
 ०५७-५९०६१५            वेबसाइटः  ppsc.bagamati.gov.np                  ई-मेलः  info.ppsc@bagamati.gov.np 

Page 7 of 9 
 

ववज्ञापन नं. ५०६/०७८-७९(खुला) सेवा/समूह/तह: ववववि/पाौँच ौँ पद: कम्प्युटर अपरेटर 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७८ फागुन १९ गिे मदनको ४:३० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया  
परीक्षा भवन कैवियत 

देखख सम्म 

१ १ २५१ २०० 
श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, 

सु्कल रोड, मकवानपुर 

मव.नं. ५०६/०७८-७९(स्थानीय) र 

५३५/०७८-७९(प्रदेश) दुवैिफय  आवेदन 

स्वीकृि भएका उमे्मदवारहरूको मसद्धाथय 

मशशु सदन, हेट ौँडा-५ मा परीक्षा भवन 

कायम गररएको । 

२ २५२ मामथ सबै 

श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, 

हेट ौँडा-२, नगरपामलका रोड, 

मकवानपुर 

ववज्ञापन नं. ५३५/०७८-७९(खुला) सेवा/समूह/तह: ववववि/पाौँच ौँ पद: कम्प्युटर अपरेटर 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक २०७८ फागुन १९ गिे मदनको ४:३० बजे ४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. 

परीक्षार्थी सङ््खया परीक्षा भवन कैवियत 
देखख सम्म 

४ 

मव.नं. ५०६/०७८-७९(स्थानीय) र ५३५/०७८-७९(प्रदेश) दुवैिफय  आवेदन स्वीकृि 

भएका उमे्मदवारहरू एवं मव.नं. ५३५/०७८-७९(प्रदेश) िफय  आवेदन स्वीकृि हुने 

समू्पर्य उमे्मदवारहरूको लामग 

श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, 

आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
 

ववज्ञापन नं. ५०४/०७८-७९(खुला) सेवा/समूह/तह: कृवष/ पाौँच ौँ पद: प्राववविक सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन २० गिे  

अपरान्ह ३:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ १ ३०० ३०० श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, नगरपामलका रोड, मकवानपुर 

२ ३०१ ६०० ३०० श्री हेट ौँडा क्याम्पस, हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

३ ६०१ १००० ४०० श्री भुटनदेवी मा.मव., हेट ौँडा-४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

४ १००१ १२०० २०० श्री श्रममक मा.मव., हेट ौँडा-४, कराय चोक, मकवानपुर 

५ १२०१ १४०० २०० श्री बालज्योिी मा.मव., हेट ौँडा-५, मपपे्ल, मकवानपुर 

६ १४०१ १६०० २०० श्री ज्ञानदा मा.मव., हेट ौँडा-१०, भूटनदेवी मखिर नमजक, मकवानपुर 

७ १६०१ १८०० २०० श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

८ १८०१ २००० २०० श्री अमर मा.मव., हेट डंा-१, चाइना क्वाटर, मकवापनुर 

८ २००१ मामथ सबै श्री आधुमनक मा.मव., हेट ौँडा-४, मकवानपुर 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 
 

mailto:info.ppsc@bagamati.gov.np


प्रदेश लोक सेवा आयोग 
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ववज्ञापन नं. ५३३/०७८-७९(खुला) 
सेवा/समूह/तह:  

कृवष/एगृ. इविवनयररङ्ख/पाौँच ौँ 
पद: सब इविवनयर 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन २७ गिे  

मबहान ८:०० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 

 

ववज्ञापन नं. ५३४/०७८-७९(खुला) 
सेवा/समूह/तह:  

कृवष/खा.पो.गु.वन./पाौँच ौँ 
पद: प्राववविक सहायक 

परीक्षा काययक्रम 

पत्र ववषय परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत र समय समय अववि 

प्रथम सेवा सम्बन्धी वसु्तगि बहुवैकखिक 
२०७८ फागुन २७ गिे  

अपरान्ह ४:३० बजे 
४५ ममनेट 

परीक्षा भवन 

क्र.सं. 
उमे्मदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ््खया 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 

१ दरिास्त स्वीकृि भएका सबै उमे्मदवारहरू श्री मसद्धाथय मशशु सदन, हेट ौँडा-५, आयोगको कायायलय नमजक 

परीक्षा भवन नयाौँ कायम भएकोले पवहले प्रवेश पत्र डाउनलोड गररसकेका उमे्मदवारहरूले पवन पुन: प्रवेश पत्र डाउनलोड 

गनुयहोला । 

 

द्रष्टव्य १:- 

• परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मवदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सूचना मवना मनधायररि काययक्रम अनुसारको 

परीक्षा स्थमगि हुने छैन । 

• परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

• परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घडी लगायि कुनै पमन मवद्युिीय उपकरर्हरू ल्याउन मनषेध गररएको छ । 

• परीक्षाथीहरुको लामग यस सूचनामा िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छैन । 

• प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुौँदा प्रवेशपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा 

सञ्चालन हुनुभिा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 
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• परीक्षामा प्रवेशपत्रसौँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र 

अमनवायय रूपमा मलई आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोवभड-१९ सङ््खक्रमणबाट सुरवक्षत रहन परीक्षार्थीले अवनवायय पालना गनुयपने र्थप ववषयहरू 

• परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अमघ उमे्मदवार स्वयम् ले कखम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको 

अमनवायय व्यवस्था गनुय पनेछ । 

• उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय र मनस्कौँ दा मभडभाड नगरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

• परीक्षामा िमटएका जनशखिले मदएको मनदेशनको पूर्य पालना गनुयपनेछ । 

• परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दूरी कायम 

गरी क्रमैसौँग िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

• परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुौँदैन । 

• कोमभड-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुौँदा सङ््कक्रममि परीक्षाथीले 

आफू सङ््कक्रममि भएको जानकारी आयोगको सम्पकय  नम्बर ९८५५०१३६१४/९८४६९४८४४४ मा सम्पकय  गरी अमिम 

जानकारी मदनु पनेछ ।  

 

द्रष्टव्य ३: 

• चालू आ.व. २०७८/७९ का मवज्ञापनहरूको प्रथम पत्रको मात्र परीक्षा सञ्चालन हुने मलखिि परीक्षाहरूमा मेमसनद्वारा 

परीक्षर् गनय ममल्ने Optical Mark Recognition (OMR) उत्तरपुखस्तका प्रयोग हुने व्यहोरा समेि जानकारी गराइन्छ । 

 

 

 

  _________________________  

  (पदम ओझा) 

  अमधकृि साि  ं  
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