प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
 ०५७-५९०६१५

वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. १३३/०७८-७९, मममि : २०७९/०२/०९
आयोगको िपमसलमा उल्ले खिि मवज्ञापनहरूको (िुला िथा समावेशी) परीक्षा ने पाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी
मापदण्डको पालना गने गरी मनम्नानु सारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा मलखिि परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुय पने मवषयहरू द्रष्टव्य
१ र २ मा उल्ले ि गररएको छ ।
सेवा/समू ह/तह:

ववज्ञापन नं. १६/०७८-७९(खु ला/समावेशी)

प्रशासन/सा.प्र/ले खा/ले खापरीक्षण/ छै ट ौँ

पद: अविकृत / ले खा अविकृत/
आ.ले .प अविकृत

परीक्षा कायय क्रम
पत्र

ववषय

परीक्षा प्रणाली

प्रथम

से वा सम्बन्धी

वस्तु गि बहुवै कखिक

परीक्षा वमवत र समय
२०७९ जे ठ १३ गिे
मबहान ७:०० बजे

समय अववि
१ घण्टा ३०
ममनेट

परीक्षा भवन
क्र.
सं.

उम्मेदवारहरूको रोल नं.
दे खख
सम्म

परीक्षार्थी
सङ्ख्या

परीक्षा भवन

१

१

४००

४००

श्री आधु मनक मा.मव., हे ट ड
ौँ ा-४, मकवानपुर

२

४०१

६००

२००

श्री भु टनदे वी मा.मव., हे ट ड
ौँ ा-४, स्कुल रोड, मकवानपुर

३

६०१

८००

२००

श्री श्रममक मा.मव., हे ट ड
ौँ ा-४, कराय चोक, मकवानपुर

४

८०१

१०००

२००

श्री अमर मा.मव., हे ट ड
ं ा-१, चाइना क्वाटर, मकवापनुर

५

१००१

बाौँ की सबै

कैवियत

श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, हे ट ड
ौँ ा-२, नगरपामलका रोड,
मकवानपुर

विज्ञापन नं. ७८३/०७७-७८(खुला)

सेिा/समहू /तह: कृवि/ला.पो.डे.डे/ छ ैँट ैँ
पद: पशु विकास अविकृत
परीक्षा कार्यक्रम
पत्र
वििर्
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत
समर्
समर् अिवि
प्रथम
General Subject
२०७९ जेष्ठ १३ दिनको १ बजे १ घण्टा ३० दमनेट
वस्तु गि बहुवै कखिक
३ घण्टा
गते
दितीय
Technical Subject
दिषयगत
दिनको ३ बजे
परीक्षा भिन
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
क्र.सं.
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
िरखास्त स्िीकृत भएका सबै मकिानपरु बहुमख
१
१
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु
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विज्ञापन नं. ७८२/०७७-७८(खुला)

सेिा/समहू /तह: कृवि/विवभन्न/छ ैँट ैँ
पद: अविकृत छ ैँट ैँ
परीक्षा कार्यक्रम
पत्र
वििर्
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत
समर्
समर् अिवि
प्रथम
दिनको १ बजे १ घण्टा ३० दमनेट
२०७९ जेष्ठ
General Subject
वस्तु गि बहुवै कखिक
३ घण्टा
१४ गते
दितीय
दिषयगत
दिनको ३ बजे
Technical Subject
परीक्षा भिन
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
क्र.सं.
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
२०० श्री भटु निेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु
१
२००
1.
२०० श्री आधदु नक रादरिय मा.दि., हेटौंडा-४, मकिानपरु
२०१
४००
2.
२०० श्री दज.एस. दनके तन, हेट ौँडा-५, मकिानपरु
४०१
६००
3.
६०१
श्री मकिानपरु बहुमख
बाौँकी सबै
4.
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु
विज्ञापन नं. ७८४/०७७-७८(खुला)

सेिा/समहू /तह: कृवि/विसररज/छ ैँट ैँ
पद: मत्स्र् विकास अविकृत
परीक्षा कार्यक्रम
पत्र
वििर्
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत
समर्
समर् अिवि
प्रथम
General Subject
२०७९ जेष्ठ १६ दिनको १ बजे १ घण्टा ३० दमनेट
वस्तु गि बहुवै कखिक
३ घण्टा
गते
दितीय
Technical Subject
दिषयगत
दिनको ३ बजे
परीक्षा भिन
उम्मेदिारहरूको रोल नं.
परीक्षार्थी
क्र.सं.
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
१
१
िरखास्त स्िीकृत भएका सबै श्री भुटनिेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु
विज्ञापन नं. ७८५/०७७-७८(खुला)

सेिा/समहू /तह: कृवि/भेटेनरी/छ ैँट ैँ
पद: पशु विवकत्ससक
परीक्षा कार्यक्रम
पत्र
वििर्
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत
समर्
समर् अिवि
प्रथम
General Subject
२०७९ जेष्ठ दिनको १ बजे १ घण्टा ३० दमनेट
वस्तु गि बहुवै कखिक
३ घण्टा
१७ गते
दितीय
Technical Subject
दिषयगत
दिनको ३ बजे
परीक्षा भिन
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
क्र.सं.
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
िरखास्त स्िीकृत भएका
१
१
श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु
सबै
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विज्ञापन नं. १-३/०७८-७९
(खुला/समािेशी)
पत्र
दितीय

वििर्
नेपालको समसामदयक अध्ययन
र सािव जदनक सेिा व्यिस्थापन

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

सेिा/समहू /तह:
प्रशासन/सा.प्र./लेखा/पाैँि ैँ
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा वमवत

पद: सहार्क/ लेखापाल/
आ.ले.प.सहार्क
समर्

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ १६ गते दबहान ७ बजे

ततृ ीय

सेिा सम्बन्धी (प्रशासन समहु )

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ १७ गते दबहान ७ बजे

ततृ ीय

सेिा सम्बन्धी (लेखा समहु )

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ १८ गते दबहान ७ बजे

समर् अिवि
२ घण्टा ३०
दमनेट
२ घण्टा ३०
दमनेट
२ घण्टा ३०
दमनेट

परीक्षा भिन
क्र.सं.
1.
2.

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
२०० श्री श्रदमक मा.दि., हेट ौँडा-४,
२
७८२
कराव चोक, मकिानपरु
१९३ श्री अमर मा.दि., हेट ौँडा-१,
७८३
१६१५
चाईना क्िाटर, मकिानपरु

विज्ञापन नं. १-३/०७८-७९ (खुला/समािेशी) र
७-१०/०७८-७९ (खुला/समािेशी)

कविर्त
मव.नं . १-३/०७८-७९(स्थानीय) र ०७१०/०७८-७९(प्रदे श) दु वैिर्य
आवेदन
स्वीकृि भई प्रथम चरण उिीणय भएका
उम्मेदवारहरूको मकवानपुर बहुमु िी
क्याम्पस, हे ट ौँडामा परीक्षा भवन कायम
गररएको ।

सेिा/समहू /तह:
प्रशासन/सा.प्र./लेखा/पाैँि ैँ
परीक्षा कार्यक्रम

पत्र

वििर्

परीक्षा प्रणाली

दितीय

नेपालको समसामदयक अध्ययन र
सािव जदनक सेिा व्यिस्थापन

दिषयगत

तृतीय

सेिा सम्बन्धी(प्रशासन समहु )

दिषयगत

ततृ ीय

सेिा सम्बन्धी(लेखा समहु )

दिषयगत

परीक्षा वमवत
२०७९ जेष्ठ
१६ गते
२०७९ जेष्ठ
१७ गते
२०७९ जेष्ठ
१८ गते

पद: सहार्क/ लेखापाल/
आ.ले.प.सहार्क
समर्
दबहान ७ बजे
दबहान ७ बजे
दबहान ७ बजे

समर्
अिवि
२ घण्टा
३० दमनेट
२ घण्टा
३० दमनेट
२ घण्टा
३० दमनेट

परीक्षा भिन
क्र.सं
.
1.

देवख

उम्मेदिारहरूको रोल नं.
सम्म

मव.नं. १-३/०७८-७९(स्थानीय) र ०७-१०/०७८-७९(प्रदे श) दु वैिर्य
आवे दन स्वीकृि भई प्रथम चरण उिीणय भएका उम्मेदवारहरू एवं
मव.नं. ०७-१०/०७८-७९(प्रदे श) िर्य आवे दन स्वीकृि भई प्रथम
चरण उिीणय भएका सम्पूणय उम्मेदवारहरूको लामग

परीक्षार्थी
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
२७८ श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस,
हेट ौँडा-२, मकिानपरु
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प्रदे श लोक से वा आयोग
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विज्ञापन नं. ५८८/०७८-७९(खुला)

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

सेिा/समहू /तह:
ईवन्जवनर्ररङ्/वसवभल/वि.एण्ड.आ./
छ ैँट ैँ
परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा
परीक्षा प्रणाली
वमवत

पत्र

वििर्

प्रथम

दसदभल इदजजदनयररङ् ग सम्बन्धी

वस्तु गि बहुवै कखिक

दितीय

दबदडडङ् ग एण्ड आदकवटेक्ट
सम्बन्धी

दिषयगत

पद: ईवन्जवनर्र

समर्

समर् अिवि

दिनको १ बजे

१ घण्टा १५
दमनेट

२०७९ जेष्ठ
१८ गते दिनको ३ बजे

३ घण्टा

परीक्षा भिन
क्र.सं.
१

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
िरखास्त स्िीकृत भएका
१
श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु
सबै

विज्ञापन नं. १२-१५/०७८-७९(खुला)

सेिा/समहू /तह:
प्रशासन/सा.प्र./लेखा/ि ैँर्थो
परीक्षा कार्यक्रम

पत्र

वििर्

परीक्षा प्रणाली

दितीय

समसामदयक सिालहरू

मवषयगि

ततृ ीय

कमव चारी प्रशासन र कायाव लय
व्यिस्थापन

दिषयगत

पद: प्रशासन
सहार्क/सहलेखापाल

परीक्षा वमवत
२०७९ जेष्ठ
१९ गते
२०७९ जेष्ठ
२० गते

समर्
अिवि

समर्

२ घण्टा ३०
दमनेट
२ घण्टा ३०
दमनेट

दबहान ७ बजे
दबहान ७ बजे

परीक्षा भिन
क्र.सं.
1.
2.
3.
4.
5.

उम्मेदिारहरूको रोल नं.
देवख
सम्म
१
६७७
६७८
१५२१
१५२५
२५५०
२५५२
३५८०
३५९०
४४९९

परीक्षार्थी
सङ्ख ्र्ा
२५०
२५०
२५०
२२५
१९२

परीक्षा भिन
श्री मकिानपरु बहुमख
ु ी क्याम्पस, हेट ौँडा-२, मकिानपरु
श्री श्रदमक मा.दि., हेटौंडा-४, कराव चोक,मकिानपरु
श्री अमर मा.दि., हेट ौँडा-१, चाईना क्िाटर, मकिानपरु
श्री भुटनिेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु
श्री दज.एस. दनके तन, हेट ौँडा-५, मकिानपरु
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प्रदे श लोक से वा आयोग
बागमती प्रदे श
हे ट ौँडा, मकवानपु र
(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
 ०५७-५९०६१५

वे बसाइटः ppsc.bagamati.gov.np

विज्ञापन नं. ५८१/०७८-७९(आ.प्र.) र
६०१-६०२/०७८-७९(खुला/समािेशी)

ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np

सेिा/समहू /तह:
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परीक्षा कार्यक्रम

पद: कम्र्ुवनटी नवसयङ्खग
अविकृत

पत्र

परीक्षा प्रणाली

परीक्षा वमवत

प्रथम

िस्तगु त बहुिैकदडपक
तथा दिषयगत

दितीय

दिषयगत

२०७९ जेष्ठ
१९ गते
२०७९ जेष्ठ
२० गते

समर्
अिवि
२ घण्टा
दिनको ३ बजे
१५ दमनेट
समर्

दिनको ३ बजे

३ घण्टा

परीक्षा भिन
क्र.सं.
1.

उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी
परीक्षा भिन
सङ्ख ्र्ा
देवख
सम्म
िरखास्त स्िीकृत भएका सबै श्री भटु निेिी मा.दि., हेट ौँडा ४, स्कुल रोड, मकिानपरु
१

द्रष्टव्य १:-

•

परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामसि मवदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सू चना मवना मनधाय ररि कायय क्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि
हुने छै न ।

•
•
•

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

•

परीक्षामा प्रवे शपत्रसौँ गै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र अमनवायय रूपमा
मलई आउनुपनेछ ।

परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल र्ोन, स्माटय घडी लगायि कुनै पमन मवद् यु िीय उपकरणहरू ल्याउन मनषेध गररएको छ ।
प्रवे श पत्र मवना कुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुौँ दा प्रवे शपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा सञ्चालन
हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।

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

•
•
•
•
•
•

परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गनुय अमघ उम्मेदवार स्वयम् ले कखम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवायय व्यवस्था
गनुय पनेछ ।
उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गदाय र मनस्कौँदा मभडभाड नगरी एकआपसमा दु ई ममटरको दू री कायम गनुय पनेछ ।
परीक्षामा िमटएका जनशखिले मदएको मनदे शनको पूणय पालना गनुयपनेछ ।
परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय , बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दू री कायम गरी क्रमैसौँग
िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
परीक्षाथीहरू समूहमा भे ला हुने, कुराकानी गने गनुय हुौँ दैन ।
कोमभड-१९ बाट सङ्क्क्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुौँ दा सङ्क्क्रममि परीक्षाथीले आर्ू सङ्क्क्रममि
भएको जानकारी आयोगको सम्पकय नम्बर ९८५५०१३६१४/९८४६९४८४४४ मा सम्पकय गरी अमिम जानकारी मदनु पनेछ ।

_________________________
(पदम ओझा)
अमधकृि साि ं
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