
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेटौँडा, मकवानपरु 
(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 

 ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,     वबेसाइटः ppsc.bagamati.gov.np   ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np 

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. 25/077-78, मममत : 2077/10/14 

आयोगको तपमसलमा उल्लेखखत ववज्ञापनहरूको (खलुा) परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्डको 
पालना गने मनम्नानसुारका मममत, समय र परीक्षा भवनहरूमा प्रमतयोमगतात्मक मलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्धत 
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । परीक्षार्थीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने ववषयहरू द्रष्टव्य १ 
र २ मा तल उल्लेख गररएको छ । 

परीक्षा भवन 
ववज्ञापन नं. 722-727/077-78 

(खलुा तर्था समावेशी) 
सेवा/समूह: इखिमनयररङ्ग/सभे पद: अममन 

क्र.सं. 
उम्मेदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख्या 
परीक्षा भवन परीक्षा मममत 

परीक्षा 
समय देखख सम्म 

1 1 600 600 
मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस, हेटौँडा-2, नगरपामलका 
रोड 

2077 माघ 
18 गते 

ददनको 
३:30 
बजे 

2 601 1400 800 हेटौँडा क्याम्पस, हेटौँडा-४ 
3 1401 1800 400 भटूनदेवी मावव, हेटौँडा ४, स्कुल रोड 
4 1801 बााँकी सबै ज्ञानदा मा.वव., हेटौँडा-4, भटूनदेवी मखन्दर नखजक 
ववज्ञापन नं. 728-733/077-78 

(खलुा तर्था समावेशी) 
सेवा/समूह: इखिमनयररङ्ग/मसमभल पद: अमसषे्टन्ट सब इखिमनयर 

क्र.सं. 
उम्मेदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख्या 
परीक्षा भवन परीक्षा मममत 

परीक्षा 
समय देखख सम्म 

1 1 600 600 
मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस, हेटौँडा-2, नगरपामलका 
रोड 

2077 माघ 
19 गते 

ददनको 
३:30 
बजे 

२ 601 1400 800 हेटौँडा क्याम्पस, हेटौँडा-४ 
३ 1401 2400 1000 आधमुनक मा.वव., हेटौँडा ४, हेटौँडा क्याम्पस नखजक 
4 2401 2800 400 भटूनदेवी मावव, हेटौँडा ४, स्कुल रोड 
5 2801 2950 150 नवज्योती मा.वव., हेटौँडा-7, नागस्वोती चोक 
6 2951 3150 200 श्रममक मा.वव., हेटौँडा-4, कराय चोक 
7 3151 3350 200 मिभवून मा.वव., हेटौँडा-11, नवलपरु 

8 3351 3650 300 
सोमलड्याररटी इन्टरनेशनल एकेडेमी, हेटौँडा-4, 
भटूनदेवी मखन्दर जान ेबाटो 

9 3651 4250 600 चन्द्रोदय मा.वव., हेटौँडा-8, कमान,े बहादरुगि 
10 4251 4550 300 अमर मा.वव., हेटौँडा-1, चाइना क्वाटर 
11 4551 4850 300 ज्ञानदा मा.वव., हेटौँडा-4, भटूनदेवी मखन्दर नखजक 

12 4851 5200 350 
तलुसी मेहर मेमोररयल मा.वव., हेटौँडा-4, भटुनदेवी 
मखन्दर जान ेबाटो 

13 5201 5400 200 मसद्धार्थय मा.वव., हेटौँडा-2, नगरपामलका रोड 
14 5401 5700 300 बालज्योती मा.वव., हेटौँडा-5, वपप्ले 

15 5701 बााँकी सबै 
मसद्धार्थय खशश ुसदन, हेटौँडा-5, आयोगको कायायलय 
नखजक 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेटौँडा, मकवानपरु 
(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 

 ०५७-५९०६१३, ५९०६१४, ५९०६१५,     वबेसाइटः ppsc.bagamati.gov.np   ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np 

ववज्ञापन नं. 734/077-78 (खलुा) सेवा/समूह/उपसमूह: इखिमनयररङ्ग/मसमभल/स्यामनटरी पद: खा.पा.स.टे. 

क्र.सं. 
उम्मेदवारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख्या 
परीक्षा भवन परीक्षा मममत 

परीक्षा 
समय देखख सम्म 

1 1 200 200 
मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस, हेटौँडा-2, नगरपामलका 
रोड 2077 माघ 

20 गते 

ददनको 
३:30 
बजे 

२ 201 400 200 भटूनदेवी मावव, हेटौँडा ४, स्कुल रोड 
३ 401 बााँकी सबै हेटौँडा क्याम्पस 

 

द्रष्टव्य १:- 
1. परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्यामसत ववदा पनय गएमा पमन आयोगको पूवय सूचना ववना मनधायररत काययक्रम अनसुारको परीक्षा स्र्थमगत हनुे 

छैन । 

2. परीक्षामा कालो मसी माि प्रयोग गनुयपनेछ । 

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घडी लगायत कुनै पमन ववद्यतुीय उपकरणहरू लैजान मनषेध गररएको छ । 

4. प्रवेश पि ववना कुनै पमन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्ममलत नगराइन ेहुाँदा प्रवेशपि अमनवायय रूपमा सार्थमा मलई परीक्षा सञ्चालन हनुभुन्दा 
कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 

5. परीक्षामा प्रवेशपिसाँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपि अमनवायय रूपमा मलई 
आउनपुनेछ । 

6. दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको स्वीकृत नामावली आयोगको वेबसाइट ppsc.bagamati.gov.np मा प्रकाखशत गररएको छ । 

7. प्रवेशपि मममत 2077 साल माघ 12 गते आइतबार देखख आयोगको कायायलय हेटौँडाबाट ववतरण गररने हुाँदा स्वीकृत नामावलीमा आफ्नो 
रोल नम्बर पवहचान गरी आउनहुनु अनरुोध गररन्छ । 

 

 

द्रष्टव्य २:- कोमभड-19 सङ्खक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षार्थीले अमनवायय पालना गनुयपने र्थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अखघ उम्मेदवार स्वयम  ले कखम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर तर्था आफ्नो लामग खानेपानीको अमनवायय व्यवस्र्था गनुय 
पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय र मनस्काँ दा मभडभाड नगरी एकआपसमा दईु ममटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको मनदेशनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

4. परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बावहर मनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको 
स्र्थानमा जानपुनेछ । 

5. परीक्षार्थीहरू समूहमा भेला हनुे, कुराकानी गने गनुय हुाँदैन । 

6. कोमभड-19 बाट सङ्खक्रममत परीक्षार्थीहरूका लामग ववशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्था गररने हुाँदा सङ्खक्रममत परीक्षार्थीले आफू सङ्खक्रममत 
भएको जानकारी आयोगको सम्पकय  नम्बर 9855013614/9846948444 मा सम्पकय  गरी अमिम जानकारी ददन ुपनेछ ।  

 

 

 

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

  (भोला दाहाल) 
  मनममत्त सखचव 
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