
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 

प्रशासन सेवाको चौथो तहका पदको प्रथम चरणको  
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

आयोगको ववज्ञापन नम्बर 224-227/077-78, (खलुा तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौथो तह, 
सहायक चौथो/सहायक लेखापाल (अप्राववधिक) पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरण/प्रथम पत्रको परीक्षा 
नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्िी मापदण्डको पालना गने गराउन ेगरी धमधत 2077/09/25 ददनको 1:00 
बजे धनम्नानसुारका परीक्षा भवनहरूमा प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्ित सबैको जानकारीको लाधग 
यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अधनवायय रूपमा पालना गनुयपने ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेख 
गररएको छ । 

परीक्षा भवन थप सवहत 

क्र.सं. 
उम्मेदवारहरूको रोल नं. परीक्षाथी 

सङ्ख्या 
परीक्षा भवन 

देखख सम्म 
1 1 1900 1900 मकवानपरु बहमुखुी क्याम्पस, हेटौँडा-2, नगरपाधलका रोड 
2 1901 2750 850 हेटौँडा क्याम्पस, हेटौँडा-4 
3 2751 3060 310 धसद्धाथय मा .वव. , हेटौँडा-2, नगरपाधलका रोड 
4 3061 3510 450 भटुनदेवी मा .वव. , हेटौँडा-4, स्कुल रोड 
5 3511 3860 350 ररलायन्स ई .बो .स्कुल , हेटौँडा-5, धसंचाई टोल 
6 3861 4910 1050 आिधुनक मा .वव.  , हेटौँडा-4, हेटौँडा क्याम्पस नखजक 
7 4911 5330 420 तलुसी मेहर मेमोररयल मा .वव. , हेटौँडा-4, भटुनदेवी मखन्दर जान ेबाटो 
8 5331 5720 390 ज्ञानदा मा .वव. , हेटौँडा-4, भटुनदेवी मखन्दर नखजक 
9 5721 5910 190 सोधलड्याररटी  ई. स्कुल, हेटौँडा-4, भटुनदेवी मखन्दर जान ेबाटो 
10 5911 6260 350 अमर मा .वव. , हेटौँडा-1, चाइना क्वाटर 
11 6261 6440 180 जनजागधृत मा .वव. , हेटौँडा, रातोमाटे 
12 6441 6770 330 धत्रभवून मा .वव. , हेटौँडा-11, नवलपरु 
13 6771 6940 170 नवज्योती मा .वव. , हेटौँडा-7, नागस्वोती चोक 
14 6941 7090 150 ताधसर मा .वव. , हेटौँडा-7, नागस्वोती चोक 
15 7091 7390 300 श्रधमक मा .वव. , हेटौँडा-4, कराय चोक 
16 7391 7740 350 खज.एस. धनकेतन, हेटौँडा-4 

17 
7741 7984 243 

चन्द्रोदय मा .वव. , हेटौँडा-८, कमाने, बहादरुगञ्ज 
8001 8357 357 

18 8358 8707 350 धसद्धाथय खशश ुसदन, हेटौँडा-5, आयोगको कायायलय नखजक  
19 8708 बााँकी सबै बाल ज्योती मा.वव., हेटौँडा-5, वपप्ले 

द्रष्टव्य १:- 
1. परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याधसत ववदा पनय गएमा पधन आयोगको पूवय सूचना ववना धनिायररत काययक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुे 

छैन । 

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

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

4. प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सखम्मधलत नगराइन ेहुाँदा प्रवेशपत्र अधनवायय रूपमा साथमा धलई परीक्षा सञ्चालन हनुभुन्दा 
कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ । 
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5. परीक्षामा प्रवेशपत्रसाँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अधनवायय रूपमा धलई 
आउनपुनेछ । 

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

7. प्रवेशपत्र धमधत 2077 साल पौष 19 गते आइतबार देखख आयोगको कायायलय हेटौँडाबाट ववतरण गररने हुाँदा स्वीकृत नामावलीमा आफ्नो 
रोल नम्बर पवहचान गरी आउनहुनु अनरुोि गररन्छ । 

द्रष्टव्य २:- कोधभड-19 सङ्खक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवायय पालना गनुयपने थप ववषयहरू 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अखघ उम्मेदवार स्वयम  ले कखम्तमा माक्स, स्याधनटाइजर तथा आफ्नो लाधग खानेपानीको अधनवायय व्यवस्था गनुय 
पनेछ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय र धनस्काँ दा धभडभाड नगरी एकआपसमा दईु धमटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

3. परीक्षामा खवटएका जनशखिले ददएको धनदेशनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बावहर धनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुयपदाय धभडभाड नगरी दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको 
स्थानमा जानपुनेछ । 

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

6. परीक्षाथीले उत्तरपखुस्तका बझुाउाँदा प्रश्नपत्र पधन साँगै अधनवायय रुपमा वफताय गनुयपनेछ । 

7. कोधभड-19 बाट सङ्खक्रधमत परीक्षाथीहरूका लाधग ववशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा सङ्खक्रधमत परीक्षाथीले आफू सङ्खक्रधमत 
भएको जानकारी आयोगको सम्पकय  नम्बर 9846948444/9846948888 मा सम्पकय  गरी अधिम जानकारी ददन ुपनेछ ।  

 

 

 

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

  (भोला दाहाल) 
  धनधमत्त सखचव 
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