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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं.  २०७/०७९-८०, मममि : २०७९/०९/२७ 

 
 

आयोगको िपमसलमा उल्लिल्लिि मवज्ञापनहरूको मलल्लिि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको 

पालना गने गरी मनम्नानुसारका मममि, समय र परीक्षा भवनहरूमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बल्लन्धि सबैको जानकारीको लामग 

यो सूचना प्रकामिि गररएको छ । परीक्षार्थीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा उिेि गररएको 

छ । 

विज्ञापन नं. 

५०१/०७९-८० (आ.अ.से.) 

५११/०७९-८० (अ.ि.) 

५१२/०७९-८० (िुला) 

५०९/०७९-८० (आ.अ.से.) 

सेिा/समूह/तह:  

इमिमनयररङ्ग/ मसमभल/नव  ं

पद:  

मस.मि.ई 

परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समर् समर् अिवि 

प्रथम 
प्रशासन, व्यवस्थापन र सेवा 

सम्बन्धी सामान्य ववषय 
ववषयगत 

२०७९ माघ  

५ गते  

वबहान 

९:०० बजे 
३ घण्टा 

वितीय सेवा सम्बन्धी प्रावववधक ववषय ववषयगत 
२०७९ माघ  

६ गते 

वबहान 

९:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख ्र्ा 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१ १ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 
 

विज्ञापन नं.: 

५०२/०७९-८० (आ.अ.से.) 

सेिा/समूह/तह:  

इमिमनयररङ्ग/मसमभल/ मबल्लिङ्ग एण्ड 

आमकय टेक्ट/नव  ं

पद:  

मस.मि.ई 

परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समर् समर् अिवि 

प्रथम 
प्रशासन, व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी 

सामान्य ववषय 
ववषयगत 

२०७९ माघ  

५ गते  

वदनको 

२:०० बजे 
३ घण्टा 

वितीय सेवा सम्बन्धी प्रावववधक ववषय ववषयगत 
२०७९ माघ  

६ गते 

वदनको 

२:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख ्र्ा 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१ १ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 
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विज्ञापन नं.: 

५०३/०७९-८० (आ.अ.से.) 

सेिा/समूह/तह:  

कृमष/बागबानी/नव  ं

पद:  

वररष्ठ बागबानी मवकास 

अमिकृि 

परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समर् समर् अिवि 

प्रथम 
प्रशासन, व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी 

सामान्य ववषय 
ववषयगत 

२०७९ माघ  

९ गते  

वबहान 

९:०० बजे 
३ घण्टा 

वितीय सेवा सम्बन्धी प्रावववधक ववषय ववषयगत 
२०७९ माघ  

१० गते 

वबहान 

९:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख ्र्ा 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१ १ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

 

 

 

विज्ञापन नं. 

५०६/०७९-८० (आ.अ.से.) 

५०७/०७९-८० (अ.ि.) 

५०८/०७९-८० (िुला) 

५१०/०७९-८० (आ.अ.से.) 

सेिा/समूह/तह:  

स्वास्थ्य/जनरल हेल्थ समभयसेज/नव  ं

पद:  

मे.सु. 

परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समर् समर् अिवि 

प्रथम 
प्रशासन, व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी 

सामान्य ववषय 
ववषयगत 

२०७९ माघ  

९ गते  

वदनको 

२:०० बजे 
३ घण्टा 

वितीय सेवा सम्बन्धी प्रावववधक ववषय ववषयगत 
२०७९ माघ  

१० गते 

वदनको 

२:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख ्र्ा 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१ १ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 
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विज्ञापन नं. 

५०४/०७९-८० (आ.अ.से.) 

५१३/०७९-८० (अ.ि.) 

५१४/०७९-८० (िुला) 

सेिा/समूह/तह:  

वन/जनरल फरेष्टर ी/नव  ं

पद:  

मिमभजन वन अमिकृि 

परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समर् समर् अिवि 

प्रथम 
प्रशासन, व्यवस्थापन र सेवा 

सम्बन्धी सामान्य ववषय 
ववषयगत 

२०७९ माघ  

१६ गते  

वदनको 

३:०० बजे 
३ घण्टा 

वितीय सेवा सम्बन्धी प्रावववधक ववषय ववषयगत 
२०७९ फागनु  

१७ गते 

वदनको 

३:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख ्र्ा 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१ १ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

 

 

विज्ञापन नं. 

१/०७९-८० (आ.अ.से.) 

२/०७९-८० (अ.ि.) 

३/०७९-८० (िुला) 

४/०७९-८० (आ.अ.से.) 

५/०७९-८० (अ.ि.) 

सेिा/समूह/तह:  

प्रिासन/ सा.प्र./नव  ं

पद:  

अमिकृि नव  ं

परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र विषर् परीक्षा प्रणाली परीक्षा वमवत समर् समर् अिवि 

प्रथम 
शासकीय प्रबन्ध र साववजवनक 

व्यवस्थापन 
ववषयगत 

२०७९ फागनु  

१० गते  

वबहान 

११:०० बजे 
३ घण्टा 

वितीय सेवा सम्बन्धी ववषयगत 
२०७९ फागनु  

११ गते 

वबहान 

११:०० बजे 
३ घण्टा 

परीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिारहरूको रोल नं. परीक्षार्थी 

सङ्ख ्र्ा 
परीक्षा भिन 

देवि सम्म 

१ १ दरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 
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द्रष्टव्य १:- 

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

हुने छैन । 

• परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

• परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन, स्माटय घिी लगायि कुनै पमन मवद्युिीय उपकरणहरू ल्याउन मनषेि गररएको छ । 

• प्रवेि पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सल्लम्ममलि नगराइने हुुँदा प्रवेिपत्र अमनवायय रूपमा सार्थमा मलई परीक्षा सञ्चालन 

हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

• परीक्षामा प्रवेिपत्रसुँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कुनै एक पररचयपत्र अमनवायय रूपमा 

मलई आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोभभड-१९ सङ््करमणबाट सुरभक्षत रहन परीक्षार्थीले अभनवायय पालना गनुयपने र्थप भवषयहरू 

• परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुय अमघ उमे्मदवार स्वयम् ले कल्लम्तमा माक्स, स्यामनटाइजर िर्था आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवायय व्यवस्था 

गनुय पनेछ । 

• उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाय र मनस्कुँ दा मभिभाि नगरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम गनुय पनेछ । 

• परीक्षामा िमटएका जनिल्लिले मदएको मनदेिनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

• परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाय, बामहर मनस्कदा, ि चालय प्रयोग गनुयपदाय मभिभाि नगरी िोमकएको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग 

िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

• परीक्षार्थीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुुँदैन । 

• कोमभि-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षार्थीहरूका लामग मविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सङ््कक्रममि परीक्षार्थीले आफू सङ््कक्रममि 

भएको जानकारी आयोगको सम्पकय  नम्बर ९८५५०१३६१४/९८४६९४८४४४ मा सम्पकय  गरी अमिम जानकारी मदनु पनेछ ।  

 

 

  _________________________  

  (पदम ओझा) 

  अमिकृि साि  ं  
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