
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं.  ३७२/०७९-८०, मममि : २०७९/१२/०१ 

 
 

आयोगको िपमसलमा उल्लिल्लिि मवज्ञापनहरूको (िुला िथा समावेशी) 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 प्रकामशि गररएको छ । परीक्षाथीहरूले अमनवायय रूपमा पालना गनुयपने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ 

मा उिेि गररएको छ । 
 

विज्ञापन न.ं  

६०८-६१०/०८९-८० (खुला/समािेशी) 

सेिा/समहू/तह:  

कृवि/मत्स्य/लापोडेडे/पशु 

विवकत्ससा-भेटेरिनिी/पााँि ाँ 

पद:  

प्रा.स./प.से.प्रा./प.्िा.प्रा. 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

१० गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

१० गते 

भिनको 

४:०० बजे 
२ घण्टा १५ भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

1.  १ ४०० ४०० श्री वंशगोपाल मा .मव. , चौघडा, मकवानपुर 

2.  ४०१ ६०० २०० श्री हेटौ ौँडा क्याम्पस, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

3.  ६०१ बाौँकी सबै 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, नगरपामलका रोड, हटौ ौँडा-२, 

मकवानपुर 
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विज्ञापन न.ं  

६०४-६०७/०७९-८० (खलुा/समािेशी) 

सिेा/समूह/तह:  

कृवि/विवभन्न/पााँि ाँ 

पद:  

प्राविविक सहायक 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

११ गते 

भिनको १:०० 

बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

११ गते 

भिनको १:४५ 

बजे 
२ घण्टा १५ भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

1.  १ २०० २०० श्री बालज्योिी मा .मव. , मपपे्ल, मकवानपुर 

2.  २०१ ४०० २०० श्री वंशगोपाल मा .मव. , चौघडा, मकवानपुर 

3.  ४०१ ६०० २०० श्री श्रममक मा .मव. , हेटौ ौँडा-४,  कराय चोक, मकवानपुर 

4.  ६०१ ८०० २०० श्री मज.एस. मनकेिन, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

5.  ८०१ १२०० ४०० श्री भुटनदेवी मा .मव. , हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

6.  १२०१ १६०० ४०० श्री आधुमनक रामष्टि य मा .मव. , हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

7.  १६०१ २००० ४०० श्री हेटौ ौँडा क्याम्पस, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

8.  २००१ २४०० ४०० श्री मसद्धाथय मा .मव. , नगरपामलका रोड, हेटौ ौँडा-२, मकवानपुर 

9.  २४०१ बाौँकी सबै 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, नगरपामलका रोड, हटौ ौँडा-२, 

मकवानपुर 
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विज्ञापन न.ं  

५८५/०८९-८० (खुला) 

सेिा/समहू/तह:  

इवन्िवनयरिङ्/सभे/पााँि ाँ 

पद:  

सभेक्षक 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

१३ गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

१३ गते 

भिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ िरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री हेटौ ौँडा क्याम्पस, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

 

विज्ञापन न.ं  

५९६-५९८/०८९-८० (खुला/समािेशी) 

सेिा/समहू/तह:  

इवन्िवनयरिङ्/वसवभल/िनिल/पााँि ाँ 

पद:  

ल्याब टेवननवसयन 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

१४ गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

१४ गते 

भिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ िरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री हेटौ ौँडा क्याम्पस, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 
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विज्ञापन न.ं  

६१७-६१८/०८९-८० (खुला/समािेशी) 

सेिा/समहू/तह:  

्िा््य/क.न./प.हे.न./पााँि ाँ 

पद:  

पवललक हले्र्थ नसय 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

१७ गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

१७ गते 

भिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ १ २०० २०० श्री भुटनदेवी मा .मव. , हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

२ २०१ बाौँकी सबै श्री श्री आधुमनक रामष्टि य मा .मव. , हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

 

विज्ञापन न.ं  

६१४-६१६/०८९-८० (खुला/समािेशी) 

सेिा/समहू/तह:  

्िा््य/िनिल नवसयङ्ख ग/पााँि ाँ 

पद:  

्टाफ नसय 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

१८ गते 

भिनको 

१:०० बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

१८ गते 

भिनको 

१:४५ बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ १ ४०० ४०० श्री भुटनदेवी मा .मव. , हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

२ ४०१ ६०० २०० श्री हेटौ ौँडा क्याम्पस, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

३ ६०१ बाौँकी सबै 
श्री मकवानपुर बहुमुिी क्याम्पस, नगरपामलका रोड, हटौ ौँडा-२, 

मकवानपुर 
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विज्ञापन न.ं  

५९९/०८९-८० (खुला) 

सेिा/समहू/तह:  

इवन्िवनयरिङ्/वियोलोिी/हाइड्रोवियो

लोिी/पााँि ाँ 

पद:  

अवसष्टने्ट ग्राउण्डिाटि 

हाईड्रोवियोलोविष्ट 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

२० गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

२० गते 

भिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ िरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 

 

विज्ञापन न.ं  

६२५/०८९-८० (खुला) 

सेिा/समहू/तह:  

्िा््य/िवेडयोग्राफी/पााँि ाँ 

पद:  

िवेडयोग्राफि 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

२१ गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

२१ गते 

भिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मेदिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

देवख सम्म 

१ १ िरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, हेटौ ौँडा-४, मकवानपुर 
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(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 
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विज्ञापन न.ं  

६२७/०८९-८० (खुला) 

सिेा/समूह/तह:  

्िा््य/फामेसी/पााँि ाँ 

पद:  

फामेसी सहायक 

पिीक्षा काययक्रम 

पत्र वििय पिीक्षा प्रणाली पिीक्षा वमवत समय समय अिवि 

प्रथम 

भाग १: सामान्य ज्ञान र सामान्य 

अभभक्षमता परीक्षण 

भाग २: सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान 

वस्तगुत 
२०७९ चैत्र  

२२ गते 

भिनको 

३:१५ बजे 
४५ भमनेट 

भितीय सेवा सम्बभन्ित कायय-ज्ञान भवषयगत 
२०७९ चैत्र  

२२ गते 

भिनको 

४:०० बजे 

२ घण्टा १५ 

भमनेट 

पिीक्षा भिन 

क्र.स.ं 
उम्मदेिािहरूको िोल न.ं पिीक्षार्थी 

सङ्ख ्या 
पिीक्षा भिन 

दवेख सम्म 

१ १ िरखास्त स्वीकृत भएका सबै श्री भुटनदेवी मा .मव. , हेटौ ौँडा ४, सु्कल रोड, मकवानपुर 

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 उपकरणहरू ल्याउन मनषेध गररएको छ । 

 प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाई परीक्षामा सल्लम्ममलि नगराइने हुौँदा प्रवेशपत्र अमनवायय रूपमा साथमा मलई परीक्षा सञ्चालन 

हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

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

मलई आउनुपनेछ । 

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

 सहयोगी लेिक आवश्यक पने उमे्मदवारहरूले परीक्षा सञ्चालन हुने मदनभन्दा साि मदन अगावै आयोगको कायायलयमा अथवा 

आयोगको इमेल ठेगाना info.ppsc.bagamati@gmail.com मा आवश्यक कागजाि (मनवेदन, प्रवेश-पत्र र अपाङ्ग प्रमाणपत्र) 

पेश गनुयपनेछ । अन्यथा सहयोगी लेिक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हुने छैन । 

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

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुय अमघ उमे्मदवार स्वयम् ले कल्लम्तमा 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 जनशल्लिले मदएको मनदेशनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 

 परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाय, बामहर मनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुयपदाय मभडभाड नगरी िोमकएको दूरी कायम गरी क्रमैसौँग 

िोमकएको स्थानमा जानुपनेछ । 

 परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुौँदैन । 
 

 

  _________________________ 

  (पदम ओझा) 

  अमधकृि सािौ ं  
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