
विज्ञापन प्रकावित विवतिः 2076/07/29 वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
2076/09/22

प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

१ ३१/०७६/७७ आ.प्र.
सहायक लेखा अधिकृत/नायब खजाञ्ची, प्रशासन, 

लेखा, ६

२०७६ चैत्र ३ गते 

धिहानको ८:०० बजे
७ १ ७

२ ३३/०७६/७७ आ.प्र.
शाखा अधिकृत/सहायक बजार अधिकृत, प्रशासन, 

६

२०७६ चैत्र ३ गते 

धिहानको ८:०० बजे
७ १ ७

३ २३/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी

टेक्निकल अधिसर/डेरी टेिोलोधजष्ट/एक्सटेन्सन 

अधिसर, प्राधिधिक, ७

२०७६ चैत्र २ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६ चैत्र ३ गते 

धिनको २:०० बजे
२१९

श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
१ २१९

४ २७/०७६/७७ आ.प्र. प्रशासकीय अधिकृत/बजार अधिकृत, प्रशासन, ७ १ १ १

५ २८/०७६/७७ आ.प्र. लेखा अधिकृत/खजाञ्ची, प्रशासन, लेखा, ७ १ १ १

६ २९/०७६/७७ आ.प्र. अधसषे्टन्ट एक्सटेन्सन अधिसर, प्राधिधिक, ६ ५ १ ५

७ ३०/०७६/७७ आ.प्र.
अधसषे्टन्ट इधिधनयररङ्ग अधिसर , प्राधिधिक, 

इधिधनयर, ६
६ १ ६

८ ४१/०७६/७७ आ.प्र. सुपरभाइजर , प्राधिधिक, इधिधनयर, ५ ३ १ ३

९ ४०/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
टेक्निकल अधसषे्टण्ट, प्राधिधिक, ५

२०७६ चैत्र ४ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६ चैत्र ५ गते 

धिनको २:०० बजे
३५६

श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
१ ३५६

िोक सेिा आर्ोग

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखित परीक्षा विवत र सिर् उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

संस्थानको पूिव प्रकाधशत धिज्ञापन अनुसार िेहाय बमोधजमका पिहरुको आ.प्र, िुिा तथा सिािेिी  तर्य को प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको िेहाय बमोधजमको परीक्षा केन्द्र धनिावरण गररएको हुँिा सम्बक्नित 

सबैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको छ ।

धनकायः श्री दुग्ध विकास संस्थान

आ.प्र., िुिा र सिािेिी प्रवतर्ोवगतात्मक विखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रिको परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण वनर्ायरण गररएको सम्बन्धी  सूचना

परीक्षा संचािन िािा

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

२०७६ चैत्र २ गते 

धिहानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।

२०७६ चैत्र ४ गते 

धिहानको ८:०० बजे

२०७६ चैत्र ५ गते 

धिहानको ८:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर् उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

१० २६/०७६/७७ खुला धिजनेश डेभलपमेन्ट अधिसर, प्रशासन, ७
२०७६ चैत्र ६ गते 

धिहानको ८:०० बजे

२०७६ चैत्र ७ गते 

धिहानको ८:०० बजे
८ १ ८

११ ५६/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
सहायक चीज मेकर, प्राधिधिक, चीज, ३

२०७६ चैत्र ६ गते 

धिहानको ८:०० बजे
- ४ १ ४

१२ ५२/०७६/७७ आ.प्र. चीज मेकर, प्राधिधिक, चीज, ४ १६ १ १६

१३ ५३/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
चीज मेकर, प्राधिधिक, चीज, ४ ३४५ १ ३४५

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
१ ४००

४००
श्री नू्य धमधलधनयम कलेज, 

सुकेिारा
४०१ ८००

४००
श्री महेन्द्र भिन मा.धि., 

सानोगौचरण ।
८०१ १२००

४००
श्री पद्मोिय मा.धि., पुतधलसडक 

।
१२०१ १६००

४००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी मा.धि., 

िानेश्वर ।
१६०१ २०००

३९२
श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
२००१ २३९२

१५ ४७/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
नायब लेखापाल, प्रशासन, लेखा, ४

२०७६ चैत्र ९ गते 

धिनको २:०० बजे
२१३

श्री सगरमाथा मक्निपल कलेज, 

धडक्नििजार ।
१ २१३

१६ ३५/०७६/७७ आ.प्र.
िररष्ठ प्रशासन सहायक/िररष्ठ बजार सहायक, 

प्रशासन, ५

२०७६ चैत्र ९ गते 

धिहानको ८:०० बजे

२०७६ चैत्र १० गते 

धिहानको ८:०० बजे
४

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।
१ ४

१७ २४/०७६/७७
खुला तथा 

मधहला

इधिधनयररङ्ग अधिसर/मेक्नन्टनेन्स इधिधनयर , 

प्राधिधिक, इधिधनयर, ७

२०७६ चैत्र १० गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६ चैत्र १२ गते 

धिनको २:०० बजे
१२७

श्री प्लाधटनम म्यानेजमेण्ट 

कलेज, काधलकास्थान , 

धडिीबजार ।

१ १२७

१४ ४५/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
प्रशासन सहायक/बजार सहायक, प्रशासन, ४

२०७६ चैत्र ८ गते 

धिनको १:०० बजे

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।

२०७६ चैत्र ६ गते 

धिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र ७ गते 

धिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।

२०७६ चैत्र ८ गते 

धिहानको ११:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर् उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
१ ४००

४००
श्री महेन्द्र भिन मा.धि., 

सानोगौचरण ।
४०१ ८००

४१७
श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
८०१ १२१७

२००
श्री सगरमाथा मक्निपल कलेज, 

धडक्नििजार ।
१ २००

३२७
श्री नू्य धमधलधनयम कलेज, 

सुकेिारा
२०१ ५२७

२० ३९/०७६/७७ आ.प्र. टेक्निकल अधसषे्टण्ट, प्राधिधिक, ५
२०७६ चैत्र १२ गते 

धिहानको ८:०० बजे

२०७६ चैत्र १३ गते 

धिहानको ८:०० बजे
११ १ ११

२१ ५७/०७६/७७ खुला चीज व्वाई, प्राधिधिक, चीज, २
२०७६ चैत्र १२ गते 

धिहानको ८:०० बजे
- २ १ २

२२ ३४/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी

शाखा अधिकृत/सहायक बजार अधिकृत, प्रशासन, 

६

२०७६ चैत्र १४ गते 

धिनको २:०० बजे
१४१

श्री सगरमाथा मक्निपल कलेज, 

धडक्नििजार ।
१ १४१

२३ ३२/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी

सहायक लेखा अधिकृत/नायब खजाञ्ची, प्रशासन, 

लेखा, ६

२०७६ चैत्र १५ गते 

धिहानको ८:०० बजे
३७

श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।
१ ३७

१८ ३६/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी

िररष्ठ प्रशासन सहायक/िररष्ठ बजार सहायक, 

प्रशासन, ५

१९ ३८/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
लेखापाल/िररष्ठ सहायक खजाञ्ची, प्रशासन, लेखा, ५

२०७६ चैत्र ११ गते 

धिहानको ११:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।

२०७६ चैत्र १३ गते 

धिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र ११ गते 

धिनको १:०० बजे

२०७६ चैत्र १२ गते 

धिनको २:०० बजे

DDC_Exm_Scheduling_REVISED_Cent Page 3 of 5



प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर् उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
१ ४००

४००
श्री नू्य धमधलधनयम कलेज, 

सुकेिारा
४०१ ८००

४००
श्री महेन्द्र भिन मा.धि., 

सानोगौचरण ।
८०१ १२००

४००
श्री पद्मोिय मा.धि., पुतधलसडक 

।
१२०१ १६००

४००
श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
१६०१ २०८९

२५ ५०/०७६/७७ आ.प्र. जुधनयर टेक्निकल अधसषे्टण्ट, प्राधिधिक, ४ ३६
श्री एसइए (SEA) इधिधनयररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
१ ३७

२६ ४४/०७६/७७ आ.प्र. प्रशासन सहायक/बजार सहायक, प्रशासन, ४
२०७६ चैत्र १७ गते 

धिहानको ८:०० बजे
३४ १ ३४

२७ ४६/०७६/७७ आ.प्र. नायब लेखापाल, प्रशासन, लेखा, ४
२०७६ चैत्र १८ गते 

धिनको २:०० बजे
१४ १ १४

२८ ५४/०७६/७७ आ.प्र. िोरम्यान, प्राधिधिक, इधिधनयर, ४ २ १ २

२९ ५५/०७६/७७
खुला तथा 

समािेशी
िोरम्यान, प्राधिधिक, इधिधनयर, ४ १८३ १ १८३

३० ४८/०७६/७७ आ.प्र. कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन, ४ ४ १ ४

३१ ४९/०७६/७७ मधहला कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन, ४ ४५ १ ४५

३२ ४२/०७६/७७
खुला तथा 

मिेसी
सुपरभाइजर , प्राधिधिक, इधिधनयर, ५

२०७६ चैत्र १८ गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६ चैत्र १९ गते 

धिनको २:०० बजे
९५

श्री सगरमाथा मक्निपल कलेज, 

धडक्नििजार ।
१ ९५

जुधनयर टेक्निकल अधसषे्टण्ट, प्राधिधिक, ४
खुला तथा 

समािेशी
५१/०७६/७७२४

२०७६ चैत्र १८ गते 

धिहानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र १९ गते 

धिहानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।

२०७६ चैत्र १५ गते 

धिनको ११:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र १५ गते 

धिनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र १६ गते 

धिहानको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।

२०७६ चैत्र १६ गते 

धिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७६ चैत्र १७ गते 

धिनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत र सिर् उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

३३ ४३/०७६/७७ मधहला िररष्ठ कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन, ५
२०७६ चैत्र २० गते 

धिहानको ८:०० बजे

२०७६ चैत्र २१ गते 

धिहानको ८:०० बजे
३७

श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।
१ ३७

३४ २५/०७६/७७ खुला कम्प्युटर इधिधनयर, प्राधिधिक, ७
२०७६ चैत्र २० गते 

धिनको २:०० बजे

२०७६ चैत्र २१ गते 

धिनको २:०० बजे
६२

श्री सगरमाथा मक्निपल कलेज, 

धडक्नििजार ।
१ ६२

द्रष्टब्यः 

 

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL
zfvf clws[t pk ;lrj

१. उमे्मििारले उत्तरपुक्निकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रिेश पत्र धिना कुनै पधन उमे्मििारिालाई परीक्षामा सक्नम्मधलत नगराइने हुँिा प्रिेशपत्र अधनिायव रुपमा साथमा धलई परीक्षा संचालन हनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भिनमा झोला, मोबाइल िोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोधनक्स धडभाइसहरु लैजान धनषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हने धिन अप्रत्याधशत धििा पनव गएमा पधन आयोगको पूिव सूचना धिना धनिावररत परीक्षा कायवक्रम स्थधगत हने छैन ।

५. ििुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेक्नखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता धिइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बक्नित धनकायबाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको िोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अधनिायव रुपमा धलई आउनु पनेछ ।
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