नेऩार सयकाय

ऊजाा, जरस्रोत तथा ससॊ चाइ भन्त्रारम
(प्रशासन भहाशाखा)
सभसत: २०७५/१०/११
विषम : विियण प्रकाशशत गरयएको फाये ।
कभाचायी सभामोजन ऐन, २०७५ को दपा ८ भा तोवकएका आधायहरूभा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहभा कभाचायीहरुराई सभामोजन गनाका रासग विियण अध्मािसधक
गयाउन ऩटक ऩटक सूचना प्रकाशशत बएकोभा मस भ न्त्रारम तथा सनजाभती वकताफखानाको विियण सभेतको आधायभा हारसम्भ अध्मािसधक बएको विियण तऩशशर
फभोशजभ सािाजसनक गरयएको छ । प्रकाशशत मस सूचना भा सभेत आफ्नो विियण अध्मािसधक नबई सभामोजन प्रविमाभा आफ्नो जेष्ठता सनधाा यणभा असय ऩने दे शखएभा
पयक ऩना गएको विियण सच्माउन सो राई ऩुवि गने स्ऩि प्रभाण खुल्ने कागजात ३ (तीन) ददनसबर तर ददइएको इभेरभा ऩठाउनुहन
ु सम्फशन्त्धत सफैराई जानकायी
गयाइएको छ । कभाचायीफाट प्राप्त थऩ विियणको आसधकारयकता प्रभाशणत बएऩसछ सो विियण सभेत सभा

िेश गयी सभामोजन कामा गरयनेछ । सभामोजन गदाा मसै

विियणराई जेष्ठताको आधाय भासनने बएकारे तोवकएको सभमािसध सबर विियण अद्यािसधक नगयाएको कायणफाट जेष्ठताभा पयक ऩये भा स्िमॊ कभाचायी
व्महोया जानकायी गयाइन्त्छ ।

शजम्भेिाय हुने

ऩुनश्च: काजगात ऩठाउॉदा हये क ऩृष्ठभा कभाचायी स्िमॊ प्रभाशणत गयी ऩठाउनु ऩनेछ । गरत सनमत याखी प्रविसधको दुरुऩमोग गयी झुट्टा विियण ऩेश गये को कामा प्रभाशणत
बएभा प्रचसरत कानून फभोशजभ दण्डनीम हुने व्महोया सभेत जानकायी गयाइन्त्छ ।
विियण ऩठाउने इभेर : samayojan.moewri@gmail.com
थऩ जानकायीका रासग सम्ऩका :
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