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नेपालको सं विधानको धारा २४३ को उपधारा (२) बमोजिम सं गठित सं स्थाका ररक्त पदमा पदपूर्तिको लार्ग आयोगबाट र्लजित परीक्षाहरु सञ्चालन हुँदै आइरहे को छ । सं गठित
सं स्थाका कमिचारीको से िाका शति सम्िन्धी कानू न, िढिा र विभागीय कारिाही सम्बन्धी सामान्य र्सद्धान्त, २०७४ बमोजिम सम्बद्ध र्नकायका कमिचारी से िा शति सम्बन्धी र्नयम,
विर्नयमहरु पररमाििन गनि सबै सं गठित सं स्थाहरुलाई यसपूि ि नै सू जचत गररसवकएको छ ।

आगामी आ.ि. ०७८/०७९ मा पदपूर्ति गनप
ि ने सं गठित सं स्थाहरुले पदपूर्ति गनप
ि ने पदहरुको वििरण तथा समय तार्लका समेत उल्ले ि गरी यही र्मर्त २०७८/३/१५ र्भत्र
सरक्षा र्नकाय तथा सं गठित सं स्था महाशािा (परीक्षा सं चालन शािा) मा आइपग्ने गरी िा उपलब्ध गराइठदनहन र सो र्मर्तर्भत्र वििरण उपलब्ध नभएमा सं गठित सं स्थाहरुको
पदपूर्ति कायिक्रम आयोगको िावषिक कायितार्लकामा समािेश गनि असहि हने व्यहोरा सम्बजन्धत सबैको िानकारीको लार्ग अनरोध छ । उक्त वििरण gulmelinpg@gmail.com
िा rajusatyal@gmail.com मा समे त पिाउन सवकनेछ । यो वििरण कायितार्लकामा समािे श गने प्रयोिनको लार्ग भएकोले पदपूर्तिको लार्ग तोवकएको समयािर्धमा प्रर्तशत
र्नधािरण सवहतको विस्तृत वििरण पिाउन पने व्यहोरा समेत िानकारी गराउुँ दछौं ।

पदपूर्ति गनप
ि ने पदहरुको वििरण पिाउने फारामको ढाुँचा आयोगको िेबसाइट www.psc.gov.np मा राजिएको छ । यस सम्बन्धमा थप बझ्नपने भएमा आयोगको
फोन नं . ०१४७७१३२० मा सम्पकि गनह
ि न अनरोध छ ।
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