लोक सेवा आयोग
प्रेस विज्ञवि
लोक सेवा आयोगमा वर्तमान पदाधिकारीहरू बहाल भएको ३० (र्ीस) धदन परू ा भएको छ । पदवहाली पश्चार् सावतजधनक भएको
१०० (एक सय) धदनको कायत योजना अनरू
ु प आयोगवाट सम्पादन भएका काम कारवाहीका वारे मा ससु धू िर् गराउने उद्देश्यले यो
धवज्ञधि प्रकाशन गररएको छ । सम्पाधदर् मख्ु य कायतहरू देहाय अनसु ार रहेका छन् ।
1. आधथतक वर्त २०७८/७९ को धनजामर्ी र्था संगधिर् संस्था एवम् सरु क्षा धनकायको पदपधू र्त सम्बन्िी वाधर्तक कायतर्ाधलकाहरू
स्वीकृ र् गरी सावतजधनक गररएको छ ।
2. आयोगवाट धलधिर् परीक्षा सञ्िालन हुन वााँकी आ.व. २०७७/७८ का धवज्ञापनहरूको धलधिर् परीक्षा कायतक्रम र्य गरी सो को
सिू ना प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाहरू यसै हिा देधि सञ्िालन हुदाँ छ
ै न् ।
3. आ.व. २०७७/७८ मा धलधिर् परीक्षा सञ्िालन भैसके का रा.प. र्ृर्ीय श्रेणी (प्रा./अप्रा.), अधिकृ र्स्र्रका धवधभन्न ५९ वटा
धवज्ञापनहरूको माग पद २१८ र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.स.ु वा सो सरहका धवधभन्न ४७ वटा धवज्ञापनका माग पद ५४८ को
प्रधर्योधगर्ात्मक धलधिर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन भै अन्र्वातर्ात कायतक्रम र्ोधकएको छ ।
4. आ.व. २०७७।७८ मा धलधिर् नधर्जा प्रकाशन भर्त अन्र्वातर्ात हुन बााँकी मध्ये स्वास््य र्र्त का धवधभन्न १५ वटा धवज्ञापनहरूमा
धलधिर् परीक्षाबाट छनोट भएका परीक्षाथीको अन्र्वातर्ात धलर्त १८ जना उम्मेदवार धसर्ाररस गररएको छ ।
5. धनजामर्ी र्र्त एवं सग
ं धिर् सस्ं थाका के ही धवज्ञापनका सम्बन्िमा सम्माधनर् सवोच्ि अदालर्मा ररट परे कोमा अदार्लवाट भएको
र्ै सला वमोधजम आवश्यक कायत अगाडी वढार्तएको छ । यस धसलधसलामा धनजामर्ी र्र्त का धवधभन्न ४५ वटा धवज्ञापनहरूमा
दरिास्र् धलने कायत सिू ारू गररएको छ भने संगधिर् संस्था र्र्त भएका र्ै सला वमोधजम कायतसम्पादन भर्तरहेको छ ।
6. धवधभन्न सग
ं धिर् सस्ं था र्र्त का धवज्ञापनहरूका लाधग सञ्िाधलर् धलधिर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन गने कायत र्दारूकर्ाका साथ
अगाधड वढार्एको छ । हालसम्म नेपाल प्रहरी र्र्त ११ वटा धवज्ञापनको जम्मा ६८८२ माग पद र वैकधपपक उजात प्रवितन के न्रको
२ वटा धवज्ञापनको २ माग पदको प्रधर्योधगर्ात्मक धलधिर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन भई सम्बधन्िर् सरु क्षा धनकाय एवम् सगं धिर्
संस्थाबाट अन्र्वातर्ात लगायर्का थप प्रकृ याहरू अगाधड बढार्एको छ ।
7. पदपधू र्तका लाधग संगधिर् संस्थाहरूवाट प्राि मागका आिारमा धवज्ञापन गने सहमधर् प्रदान गने कायत सि
ु ारु गररएको छ।
8. कोधभड-१९ को स्वास््य समस्यालाई मध्यनजर गरी आयोगबाट सञ्िालन गनतु पने प्रधर्योधगर्ात्मक धलधिर् परीक्षा सि
ू ारू गनत
संक्रमणको धवशेर् अवस्थामा परीक्षा (सञ्िालन र्था व्यवस्थापन) सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ पररमाजतन गरी कायातन्वयनमा
पयार्तएको छ ।
9. आयोगको कायातलय भवन साधवकको अनामनगरबाट कमलपोिरी धस्थर् नव धनधमतर् भवनमा स्थानान्र्रण गरी अन्र्वातर्ात
लगायर्का कायतसम्पादन सरुु गरे को छ ।
10. अनामनगर धस्थर् साधवकको कायातलयको भर्ु र्
त पला र्था पधहलो र्पलालार्त ४०० जना परीक्षाथी क्षमर्ाको परीक्षा के न्रका रूपमा
रूपान्र्रण गररएको छ भने अन्य र्पलाका के ही कक्षहरू आयोगको गोपनीय कायतसम्पादनको Workspace का रूपमा रूपान्र्रण
गरी अन्य कक्षहरूमा आयोगको कािमाडौं कायातलय स्थानान्र्रण गरी सञ्िालनमा पयार्एको छ ।
11. धवगर् लामो समय देधि ररक्त पद समेर् गरी जम्मा ११ रा.प. धवधशष्ट श्रेणी, सधिव पदमा धनजामर्ी सेवा ऐन, २०४९ र धनयमावली,
२०५० को प्राविान बमोधजम बढुवा सधमधर्बाट बढुवा धसर्ाररस गररएको छ भने अन्य धनकायहरूको बढुवा सधमधर् धक्रयाधशल
भई पदपधू र्तका कायतहरू सिू ारू गररएको छ ।
12. आयोगको दक्ष/धवज्ञहरूको नामावली सधहर्को सधू ि (रोष्टर) पररमाजतन गरी अद्यावधिक गररएको छ ।
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