लोक सेवा आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरे को

एकसट्ठीऔ ँ वार्षिक प्रर्िवेदनसम्बन्धी

प्रेस र्वज्ञर्ि
नेपालको संतवधानको धारा २९४ मा रहेको व्यवस्था बमोतिम तमति २०७७ साल पषु १६ गिे तबहीवारका तिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष
२०७६ साल श्रावण िेति २०७७ साल आषाढ मसान्िसम्म आयोगबाट सम्पातिि काम कारबाहीहरू समेतटएको एकसट्ठीऔँ वातषिक प्रतिवेिन पेश
गररएको छ ।
आयोगका वििमान पिातधकारीहरूको तनयतु िपतछको यो छै ठौं िथा अतन्िम प्रतिवेिन हो । आगामी चैत्र १० गिेिते ि आयोगका सवै पिातधकारीको
पिावधी समाप्त हिँ छै । यसथि तनिामिी, सरु क्षा तनकाय र संगतठि संस्थाहरुका पिपतू िि प्रतिया ठप्प हन नतिन - समयमै आयोगका पिातधकारीको
तनयतु ि हन उतचि पहल हने अपेक्षा आयोगले गरे को छ ।
यस प्रतिवेिनमा आयोगबाट सम्पातिि पिपतू िि सम्बन्धी कामकारबाही, आयोगको परामशििायी भतू मका अन्िगिि सम्पातिि कायिहरू, तवगिका
सझु ाव कायािन्वयनको समीक्षा सतहि साविितनक सेवामा गनपिु ने सधु ारका तवषयमा सझु ावहरू प्रस्ििु गररएको छ ।
आर्थिक वषि २०७६/७७ को अवर्धमा आयोगवाट सम्पादन भएका कायि सम्बन्धी सार िथ्यहरूः
• प्रतिवेिन अवतधमा कुल ४,७५४ पिका लातग ६८४ वढुवा सचू ना, ९२ आन्िररक प्रतियोतगिात्मक तवज्ञापन, १५७ िल
ु ा प्रतियोतगिात्मक
तवज्ञापन र ३३४ वटा तवतभन्न समावेतश समहू का तवज्ञापन गररएको छ ।
• प्रकातशि तवज्ञापनहरुमा वढुवािर्ि ४,००७ र आन्िररक िथा िल
ु ािर्ि अनलाइन प्रणाली मार्ि ि ४,५१,५२६ िरिास्ि प्राप्त भएका छन् ।
• उि तवज्ञापनहरुमा उम्मेिवार छनौट गनिका लातग तनिामिी सेवा र स्थानीय सेवाका पिका लातग १,००२ सेट, सरु क्षा तनकाय िथा संगतठि
संस्थाका लातग २,१८६ सेट र तिल्ला न्यायधीशका लातग १८ सेट पररमातििि प्रश्नपत्र ियार पारी परीक्षा संचालन गररएको छ ।
• तनिामिी सेवाका तवतभन्न पिका लातग ३५,८६६ मतहला र ५७,१४६ परुु ष गरी कुल ९३,०१२ परीक्षाथी परीक्षामा संलग्न भएका तथए। स्थानीय
सेवािर्ि तलतिि परीक्षामा १,५४,००२ मतहला र १,५२,३१७ परुु ष गरी ३,०६,३१९ परीक्षाथी सतम्मतलि भए ।
• धेरै संख्यामा िरिास्ि पने शािा अतधकृ ि र नायव सब्ु बा वा सो सरहका पिका लातग तलइएको प्रथम चरणको परीक्षावाट १४.२% उम्मेिवार
मात्र िोस्रो चरणका लातग छनौट भए ।
• ८ वटा तवज्ञापनका कुल १२ पिका लातग तलइएको परीक्षामा कुनै पतन उम्मेिवार उिीणि हन सके नन ।
• तनिामिी सेवािर्ि ३०४ िना उम्मेिवारहरु स्थायी तनतिको लातग तसर्ाररस भए । COVID महामारीको कारण परीक्षाहरु स्थतगि गनिु परे कोले
यस वषि तसर्ाररस सख्ं या कम िेतिएको हो। स्थानीय सेवािर्ि भने प्रतिवेिन अवतधमा ८,६३९ उम्मेिवारहरु स्थायी तनयतु िको लातग तसर्ाररस
भए ।
• समावेशी पिपतू िििर्ि यस अवतधमा कुल १०३ िना तनयतु िका लातग तसर्ाररस भएका छन् । यस प्रतिवेिन अवतध सतहिका १३ वषिमा सवै
समावेशी समहू वाट कुल २१,६४९ िना उम्मेिवारहरु तसर्ाररस भएका छन् ।
• सरु क्षा तनकाय िथा संगतठि संस्थािर्ि ४ वटा सरु क्षा तनकाय र २९ वटा संगतठि संस्थाका २०,३७१ पिका लातग तवज्ञापन गनि सहमति
तिइएकोमा तलतिि परीक्षामा ४१,८२४ मतहला र ७४,४७३ परुु ष गरी िम्मा १,१६,२९७ सतम्मतलि भई ५,५०२ मतहला र १२,५४७ परुु ष गरी
१८,०४९ उम्मेिवारहरु अन्िरवािािका लातग छनौट भए ।
• यस अवतधमा अतधकृ िस्िरका तवतभन्न पिका ७ वटा नयाँ पाठ्यिम िििमू ा भएका छन् भने तवतभन्न श्रेणीका १६ वटा पाठ्यिमहरू पररमाििन
गररएको छ ।
साविजर्नक सेवामा सधु ारका लार्ग सझ
ु ाव र कायािन्वयन
• आयोगको परामशििायी भतू मकालाई औपचाररकिाको रुपमा मात्र तलने वा परामशि नै नतलने कायिले सवं धै ातनक व्यवस्थाको वेवास्िा भयो भन्ने
तचन्िा तवगिका वातषिक प्रतिवेिनहरुमा व्यि भएकोमा अतहले यस तस्थतिमा िमश: सधु ार भएको छ; यद्यतप के ही तवषयमा पारमशि नतलएको
तववरण यस प्रतिवेिनमा उल्लेि गररएको छ ।
• सङ्घीय सरं चना अनरू
ु प िीन िहका प्रशासतनक सयं न्त्र बीच समन्वय गनिका लातग सस्ं थागि सरं चनाको प्रबन्ध गनि िथा वििमान प्रशासकीय
कायितवतधमा रहेका कमी हटाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तवतभन्न सझु ाव तिइएको छ ।
• त्यस्िै सङ्घीय तनिामिी सेवा ऐनमा समेट्नका लातग गि िीनवटा वातषिक प्रतिवेिनहरूमा तिइएका सझु ावहरू गम्भीरिापवू िक तलइ नेपाल
सरकारबाट काननु िििमु ा हने अपेक्षा सतहि यस प्रतिवेिनमा पनु ः प्रस्िुि गररएको छ ।
• प्रतितनतध सभाको राज्य व्यवस्था िथा सश
ु ासन सतमतिमा आयोगका प्रतिवेिनहरू मातथ छलर्ल गने असल कायिको थालनी भएकोमा
आयोगले आभार प्रकट गरे को छ ।
२०७७ साल पुष १६ गिे र्वहीवार

