लोक सेवा आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरेको

साठीऔ ं वातषिक प्रतिवेदनसम्बन्धी
प्रेस तवज्ञप्ती
नेपालको संविधानको धारा २९४ को व्यिस्था बमोविम वमवि २०७६ कावििक १९ गिे मगं लबारका विन सम्माननीय राष्ट्रपविज्यू
समक्ष २०७५ साल श्रािण िेवि २०७६ साल आषाढ मसान्िसम्म आयोगबाट सम्पाविि काम कारिाहीहरू समेवटएको साठीऔ ं
िावषिक प्रवििेिन पेश गररएको छ । वि.सं. २०१६ सालमा आयोगको पवहलो प्रवििेिन प्रस्ििु भएको वथयो । आयोगका िििमान
पिावधकारीहरूको वनयवु िपवछको यो पाचौं प्रवििेिन हो । प्रवििेिनमा प्रशासवनक र वित्तीय वस्थवि, परीक्षण प्रविवध, शैवक्षक योग्यिा
र पाठ्यक्रम सम्बन्धी भए–गरे का कामहरू, विज्ञापन र िरिास्िसम्बन्धी वििरण, परीक्षासम्बन्धी वििरण, अन्ििाििाि र
वसफाररससम्बन्धी वििरण, समािेशी पिपवू ििसम्बन्धी विश्लेषणात्मक िावलकाहरू, परामशि र उिरू ी सम्बन्धमा भएका वनणियहरू,
स्थानीय िहको पिपवू िि, सरु क्षा वनकाय िथा संगवठि संस्थाको पिपवू िि सम्बन्धमा आयोगबाट भएका कामहरू, साङ्गठवनक सधु ार
र निप्रिििनीय किमहरूलाई अलग-अलग पररच्छे िहरूमा समेवटएको छ ।
आतथिक वषि २०७५/७६ को अवतधमा आयोगबाट सम्पादन भएका कायि सम्बतन्ध सार िथ्यहरूः
▪

के वन्िय र मािहिका कायािलयहरू समेिमा गरी कुल ३ सय ९९ कमिचारीहरू आयोगको कायिसम्पािनमा सल
ं ग्न रहेका छन् ।
कायिसम्पािनका वसलवसलामा प्रवििेिन अिवधमा कुल ८७ पटक आयोग बैठक बसी विवभन्न विषयहरूमा िम्मा २ सय ९७
िटा वनणियहरू वलइएको छ ।

▪

प्रवििेिन अिवधमा स्थानीय िहका विवभन्न सेिाका विवभन्न िहका पिका लावग ३० िटा नयााँ पाठ्यक्रमहरू वनमािण भएका
छन् । त्यस्िै विवभन्न सेिाका अवधकृ िस्िरका ७ िटा पाठ्यक्रमहरू पररमाििन गररएको छ ।

▪

क्षमिामा आधाररि (Competency Based) छनौट प्रणाली Assessment Center Methodology का विवभन्न औिार
प्रयोग गने क्रममा अप्राविवधक िफि रा.प.वििीय श्रेणीका पिमा उम्मेििार छनौटका लावग In Basket Exercise परीक्षण
विवध लागू गररएको छ ।

▪

यस अिवधमा संघ अन्िगििका कुल १ हिार १ सय ७४ पिको लावग २ सय ५७ बटा विज्ञापनहरू प्रकाशन गररएको छ, िस
अन्िगिि समािेशी प्रवियोवगिा िफि कुल ३ सय २६ पिका लावग विज्ञापन भएका छन् ।

▪

आवथिक िषि २०७५/०७६ मा आयोगमा सङ्घ िफि कुल १ लाि ४३ हिार ८ सय ४० िरिास्ि प्राप्त भएका छन् । गि
आवथिक िषिको िुलनामा यस िषि िरिास्ि संख्यामा ७५ प्रविशिले कमी आएको छ । कमिचारी समायोिन प्रकृ याका कारण
प्रवििेिन अिवधमा पिपवू ििका लावग नेपाल सरकारिाट न्यनू संख्यामा मात्र माग प्राप्त भएको कारण संघ िफि का विज्ञापनमा
िरिास्ि संख्या न्यनू िेविएको छ ।

▪

गि िषि िस्िै यस िषि पवन िररिार पिमा सिैभन्िा बढी (६४ हिार ७ सय ३३) िरिास्ि परे का छन् । यस्िै गरी बढी िरिास्ि
परे का अन्य पिहरूमा क्रमशः नायि सब्ु बा, शािा अवधकृ ि लगायि रहेका छन् ।

▪

उम्मेििारको स्थायी ठे गानाका आधारमा प्रिेश नं. २ बाट कुल िरिास्िको २९ प्रविशि िरिास्ि प्राप्त भएका छन् । यस
अिवधमा सबैभन्िा बढी िरिास्ि पने पााँच विल्लाहरूमा क्रमशः सलािही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र वसरहा रहेका छन्
भने सिैभन्िा कम िरिास्ि परे का विल्लाहरूमा मनाङ, मस्ु िाङ, रसिु ा, निलपरासी (पविम) र डोल्पा विल्ला रहेका छन् ।

▪

गि िषि िस्िै यस अिवधमा पवन सिैभन्िा बढी संख्यामा २१-२५ िषि उमेर समहू का (३५%) उम्मेििारले िरिास्ि विएका
छन् भने िरिास्ि विने उम्मेििारको औषि उमेर पवन २६ िषि नै रहेको छ ।

▪

यस अिवधमा भएका विज्ञापनमध्ये न्याय सेिा काननू समहू को उपसवचि (िवलि समािेशी समहू ) पिका लावग भएको
विज्ञापनमा कुनैपवन िरिास्ि परे नन् ।

▪

प्रवििेिन अिवधमा परीक्षा सञ्चालनका लावग विज्ञहरू माफि ि कुल ३ हिार ८ सय ६५ प्रश्नपत्र वनमािण गराइिएको छ ।
-1-

▪

आयोगबाट सञ्चावलि परीक्षाहरूमा अवनयवमििा गने ६५ िना उम्मेििारहरूलाइि विवभन्न वकवसमका कारिाही गररएको छ,
िसमा ८ िना मवहला र ५७ िना परू
ु ष रहेका छन् ।

▪

प्रवििेिन अिवधमा कुल ४ हिार ५ सय ७४ िना उम्मेििारहरू स्थायी वनयवु िका लावग वसफाररस गररएको छ, िसमा मवहला
१ हिार ४ सय ४८ (३२%) र परुु ष ३ हिार १ सय २६ (६८%) रहेका छन् । यस िषि वसफाररस हुने उम्मेििारहरूको औसि
उमेर २९ िषि रहेको छ ।

▪

स्थायी ठे गानाका आधारमा यस अिवधमा प्रिेश नं. २ बाट सिैभन्िा धेरै ९ सय ४० िना (२०%) उम्मेििार वसफाररस भएका
छन् । सबैभन्िा बढी उम्मेििार वसफाररस हुने पााँच विल्लामा क्रमशः सलािही, रौिहट, रूकुम (पिू ि), गल्ु मी, स्याङ्िा र सि
ु िे
िथा सिैभन्िा कम उम्मेििार वसफाररस हुने विल्लामा क्रमशः िेह्रथमु , सोलि
ु म्ु ब,ु लमिङु , वसन्धपु ाल्चोक र मगु ु रहेका छन् ।
मनाङ, मस्ु िाङ, डोल्पा र रसिु ा विल्लाबाट कुनैपवन उम्मेििार वसफाररस भएनन् ।

▪

आ.ि. २०७४/७५ का विज्ञापनबाट प्रवििेिन अिवध आ.ि. २०७५/७६ मा समािेशी प्रवियोवगिा िफि कुल १ हिार ८ सय
८३ िना (कुल वसफाररसको ४१%) उम्मेििार वसफाररस भएका छन् ।

▪

समािेशी पिपवू िि व्यिस्था लागू भएिेवि हालसम्म १२ िषिको अिवधमा विवभन्न ६ समािेशी समहू का विज्ञापनमा िम्मा २१
हिार ५ सय ४६ िना उम्मेििारहरू वसफाररस भएका छन् । समािेशी समहू का उम्मेििारहरू िल
ु ािफि का विज्ञापनबाट समेि
उल्लेख्य संख्यामा वसफाररस भएका छन् ।

▪

आयोगबाट यस अिवधमा विवभन्न ६६ िटा वनकायका कमचािरी सेिाका शिि सम्बन्धी काननू लगायिका विषयमा विवभन्न
परामशि प्रिान गररएको छ । त्यस्िै अवधकृ िस्िरका पिमा बढुिा सवमविले गरे का वसफाररसहरू उपर आयोगमा ४० िटा उिरु ी
प्राप्त भएकोमा त्यसमध्ये २ िटा वनणियहरू संशोधन गनेगरी परामशि प्रिान गररएको छ ।

▪

यस आवथिक िषिमा ररि पि पवू ििका लावग विवभन्न स्थानीय िहिाट संघीय मावमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफि ि्
प्राप्त मागका आधारमा कूल विवभन्न सेिा र िहका ९ हिार १ सय ६१ पिका लावग विज्ञापन प्रकाशन गररएकोमा उि
विज्ञापनमा कूल ५ लाि २८ हिार ९ सय ६८ िरिास्ि परे का छन् ।

▪

कुल ९७ िटा वनकायमा लोक सेिा आयोगको प्रविवनवधत्ि रहेको छ । प्रवििेिन अिवधमा सरु क्षा वनकाय र संगवठि संस्थाका
समेि गरी कुल २८ िटा वनकायका ३ हिार ४६ विज्ञापनबाट २४ हिार ४ सय ७२ पिसंख्याको पिपवू ििका लावग विज्ञापन
प्रकाशन गने सहमवि प्रिान गररएको छ ।

▪

सरु क्षा वनकाय िथा सगं वठि सस्ं था िफि का विज्ञापनमा कुल ३ लाि ३८ हिार ३ सय ९१ िरिास्ि सम्बवन्धि वनकायमै
सक
ं लन भएका छन् । उि विज्ञापनका लावग आयोगबाट वलइिएका वलविि परीक्षाहरूमा कुल १ लाि ९८ हिार ६ सय ८२
िना उम्मेििार सवम्मवलि भएका छन्, िसमध्ये ३७ प्रविशि मवहला र ६३ प्रविशि परू
ु ष रहेका छन् । उि मध्ये, यस
अिवधमा कुल ६ सय ५९ िटा विज्ञापनका वलविि नवििाहरू प्रकाशन गररएको छ ।

▪

प्रवििेिन अिवधमा आयोगको कायिसम्पािनका लावग ५७ करोड ३३ लाि बिेट िचि भएको छ भने २६ करोड रािस्ि
संकलन भएको छ ।

आयोगका गि विगिका प्रवििेिनमा नेपाल सरकारलाइि विइिएका सझु ाि कायािन्ियनको वस्थवि समीक्षा गरी यस प्रवििेिनमा अलग्गै
पररच्छे िमा प्रस्िुि गररएको छ । आयोगको क्षेत्रावधकार वभत्र पने विषयहरूमा आयोगसाँग परामशि नै नवलइिएको सम्बन्धमा सरकार
गम्भीर बन्ने अपेक्षा सवहि यस प्रवििेिनमा प्रस्ििु गररएको छ । यसका साथै के ही महत्िपणू ि नीविगि विषयहरूमा यस प्रवििेिन
माफि ि नेपाल सरकारलाइि सझु ािहरू विइिएको छ ।
२०७६ साल कातििक १९ गिे, मगं लबार
(देबीप्रसाद सुवेदी)
सहायक प्रवक्ता
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