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पे्रस विज्ञवि 

लोक सेिा आयोगको ७२औ ंिावषिक उत्सि सम्पन्न 

लोक सेवा आयोगको ७२औ ंवार्षिक उत्सव कायिक्रम २०७९ साल असार १ गते र्वर्वध कायिक्रमको 

आयोजना गरी सम्पन्न गररएको छ । र्व.सं. २००८ साल असार १ गते स्थापना भएको लोक सेवा 

आयोगले योग्यता, स्वच्छता र र्नष्पक्षताको मलू मन्रलाई आत्मसात गरी जनशर्ि आपरू्तिको व्यवस्था 

र्मलाउँद ैआएको छ । आयोगको ७२औ ंवार्षिक उत्सवको अवसरमा अन्तर संवैधार्नक र्नकाय हार्जरी 

जवाफ प्रर्तयोर्गता, रिदान कायिक्रम, नेपाल टेर्लर्भजनमा पररसंवाद कायिक्रम, गोरखापर रार्ष्िय दरै्नक 

पर्रकामा र्वशेषाङ्क प्रकाशन एवम ्मलू समारोह अन्तगित मञ्चको कायिक्रम आयोजना गररएको र्थयो । 

अन्तर संवैधार्नक र्नकाय हार्जरी जवाफ प्रर्तयोर्गतामा ८ वटा र्नकायहरू सहभागी भएको, सहभागी 

समहूबीच २०७९ साल जेठ ३० गते ४/४ वटा समहूबीच छुट्टाछुटै्ट दईु चरणमा प्रर्तस्पधाि गराई प्रत्येक 

चरणबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने दईु-दईु समहू छनौट गरी ४ समहूबीच २०७९ साल जेठ ३१ गते 

अर्न्तम प्रर्तयोर्गता सम्पन्न गररएको र्थयो । General Round, Rapid Fire Round, Buzzer 

Round and Audio Visual Round मा समहूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा लोक सेवा 

आयोगको समूह प्रथम, थारू आयोगको समहू दोस्रो, अर्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको समहू 

तेस्रो र रार्ष्िय मानव अर्धकार आयोगको समहू चौथो भएको र्थयो । आयोगका माननीय अध्यक्षज्य,ू 

सदस्यज्यहूरू एवम ्सर्चवज्यबूाट २०७९ साल जेठ ३१ गते सो प्रर्तयोर्गतामा प्रथम, र्ितीय र ततृीय 

स्थान हार्सल गने समहूलाई र्शल्ड, स्वणि, रजत र कास्य पदक एवम ् प्रमाणपर तथा सहभागी अन्य 

सम्पणूि सहभागीलाई प्रमाणपर र्वतरण गररएको र्थयो । यस्ता कायिक्रमबाट संवैधार्नक र्नकायका 

कमिचारीहरूबीच समन्वय बढ्ने, ज्ञानको दायरा र्वस्तार हुन गई र्मरवत सम्बन्ध र्वस्तार हुने र्वश्वास 

गररएको छ । साथै र्वश्व रिदान र्दवसको र्दन समेतलाई मध्यनजर गरी २०७९ साल जेठ ३१ गते June 

14 ताररखका अवसरमा आयोगको भवनमा आयोजना गररएको रिदान कायिक्रममा आयोगका २५ जना 

कमिचारीहरूले रिदान गरी मार्नसको अमलू्य जीवन बचाउने मानवीय कायिमा सहयोग परु् याउन ुभएको 

र्थयो । २०७९ साल जेठ ३१ र असार १ गते नेपाल टेर्लर्भजनबाट प्रसाररत पररसंवाद कायिक्रममा 

सहभागी आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री माधवप्रसाद रेग्मी, आयोगका पवूि अध्यक्ष श्री तीथिमान शाक्य 

एवम ् प्राध्यापक श्रीकृष्ण शे्रष्ठबाट आयोगले सम्पादन गरेको कायिको समीक्षा, जनशर्ि छनौट र्वर्ध 



अन्तगित आयोगले अवलम्बन गरेको छनौट प्रर्क्रया, आयोगले भोग्न ु परेको समस्या र भावी र्दशा 

समेतका र्वषयमा र्वस्ततृ रूपमा छलफल गररएको र्थयो । २०७९ साल असार १ गते गोरखापर रार्ष्िय 

दरै्नक पर्रकामा आयोगका र्वर्भन्न गर्तर्वर्धहरू समावेश गररएको र्वशेषाङ्क प्रकाशन गररएको र्थयो। 

आयोगको ७२औ ं वार्षिक उत्सवको र्दन २०७९ साल असार १ गते भएको मञ्चको कायिक्रम 

सम्माननीय राष्िपर्तज्यकूो प्रमखु आर्तथ्यतामा सम्पन्न गररएको र्थयो । सम्माननीय राष्िपर्तज्यकूो 

कायिक्रम स्थलमा आगमनसंगै रार्ष्िय गानबाट शरुू भएको कायिक्रममा स्वागत मन्तव्य आयोगका 

सर्चव श्री महने्रप्रसाद गरुागाईलें रातनभुएको र्थयो । सम्माननीय राष्िपर्तज्यबूाट दीप प्रज्ज्वलन गरी 

कायिक्रमको समदुघाटन गररएको र्थयो । कायिक्रमको समदु ् घाटन पश्चात ् आयोगका माननीय 

अध्यक्षज्यबूाट मन्तव्य रातद ैआयोगले आनोनो स्थापना कालदरे्ख हालसम्म सम्पादन गरेका कायिहरू, 

वतिमान आयोगको एक वषे कायिकालमा सम्पादन गररएका कायिहरू र आगामी सोचका र्वषय प्रस्ततु गनुि 

भएको र्थयो । यसै अवसरमा आयोगमा उत्कृष्ट कायि गने आ.व. २०७७/७८ का तीन जना र आ.व. 

२०७८/७९ का तीन जना गरी छ जना कमिचारीलाई नगद परुस्कार सर्हत सम्माननीय राष्िपर्तज्यबूाट 

प्रमाणपर र्वतरण गरी परुस्कृत गररएको र्थयो भने आयोगमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको क्षेरमा 

उल्लेखनीय कायि गने आ.व. २०७७/७८ का तीन जना र आ.व. २०७८/७९ मा दईु जना गरी जम्मा पाँच 

जना कमिचारीलाई दोसल्ला ओढाई सम्माननीय राष्िपर्तज्यबूाट प्रमाणपर प्रदान गरी सम्मान गररएको 

र्थयो । यसै उपलक्ष्यमा सम्माननीय राष्िपर्तज्यबूाट लामो समय (१२ वषि)सम्म आयोगको सदस्यको 

रूपमा कायिरत रहनभुएका वहुआयार्मक व्यर्ित्व आयोगका पवूि सदस्य डा. गौररशंकर लाल दासलाई 

प्रमाणपरका साथ दोसल्ला ओढाइ सम्मान गररएको र्थयो । सम्माननीय राष्िपर्तज्यलेू आयोगका काम 

कारवाही प्रर्त खसुी व्यि गद ै आगामी र्दनमा थप प्रभावकारीरूपमा काम गनि मागिर्नदशेन व्यि 

गनुिभएको र्थयो । कायिक्रमको अन्त्यमा आयोगका माननीय सदस्य श्री माधव बेल्वासेज्यबूाट सम्माननीय 

राष्िपर्तज्य,ू सम्पणूि अर्तर्थगण, आयोगका कमिचारी तथा ७२औ ं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा 

आयोर्जत र्वर्भन्न कायिक्रममा सहयोग परु् याउनहुुने सम्पणूि महानभुावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गदै 

कायिक्रम समापन भएको र्थयो । 

 

तोयनारायण सवेुदी 

सहसर्चव एवम ्प्रविा 

२०७९ साल असार २ गते  


