
   लोक सेवा आयोग 
 

पे्रस ववज्ञप्ती  

 

“योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षतााः लोक सेवा आयोगको प्रनतबद्धता” भन्िे मलू िाराका साथ लोक सेवा आयोगको तेस्रो 

रानष्िय सम्मेलि सदुरूपनिम प्रदशेको धिगढी, कैलालीमा २०७९ साल फागिु १९ र २० गते सञ्चालि गररएको नथयो ।  

उक्त काययक्रममा लोक सेवा आयोगका पदानधकारी एवम ्कमयचारी र ७ वटै प्रदशे लोक सेवा आयोगका पदानधकारी एवम ्

सनचवहरूको सहभानगता रहकेो नथयो । काययक्रमको समदु्घाटि आयोगका अध्यक्ष श्री माधवप्रसाद रेग्मीले गिुयभएको नथयो 

भिे आयोगका सदस्य श्री वीरबहादरु राईले स्वागत मन्तव्य राख्िभुएको नथयो । काययक्रमको उद्घाटि सत्रमा 

सहभागीहरूको पररचयका साथ अगानि बढेको काययक्रममा आयोगका अध्यक्ष श्री माधवप्रसाद रेग्मी, प्रदशे लोक सेवा 

आयोगका अध्यक्ष एवम ् प्रनतनिनधज्यहूरू र प्रदशे सरकारका प्रमखु सनचव श्री िारायणप्रसाद दवुािीले मन्तव्य राख्ि ु

भएको नथयो ।  

 

प्रानवनधक सत्रमा आयोगका तफय बाट आयोगको समग्र प्रस्तनुत गिे क्रममा आयोगको ऐनतहानसक पषृ्ठभनूम एवम ्

नवकासक्रम, काििुी व्यवस्था, आयोगले अवलम्बि गरेका मलू्य एवम ्नसद्धान्तहरू, आयोगको रणिैनतक योजिा (आ.व. 

२०७९/८० – २०८३/८४) का मखु्य-मखु्य नवषयवस्तहुरू, गत सम्मेलिले गरेका निणययको प्रगनत समीक्षा समेतका 

नवषयमा काययपत्र प्रस्ततु गरी सो उपर छलफल गररएको नथयो । यसपनछ ७ वटै प्रदशे लोक सेवा आयोगको तफय बाट 

प्रस्तनुत गद ैप्रदशे लोक सेवा आयोगको नवद्यमाि काििुी व्यवस्था एवम ्जिशनक्त तथा अन्य स्रोत साधिको अवस्था, 

हाल सम्मको कायय सम्पादिको नस्थनत, पदपनूतयको अवस्था, आयोगका मखु्य-मखु्य िीनतगत निणययहरू, आयोगका प्रमुख 

उपलनधधहरू, भावी िीनत तथा काययक्रम, लोक सेवा आयोगसँगको अपेक्षा, सम्मेलिमा छलफल गिुय पिे नवषयहरू 

समेतका नवषयमा काययपत्र प्रस्ततु भई सो उपर छलफल गररएको नथयो । साथै लोक सेवा आयोगको तफय बाट महाशाखा 

प्रमखुहरूले परीक्षण प्रनवनध तथा पाठ्यक्रम, अन्तवायताय तथा प्रश्नपत्र पररमाजयि, प्रशासि तथा प्रनतशत निधायरण एवम ्

नवज्ञापि प्रकाशि, परीक्षा सञ्चालि तथा नलनखत परीक्षाको िनतजा तयारीका नवषयमा छुट्टाछुटै्ट काययपत्र प्रस्ततु गरी सो 

उपर छलफल गररएको नथयो । प्रस्ततुीकरणका क्रममा सत्रको अध्यक्षता आयोगका सदस्य एवम ् प्रदशे लोक सेवा 

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रनतनिनधज्यहूरूले गिुय भएको नथयो ।  

 

सम्मेलिको दोस्रो नदि सम्मेलिबाट गररिे घोषणापत्र एवम ्निणययका सम्बन्धमा छलफल गरी अनन्तम रूप नदइएको नथयो । 

समापि सत्रमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष एवम ्७ वटै प्रदशे लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष एवम ्प्रनतनिनधहरूले  उक्त 

घोषणापत्र एवम ् निणययमा दस्तखत गरी घोषणा एवम ् निणयय कायायन्वयि गिे प्रनतबद्धता व्यक्त गिुय भएको नथयो । उक्त 

घोषणापत्र एवम ् निणययलाई आयोगका अध्यक्ष श्री माधवप्रसाद रेग्मीले सावयजनिक गिुय भएको नथयो । लोक सवेा 

आयोगका सदस्य श्री नदिेश नसलवालले काययक्रममा उपनस्थत अनतनथ एवम ्सहभागीहरू र कार्य्यकम सफल पािय सहयोग 

गिे सबैलाई आयोगको तफय बाट धन्यवाद नदि ुभएको नथयो । लोक सेवा आयोगको योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको 

मलू्य अिरुूप काम गरी आयोगहरू प्रनतको जि नवश्वास अनभवनृद्ध गिय यो सम्मेलिको महत्वपणूय भनूमका रहकेो नथयो । 

यस सम्मेलिले गरेको घोषणा एवम ्निणययहरू र सम्मेलिका केही तनस्वरहरू यसै साथ संलग्ि गररएको छ ।  

 

तोयिारायण सवेुदी 

सहसनचव एवम ्प्रवक्ता 

२०७९ साल फागिु २१ गते 

 

  



   लोक सेवा आयोग 
योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता: लोक सेवा आयोगहरूको प्रनतबद्धता 

लोक सेवा आयोगहरूको तेस्रो रानष्िय सम्मेलि 
२०७९ फागुि १९ र २० गते, धिगढी कैलाली, सुदरूपन चम प्रदेश, िेपाल 

घोषणापत्र 

हामी लोक सेवा आयोग र प्रदशे लोक सेवा आयोगका पदानधकारीहरू 

योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र नवश्वसिीयताको मलू ममयप्रनत सम्माि व्यक्त गद,ै 

योग्यता प्रणालीको प्रवद्धयक र संरक्षकको नजम्मेवारी बोध गद,ै 

भिाय र छिौट पद्धनतमा नवद्यमाि नसद्धान्त, मापदण्ि र मलू्य मान्यतालाई अक्षणु्ण राखी समयािुकूल सधुार गद,ै 

निम्ि प्रनतबद्धताहरू गदयछौ:ँ 

सावयजनिक प्रशासिमा समयािुकूल सधुार गिय आयोगको परीक्षा प्रणालीमा िवीितम प्रनवनधलाई आवयकतािुसार अवलम्बि एवम ्

उपयोग गद ैजािेछौ।ँ 

िेपालको संनवधाि र कािूिको ममय एवम ्भाविा अिुसार समावेशी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयि गिेछौ।ँ 

कमयचारीको वनृि नवकासको सनुिनितता, व्यवस्थापि र सावयजनिक प्रशासिमा रहकेो सङ््कक्रमणको अन्त्य गिय यथाशीघ्र सङ््कघीय निजामती 

सेवा ऐि, प्रदशे निजामती सेवा ऐि र स्थािीय सरकारी सेवा ऐि जारी गिय िेपाल सरकार र  प्रदशे सरकारसँग अिुरोध गदयछौ।ँ 

सावयजनिक प्रशासिलाई सक्षम, सदुृढ, सेवामखुी, मयायनदत र व्यवनस्थत बिाउि निरन्तर नक्रयाशील रहिछेौ ँ। 

लोक सेवा आयोगहरूलाई योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्रको रूपमा कायम राख् ि प्रनतबद्ध रहिछेौ।ँ  

लोक सेवा आयोग र प्रदशे लोक सेवा आयोगहरूबीच निरन्तर समन्वय र सहयोगको  वातावरण कायम राख् िेछौ।ँ 

 

विणणयहरू 

१. लोक सेवा आयोगका संस्थागत मलू्यहरू योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताको मलू ममय अिुसार गोपिीयता एवम ्नव वसिीयता सनुिन चत हुिे गरी 

काययसम्पादि गियका लानग प्रदशे लोक सेवा आयोगहरूको सङ््कगठि संरचिा र शाखागत काययनववरणमा एकरूपता कायम गिय लोक सेवा 

आयोगका प्रशासि तथा निरीक्षण महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका सनचवहरू सदस्य रहिे गरी सनमनत गठि गिे, 

२. िेपाल सरकारबाट नमनत २०७६ वैशाख १६ गते निधायरण भएको लोक सेवा आयोग र प्रदशे लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको 

मयायदाक्रम सम्बन्धी प्रचनलत कािूिी व्यवस्था, नियुनक्त र बखायस्तको प्रनक्रया तथा वहि गिुयपिे नजम्मेवारी समेतलाई दृनष्टगत गरी पिुरावलोकि 

गिय िेपाल सरकारसमक्ष अिुरोध गिे, 

३. सङ््कघीय निजामती सेवा, प्रदशे निजामती सेवा र स्थािीय सरकारी सेवाका कमयचारीहरूको सेवा प्रवेश, वनृिनवकास लगायत तीि ओटै तहका 

कमयचारीहरूका सेवा, सतय, सनुवधाका आधारभतू पक्षमा एकरूपता ल्याउि सङ््कघीय निजामती सेवामा समावेश गिुयपिे नवषयमा लोक सेवा 

आयोगले प्रदशे लोक सेवा आयोगहरूसँग समन्वय गिे,  

४. सङ््कघ, प्रदशे तथा स्थािीय तहको पदपनूतय प्रनक्रयामा रहकेो अन्यौल हटाउि सङ््कघीय निजामती सेवा ऐि यथाशीघ्र जारी गियका लानग लोक सेवा 

आयोगले िेपाल सरकारलाई अिुरोध गिे, 

५. प्रदशे लोक सेवा आयोगहरूले पदपनूतयका सम्बन्धमा अपिाएका नसद्धान्त तथा मापदण्िहरूमा एकरूपता ल्याउि लोक सेवा आयोगले प्रनतपादि 

गरेका नसद्धान्त र मापदण्िहरू पालिा गिय गराउि लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई आवयक सहजीकरण गिे, 

६. लोक सेवा आयोग र प्रदशे लोक सेवा आयोगहरूको काययसम्पादिमा हानसल भएका असल अभ्यासहरू एक आपसमा आदािप्रदाि गिे, 

७. लोक सेवा आयोगको पदपनूतय सम्बन्धी वानषयक काययतानलकाको आधारमा प्रदशे लोक सेवा आयोगहरूका पदपनूतय सम्बन्धी वानषयक 

काययतानलकामा सामान्यतया एकरूपता कायम गिय आवयक पहल गि,े 

८. उपयुक्त उम्मेदवार छिौटका लानग प्रयोगमा ल्याउि सनकिे िवीितम परीक्षण नवनधको नवकास एवम ्प्रयोगका लानग लोक सेवा आयोगले प्रदशे 

लोक सेवा आयोगहरूलाई आवयक सहयोग एवम ्सहजीकरण गिे, 

९. लोक सेवा आयोगहरूको आगामी रानष्िय सम्मेलि नव.सं. २०८० फाल्गिु २३ र २४ गते आयोजिा गि,े 

१०. लोक सेवा आयोगका माििीय अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा तेस्रो रानष्िय सम्मेलि सफलतापूवयक सम्पन् ि गिय गरेको सहयोगको 

लानग प्रदशे लोक सेवा आयोग, सदुरुपन चम प्रदशे लगायत यस काययमा सहयोग गिे सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू र सबै राष्िसेवक 

कमयचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापि गिे ।  

 

यज्ञराज बोहोरा रामप्रसाद उपाध्याय प्रा. विलाराम भट्टराई ववष्णुप्रसाद िेपाल सुरेश माि शे्रष्ठ िा. सुजाता देव उत्तमकुमार भट्टराई माधवप्रसाद रेग्मी 

अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष अध्यक्ष 

प्रदेश लोक सवेा आयोग, 

सुदरुपनिम प्रदेश 

प्रदेश लोक सवेा आयोग, 

कणायली प्रदशे 

प्रदेश लोक सवेा आयोग, 

लुनम्बिी प्रदेश 

प्रदेश लोक सवेा आयोग, 

गण्िकी प्रदेश 

प्रदेश लोक सवेा 

आयोग, बागमती प्रदेश 

प्रदेश लोक सवेा 

आयोग, मधेश प्रदेश 

प्रदेश लोक सवेा आयोग, कोशी 

प्रदेश 
लोक सवेा आयोग 

 

इनत सम्बत् २०७९ साल फागुि २० गते रोज ७ शभुम ्। 



   लोक सेवा आयोग 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा अतिथिज्यूहरू 

 
Figure 2 सम्मेलनको घोषणापत्र र तनणणय सार्णजतनक गरै्द आयोगका अध्यक्ष 

एर्म ्प्ररे्दश लोक सेर्ा आयोगका अध्यक्ष एर्म ्प्रतितनथिज्यूहरू 

 

 
Figure 3 समापन सत्रमा मन्िव्य राख्रै्द आयोगका अध्यक्ष श्री 

मािर्प्रसार्द रेग्मीज्यू 

 
Figure 4 सम्मेलनका सहभागीहरू 

 

 


