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प्रेस विज्ञप्ती 
 

लोक सेिा आयोगमा आयोगका पदाविकारीहरु पदिहाली भैसकेपवि आयोगको दहेाय बमोविम १०० (एक सय) वदनको कायययोिना 

स्िीकृत भै कायायन्ियनमा रहकेो ि । 

लोक सेवा आयोगको १०० (एक सय दिन) को कायययोजना 

१. लोक सेिा आयोगको आ.ि. २०७७।७८ को िावषयक प्रवतिेदन सम्माननीय राष्ट्रपवत समक्ष पेस गने ।  

२. लोक सेिा आयोगको आगामी ५ िषयको रणनीवतक योिना बनाउने ।  

३. लोक सेिा आयोगबाट आ.ि. २०७७।७८ मा प्रकावित विज्ञापनहरू मध्ये वलवित परीक्षा सञ्चालन हुन बााँकी रहकेा पदहरूको 

परीक्षा सञ्चालन गरी थप प्रविया अगाडी बढाउने ।  

४. आ.ि. २०७७।७८ मा प्रवतयोवगतात्मक वलवित परीक्षाको नवतिा प्रकािन भई अन्तिायताय हुन बााँकी रहकेा स्िास््य सेिातर्य  

विवभन्न विज्ञापन नम्बरहरूको (१७ िटा) अन्तिायताय वलई उम्मेदिार वसर्ाररस गने ।  

५. आ.ि. २०७७।७८ मा प्रवतयोवगतात्मक वलवित परीक्षा सञ्चालन भएका रा.प.ततृीय शे्रणी (प्राविविक र अप्राविविक), िािा 

अविकृत िा सो सरह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविविक र अप्राविविक), नायब सबु्बा िा सो सरह पदको परीक्षाको नवतिा 

प्रकािन गरी उम्मेदिार वसर्ाररस गने ।  

६. लोक सेिा आयोगको हालको केन्रीय कायायलय रहकेो स्थान अनामनगरबाट साविकमा लोक सेिा आयोग, केन्रीय कायायलय 

रहकेो स्थान काठमाडौं महानगरपावलका िडा नम्बर १, कमलपोिरी वस्थत निवनवमयत भिनमा केन्रीय कायायलय स्थानान्तरण  

गन े। 

७. लोक सेिा आयोगबाट आगामी आ.ि. २०७८।७९ मा सञ्चालन हुने वनिामती सेिा एिम ्सरुक्षा वनकाय र संगवठत संस्थातर्य को 

परीक्षाको िावषयक काययतावलका स्िीकृत गरी प्रकािन गने ।  

८. सरुक्षा वनकाय एिम ्संगवठत संस्थातर्य  लोक सेिा आयोगबाट सञ्चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलवित परीक्षाको नवतिा प्रकािन 

गने एिम ्विज्ञापन प्रकािन भई वलवित परीक्षा सञ्चालन हुन बााँकी परीक्षाको वलवित परीक्षा सञ्चालन गने ।  

९. लोक सेिा आयोगमा राय परामियको लावग प्राप्त विषयमा राय परामिय उपलब्ि गराउने ।   

१०. लोक सेिा आयोगमा विभागीय कारबाही र बढुिा उिरुीका लावग प्राप्त वनिेदन उपर आिश्यक वनणयय गरी सम्बवन्ित वनकायमा 

पत्राचार गने ।  

११. आयोगबाट विवभन्न वमवतमा स्िीकृत भर्य लाग ू भएका विवभन्न पदका पाठ्यिमहरू पररमाियन/अद्यािविक गने कायय प्रारम्भ  

गने ।  

१२. आयोगको कामकारिाहीमा वििेष विज्ञता आिश्यक भएका क्षेत्रहरुमा विज्ञहरुको प्रभािकारी संलग्नता बढाउन विज्ञहरूको 

अद्यािविक वििरण (रोष्टर) स्िीकृत गरी लाग ूगने ।  

१३. नेपालको संवििानमा भएको व्यिस्था अनसुार आयोगको काययक्षेत्र वभत्र परेका संगवठत संस्थाहरु मध्ये हालसम्म पवन केवह 

संगवठत संस्थाहरु आयोगको परामिय, समन्ियमा आउन बााँकी रहकेोले ती संस्थाहरूलाई संवििानको ममय बमोविम आयोगको 

काम कारिाहीको दायरामा ल्याउने ।  

१४. लोक सेिा आयोगको बेरुिलूाई िनू्य बनाउने ।   

१५.  प्रदिे लोक सेिा आयोग (आिार र मापदण्ड वनिाराण) ऐन, २०७५ को व्यिस्था कायायन्ियनका लावग समन्िय र सहकायय गनय 

लोक सेिा आयोग र प्रदिे लोक सेिा आयोगका पदाविकाररहरूसाँग विद्यतुीय माध्यमबाट भचुयअल अन्तरविया गने साथै 

आयोग अन्तगयतका कायायलयहरुको अनगुमन वनरीक्षण गरी प्रभािकारी रुपमा संचालन गने व्यिस्था वमलाउने । 
 

  
 तोयनारायण सुवेिी 

 सहसदिव एवं प्रवक्ता 


