
एक सय दिनको कायययोजना अनुसार सम्पािन भएका काययहरू सम्बन्धी 

पे्रस विज्ञवि 
लोक सेवा आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरू पदवहाली भैसकेपधि सावतजधनक भएको १०० (एक सय) धदनको कायतयोजना अनुसार दहेाय बमोधजमका कायतहरू सम्पन्न 

गररएको ि ।   

१. लोक सेवा आयोगबाट आ.व. २०७६/७७ र आ.व. ०७७।७८ मा प्रकाधिर् धवज्ञापनहरू मध्ये धलधिर् परीक्षा सञ्चालन हुन बााँकी रहकेा अधिकाांि धवज्ञापनहरूको 

परीक्षा सम्पन्न भै थप प्रधिया अगाधि बढाइएको ि । िािा अधिकृर् वा सो सरहको आ.व. ०७६।७७ को धवज्ञापनको अन्र्वातर्ात समेर्का सम्परू्त परीक्षा कायतिमहरू 

सम्पन्न भएको ि ।  

२. आयोगवाट आ.व. २०७७/७८ मा धलधिर् नधर्जा प्रकािन भइत अन्र्वातर्ात हुन बााँकी रहकेा स्वास््य सेवा र्र्त का अधिकृर्स्र्र नबौं र्हका २० वटा धवज्ञापनहरूमा 

धलधिर् परीक्षावाट िनौट भएका उम्मेदवारहरूको अन्र्वातर्ात धलइत २४ जना उम्मेदवारलाई धनयुधिका लाधग धसर्ाररस गररएको ि ।  

३. कमलपोिरी धस्थर् आयोगको नव धनधमतर् भवनमा लोक सेवा आयोगको केन्रीय कायातलय स्थानान्र्रर् गररएको ि ।  

४. लोक सेवा आयोगको आ.व. २०७७/७८ को पदपधूर्त सम्बन्िी वाधषतक कायतर्ाधलका (धनजामर्ी एवम ्सरुक्षा धनकाय र्था सांगधिर् सांस्था र्र्त को) स्वीकृर् गरी प्रकािन 

गररएको ि ।  

५. सरुक्षा धनकाय एवां सांगधिर् सांस्थार्र्त  ११ वटा सांस्थाका १२६ वटा धवज्ञापनका ७२८६ पद सांख्याको प्रधर्योधगर्ात्मक धलधिर् परीक्षाको नधर्जा प्रकािन गररएको ि ।  

धलधिर् नधर्जा प्रकािन हुन बााँकी अन्य सांस्थाका धलधिर् नधर्जा प्रकािनमा र्ीव्रर्ा धदइएको ि । परीक्षा सञ्चालन हुन बााँकी धलधिर् परीक्षा र्ाधलका प्रकािन गरी 

सञ्चालन गने कायत सचुारु रहकेो ि ।  

६. लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायातलयबाट धनजामर्ी सेवा र्र्त का ३७१ वटा धवज्ञापनको धलधिर् नधर्जा प्रकािन गरी अन्र्वातर्ात धलइएको र १०८० जना उम्मेदवारलाई 

धसर्ाररस गररएको ि । यसैगरी आयोग मार्हर्का िनकुटा, जलेश्वर, कािमािौं, पोिरा, बुटवल, सिुेर् र धदपायल कायातलयहरूबाट आ.व. २०७६/७७ मा प्रकाधिर् 

रा.प.अनां. प्रथम श्रेर्ी (प्रा) पदको धवज्ञापनको अन्र्वातर्ात धलई उम्मेदवार धसर्ाररस गने कायत भैरहकेो ि भने आ.व. २०७७/७८ मा प्रकाधिर् धबज्ञापनहरूमध्ये रा.प.अनां. 

प्रथम शे्रर्ी (प्राधवधिक) पदको धबज्ञापनको आयोग मार्हर्का १४ वटै कायातलयहरूबाट धलधिर् परीक्षा सञ्चालन भैरहकेो ि ।  

७. २०७८ श्रावर् १५ देधि सञ्चालन भएका रा.प. प्रथम श्रेर्ीका अप्राधवधिक/प्राधवधिक २३ वटा धवज्ञापनको धलधिर् नधर्जा प्रकािन गरी असोज १५ दधेि अधन्र्म 

चरर्को माधमला प्रस्र्ुर्ीकरर् र अन्र्वातर्ात कायतिम िरुू भएको ि । नेपाल स्वास््य सेवाका ११औां र्हका परीक्षाको नधर्जा प्रकािनको अधन्र्म चरर्मा रहकेो ि भने 

रा.प. धिर्ीय शे्रर्ीका पदको उत्तरपधुस्र्का परीक्षर्लाई र्ीव्रर्ाका साथ अगाधि बढाइएको ि । 

८. लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन भएको सरुक्षा धनकाय र्था सांगधिर् सांस्था मध्ये १२ वटा सांस्थाका १७२ वटा धवज्ञापनको परीक्षा सञ्चालन गररएको, ९ वटा 

धनकायको ८४४३ पदको पदपधूर्तका लाधग सहमधर् प्रदान गररएको र ८ वटा धनकायको १२८ वटा धवज्ञापनको परीक्षा कायतिम र्ोधकएको ि ।   

९. लोक सेवा आयोगलाई अनुरोि भए बमोधजम कृधष र्था वन धवज्ञान धवश्वधवद्यालयको ३५ वटा धवज्ञापनको धलधिर् परीक्षा सञ्चालन भएको ि । न्याय सेवा आयोगको 

अनुरोिमा धजल्ला न्यायािीि पदको धलधिर् परीक्षा असोज १२ दधेि १७ गर्े सम्म सञ्चालन भइरहकेो ि । 

१०. ८ वटा सांगधिर् सांस्थाको कमतचारी धनयमावली/धवधनयमावलीमा परामित प्रदान गररएको ि ।  

११. लोक सेवा आयोगमा प्राप्त १० वटा धवभागीय सजायका र्ाइल उपर सम्बधन्िर् धनकायमा परामित पिाइएको ि । आयोगलाई धवपक्षी बनाई दायर गररएका धवधभन्न ५२ 

वटा ररट धनवेदनको सम्माधनर् अदालर्मा धलधिर् जबार् पेस गररएको ि ।   

१२. लोक सेवा आयोगमा प्राप्त बढुवा उजरुीका ११ वटा धनवेदन उपर प्रचधलर् कानुन बमोधजम आयोगबाट धनर्तय गरी सम्बधन्िर् धनकायमा पिाइएको ि । 

१३. धनजामर्ी सेवा र्र्त का रा.प.अनां. धिर्ीय शे्रर्ीका िररदार वा सो सरह (अप्रा.) पदको पाि्यिम पररमाजतन भएको ि । धवधभन्न श्रेर्ी/र्ह, सेवा, समहू, उपसमहू र्था 

पदका ९१ वटा पाि्यिमहरू यस आ.व.दधेि लाग ूहूनेरी पररमाजतन/अद्यावधिक गने कायत अधन्र्म चरर्मा रहकेो ि ।  

१४. धविेष धवज्ञर्ा आवश्यक पने आयोगका धवधभन्न कामकारबाहीहरूमा धवज्ञहरूको प्रभावकारी सांलग्नर्ा बढाउन धवज्ञहरूको रोष्टर अद्यावधिक गरी लाग ूगररएको ि ।  

१५. लोक सेवा आयोगको कायतके्षत्र धभत्र परेका र्र हालसम्म आयोगको परामित, समन्वयमा आउन बााँकी रहकेा सांगधिर् सांस्थाहरूलाइत सांवैिाधनक व्यवस्था अनुसार 

आयोगको काम कारबाहीको दायरामा ल्याउन समन्वय र सहजीकरर् गररएको ि ।  

१६. लोक सेवा आयोगको वेरूजलुाइत यसै आधथतक वषतधभत्र िनू्य बनाउन सम्परीक्षर् र असलू उपर गने कायतलाइत कायतयोजना सधहर् रुर्र्र रूपमा अगाधि बढाइएको ि ।  

१७. लोक सेवा आयोगबाट स्थाधपर् पदपधूर्तका आिार र मापदण्िको कायातन्वयन गने धसलधसलामा प्रदिे लोक सेवा आयोगहरूसाँग समन्वय र सहजीकरर्को कायत भैरहकेो 

ि ।  

१८. आयोगको बैसठ्ठीऔां वाधषतक प्रधर्वेदन (आ.व. २०७७/७८) सम्पादनको कायत अधन्र्म चरर्मा पगुेको ि । सो प्रधर्वेदन सम्माननीय राष्ट्रपधर् समक्ष २०७८ साल असोज 

मधहना धभत्र पेस गने र्यारी गररएको ि ।  

१९. लोक सेवा आयोगको आगामी ५ वषतको रर्नीधर्क योजना र्जुतमाको चरर्मा रहकेो ि ।  

 

 

तोयनारायण सुिेदी 

सहसविि एिं प्रिक्ता 


