लोक सेवा आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरे को

उनान्साठीऔ ं वातषिक प्रतिवेदन सम्बन्धी

प्रेस तवज्ञप्ती
(२०७५ साल असोज २५ गिे, तबहीबार)
नेपालको संविधानको धारा २९४ को व्यिस्थाबाट िावषिक प्रवििेदन प्रस्िुि गने सवु िधा प्राप्त भए बमोविम वमवि २०७५ असोि २५
गिे वबहीबारका वदन सम्माननीय राष्ट्रपविज्यू समक्ष २०७४ साल श्रािण देवि २०७५ साल आषाढ मसान्िसम्म आयोगबाट
सम्पावदि काम कारिाहीहरू समेवटएको उनन्साठीऔ ं िावषिक प्रवििेदन पेश गररएको छ । वि.सं. २०१६ सालमा आयोगको पवहलो
प्रवििेदन प्रस्ििु भएको वथयो । आयोगका िििमान पदावधकारीहरूको वनयवु िपवछको यो चौथो प्रवििेदन हो । प्रवििेदनमा प्रशासवनक
र वित्तीय वस्थवि, परीक्षण प्रविवध, शैवक्षक योग्यिा र पाठ्यक्रम सम्बन्धी भए–गरे का कामहरू, विज्ञापन र दरिास्िसम्बन्धी वििरण,
परीक्षासम्बन्धी वििरण, अन्ििाििाि र वसफाररससम्बन्धी वििरण, समािेशी पदपवू ििसम्बन्धी विश्ले षणात्मक िावलकाहरू, परामशि र
उिरू ी सम्बन्धमा भएका वनणियहरू, सरु क्षा वनकाय िथा संगवठि संस्थाको पदपवू िि सम्बन्धमा आयोगबाट भएका कामहरू, सांगठवनक
सधु ार र निप्रिििनीय कदमहरूलाई अलग-अलग पररच्छे दहरूमा समेवटएको छ । यस बाहेक आयोगको ऐविहावसक विकासक्रम र
यस क्रममा यस संस्थाले भोगेका राम्रा, नराम्रा घटनाक्रमहरू, वि.सं. २००७ सालदेविका नेपालमा िारी संविधानहरूले आयोगको
काम, कििव्य र अवधकारमा गरे को व्यिस्थाको सम्बन्धमा छुट्टै पररच्छे दमा उल्लेि गररएको छ । नेपालको सबैभन्दा परु ानो सिं ैधावनक
वनकायको इविहास विस्मृविमा निाओस् भन्ने उद्देश्यले ऐविहावसक विकासक्रम समेि समािेश गररएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन अवतधमा गरेका मुख्य सधु ारात्मक र तसजिनात्मक कायिहरूः
 एउटै पाठ्यक्रम भएका विवभन्न समहू का पदका परीक्षाहरू एउटै प्रश्नपत्रबाट एकै वदन सञ्चालन गनेगरी एकीकृ ि परीक्षा प्रणाली
लागू गररएको छ ।
 उत्तरपवु स्िका परीक्षण प्रणालीलाइि थप विश्वसनीय बनाउन सहसवचि/उपसवचि िा सो सरहका प्राविवधक पदहरूका
उत्तरपवु स्िकाहरूको समेि दइु िि ना विज्ञिाट अलग-अलग दोहोरो परीक्षण गने विवध कायािन्ियनमा ल्याइिएको छ ।
 क्षमिामा आधाररि (Competency Based) छनौट प्रणाली Assessment Center Methodology का विवभन्न औिार
प्रयोग गने क्रममा In Basket Exercise लागू गने िफि ियारी परू ा भएको छ ।
 महालेिा वनयन्त्रक कायािलयको Revenue Management Information System (RMIS) सँग आयोगको अनलाईन
प्रणालीलाई आिद्ध गरी दरिास्ि दस्िुर संकलनमा e-Payment प्रणालीको प्रारवम्भक सरुु िाि गररएको छ भने अनलाइिन
भि
ु ानी प्रणाली पणू ि रूपमा लागू गने िफि कायि अगावि बढेको छ ।
 आयोगको अनलाइिन प्रणाली माफि ि पदपवू ििका सम्पण
ू ि चरणहरूलाइि क्रमशः स्िचावलि (Automated) बनाउने िफि आयोग
वनरन्िर लावग परे को छ ।
आतथिक वषि २०७४/७५ को अवतधमा आयोगबाट सम्पादन भएका कायि सम्बतन्ध सार िथ्यहरूः
 संघीय राज्य संरचना अनरू
ु प व्यिवस्थि गने गरी आयोगले आफ्नो सगं ठन संरचनालाइि पररमाििन गरे को छ । २०७५ श्रािण १
गिेदवे ि आयोग मािहि रहेका बटु िल र िलेश्वर कायािलयलाइि रा.प. प्रथम श्रेणीको कायािलय रहने गरी स्िरोन्नवि गररएको
छ।
 के वन्िय कायािलय र मािहिका कायािलयहरूमा गरी कुल ३ सय ९९ कमिचारीहरू आयोगको कायिसम्पादनमा सल
ं ग्न रहेका
छन् ।
 प्रवििेदन अिवधमा नेपाल स्िास््य सेिाका अवधकृ िस्िर ५ पद र सहायकस्िर ४ पद, नेपाल वशक्षा सेिाको अवधकृ िस्िर १
पद र सहायकस्िर १ पद िथा नेपाल व्यिस्थावपका संसद सेिाको सहायकस्िर १ पद गरी विवभन्न १२ िटा पदका नयाँ
पाठ्यक्रम वनमािण भएका छन् । त्यस्िै विवभन्न सेिाका अवधकृ िस्िर र सहायकस्िर गरी ११ िटा पाठ्यक्रमहरू पररमाििन
गररएको छ ।
 यस अिवधमा कुल ५ हिार ९ सय ७० पदको लावग १ हिार २ सय ४ बटा विज्ञापन/सच
ू नाहरू प्रकाशन गररएको छ, िस
अन्िगिि समािेशी प्रवियोवगिा िफि कुल १ हिार ८ सय ७ पदका लावग विज्ञापन भएका वथए ।
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आवथिक िषि २०६५/६६ मा कुल दरिास्ि संख्या ८६,१६८ मात्र रहेकोमा आवथिक िषि २०७४/७५ मा आयोगमा कुल ५
लाि ६७ हिार ८ सय ५३ दरिास्ि प्राप्त भएको हदँ ा गि १० िषिको अिवधमा दरिास्िको संख्या करीि ६ गणु ाले िृवद्ध
भएको देविन्छ । गि आवथिक िषिको िुलनामा भने यस िषि दरिास्ि संख्यामा ३३ प्रविशिले कमी भएको छ । नेपाल िन
सेिा िफि का श्रेणीविहीन पदहरूमा समेि गि िषि विज्ञापन भएको हदँ ा दरिास्ि संख्या बढी देविएको हो ।



गि िषि िस्िै यस िषि पवन िररदार पदमा सिैभन्दा बढी (१ लाि ४६ हिार ४ सय ७६) दरिास्ि परे का छन् । यस्िै गरी बढी
दरिास्ि परे का अन्य पदहरूमा क्रमशः नायब सब्ु बा, अ.हे.ि., अ.न.मी., शािा अवधकृ ि लगायि रहेका छन् । धेरै दरिास्ि
पने पदहरू मध्ये प्रविपद औसि दरिास्ि धेरै रहेका पदहरूमा विद्यालय वनरीक्षक (३९९), नायब प्राविवधक सहायक (३५४)
नायब सब्ु बा (३०८), िररदार (२११) लगायि रहेका छन् ।



उम्मेदिारको स्थायी ठे गानाका आधारमा प्रदेश न.ं २ बाट कुल दरिास्िको २५ प्रविशि दरिास्ि प्राप्त भएका छन् । यस
अिवधमा सबैभन्दा बढी दरिास्ि पने पाँच विल्लाहरूमा क्रमशः सप्तरी, धनषु ा, वसरहा, सलािही, महोत्तरी र रौिहट रहेका छन्
भने सिैभन्दा कम दरिास्ि परे का विल्लाहरूमा मनाङ, मस्ु िाङ, रसिु ा, िोल्पा र मगु ु विल्ला रहेका छन् ।



गि िषि िस्िै यस अिवधमा पवन सिैभन्दा बढी संख्यामा २१-२५ िषि उमेर समहू का उम्मेदिार (३८%) ले दरिास्ि वदएका
छन् । दरिास्ि वदने उम्मेदिारको औषि उमर २६ िषि रहेको छ ।



यस अिवधमा भएका विज्ञापन मध्ये १ सय १ िटा विज्ञापनहरूमा कुनैपवन दरिास्ि परे नन् । यस्िा विज्ञापन मध्ये ६५ िटा
आन्िररक प्रवियोवगिा, १ िटा िल
ु ा प्रवियोवगिा र ३५ िटा समािेशी प्रवियोवगिा िफि का विज्ञापन रहेका छन् ।



प्रवििेदन अिवधमा परीक्षा सञ्चालनका लावग विज्ञहरू माफि ि कुल ५ हिार ८ सय ३६ प्रश्नपत्र वनमािण गराइिएको वथयो ।



प्रकावशि विज्ञापन मध्ये १ सय ९३ पदका लावग गररएका विवभन्न १ सय १४ िटा विज्ञापनबाट कुनै पवन उम्मेदिार उत्तीणि हन
सके नन् । त्यस्िै २ सय ७२ पदका लावग भएका विवभन्न विज्ञापनहरूमा माग भएभन्दा न्यनू सख्ं यामा (१ सय ३८ िना)
उम्मेदिार मात्र उत्तीणि भएका छन् ।



आयोगबाट सञ्चावलि परीक्षाहरूमा अवनयवमििा गने १ सय ३८ उम्मेदिारहरूलाइि विवभन्न वकवसमका कारिाही गररएको
छ, िसमा २७ िना मवहला र १ सय ११ िना परू
ु ष रहेका छन् ।



प्रवििेदन अिवधमा कुल ७ हिार ७ सय १८ िना उम्मेदिारहरूलाइ स्थायी वनयवु िका लावग वसफाररस गररएको छ, िसमा
मवहला २ हिार ४ सय ६५ (३२%) र परुु ष ५ हिार २ सय ५३ (६८%) रहेका छन् । यस िषि पवन वसफाररस हने
उम्मेदिारहरूको औसि उमेर २७ िषि नै रहेको छ ।



स्थायी ठे गानाका आधारमा यस अिवधमा प्रदेश नं. २ बाट सिैभन्दा धेरै १ हिार ५ सय ६९ िना (२०%) उम्मेदिार वसफाररस
भएका छन् । सबैभन्दा बढी उम्मेदिार वसफाररस हने पाँच विल्लामा क्रमशः सलािही, िम्ु ला, गल्ु मी, धनषु ा, सप्तरी र रूकुम िथा
सिैभन्दा कम उम्मेदिार वसफाररस हने विल्लामा क्रमशः मस्ु िाङ, रसिु ा, िोल्पा, सोलुिम्ु बु र िेह्रथमु रहेका छन् । मनाङ
विल्लाबाट कुनैपवन उम्मेदिार वसफाररस भएनन् ।



आ.ि. २०७३/७४ का विज्ञापनबाट प्रवििेदन अिवध आ.ि. २०७४/७५ मा समािेशी प्रवियोवगिा िफि कुल ३ हिार २ सय
४४ िना (कुल वसफाररसको ४२%) उम्मेदिार वसफाररस भएका छन् ।



गि ८ िषिको अिवधमा कुल ४१ हिार ६८ िना उम्मेदिार स्थायी वनयवु िका लावग वसफाररस भएकोमा विवभन्न ६ समािेशी
समहू का विज्ञापनमा िम्मा १६ हिार ९ सय ३९ िना उम्मेदिारहरू वसफाररस भएका छन् । समािेशी समहू का उम्मेदिारहरू
िल
ु ािफि का विज्ञापनहरूबाट समेि उल्लेख्य सख्ं यामा वसफाररस भएका छन् ।



आयोगबाट यस अिवधमा कमचािरी सेिाका शिि शिि सम्बन्धी काननू लगायिका विषयमा विवभन्न २२ िटा परामशिहरू
वदइिएको छ । त्यस्िै अवधकृ िस्िरका पदमा बढुिा सवमविले गरे का वसफाररसहरू उपर आयोगमा ८८ िटा उिरु ी प्राप्त भएकोमा
उि मध्ये १६ िटा वनणियहरू संशोधन गने गरी परामशि प्रदान गररएको छ । त्यस्िै विल्लास्िरका िढुिा सवमवििाट सहायकस्िर
पदमा भएका िढुिा सम्बन्धमा परे का १५ िटा उिरु ी उपर आयोगबाट प्रत्यायोविि अवधकार अनरू
ु प ित्कावलन क्षेत्रीय
प्रशासक र प्रदेशका प्रमि
ु सवचििाट ७ िटा वनणियहरू संशोधन भएका छन् ।
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कुल ९२ िटा संगवठि संस्थाहरूमा लोक सेिा आयोगको प्रविवनवधत्ि रहेको छ । प्रवििेदन अिवधमा सरु क्षा वनकाय र संगवठि
संस्थाका गरी कुल ४१ िटा वनकायका १ हिार ६ सय ७१ विज्ञापनबाट १६ हिार ५० पदसंख्याको पदपवू ििका लावग विज्ञापन
प्रकाशन गने सहमवि प्रदान गररएको छ ।



सरु क्षा वनकाय िथा संगवठि संस्था िफि का विज्ञापनमा कुल ३ लाि ६९ हिार ८ सय ५७ दरिास्ि सम्बवन्धि वनकायमै
संकलन भएका छन् । उि विज्ञापनका लावग आयोगबाट वलइिएका वलविि परीक्षाहरूमा कुल १ लाि ५९ हिार ४ सय २६
िना उम्मेदिार सवम्मवलि भएका छन,् िसमध्ये ४० प्रविशि मवहला र ६० प्रविशि परू
ु ष रहेका छन् । उि मध्ये, यस
अिवधमा कुल १ हिार २० िटा वलविि परीक्षाका नवििाहरू प्रकाशन गररएको छ ।



प्रवििेदन अिवधमा आयोगको कायिसम्पादनका लावग ७५ करोि ८२ लाि बिेट िचि भएको छ भने १४ करोि रािस्ि
संकलन भएको छ ।



सािििवनक सेिाका लावग दक्ष मानि सश
ु कायिलाई प्रभािकारी रूपमा सम्पन्न गनि सहयोग पयु ािउने
ं ाधन वसफाररस गने प्रमि
मख्ु य उद्देश्यका साथ आयोगले आफ्नो वत्रिषीय रणनीविक योिना (२०७५/७६–२०७७/७८) कायािन्ियनमा ल्याएको छ ।

आयोगका गि विगिका प्रवििेदनमा नेपाल सरकारलाइि वदइिएका सझु ाि कायािन्ियनको वस्थवि समीक्षा गरी यस प्रवििेदनमा अलग्गै
पररच्छे दमा प्रस्िुि गररएको छ । आयोगको क्षेत्रावधकार वभत्र पने विषयहरूमा आयोगसँग परामशि नै नवलइिएका विषय एिं आयोगबाट
वदइिएका परामशिको अनादर गररएकोमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकषिण भएका विषयहरूमा सरकार गम्भीर बन्ने अपेक्षा सवहि
प्रवििेदनमा प्रस्ििु गररएको छ । के ही महत्िपणू ि नीविगि विषयहरूमा यस प्रवििेदन माफि ि नेपाल सरकारलाइि सझु ािहरू वदइिएको
छ । उि सझु ािहरूलाइि गम्भीरिापिू िक वलइि नीवि वनमािण एिं काननू िििमु ा हने अपेक्षा गररएको छ ।
लोक सेिा आयोग यथावस्थविबाट मि
ु भइि आफूलाइि समयानक
ु ू ल रूपान्िरण गदै िान प्रयासरि छ । यसका लावग वनरन्िर सधु ारका
प्रयास र अभ्यासहरू भइरहेका छन् । "वनष्ट्पक्षिाको िगमा उत्कृ ष्टिा; सरु क्षाको किचमा निीन प्रविवध; योग्यिाको आधार वभत्र
निीन परीक्षण विवध" आयोगको गन्िव्य हनेछ । यसका लावग सक्षमिा के वन्िि योग्यिाका मानकहरू विकास गने, उत्कृ ष्ट यिु ाहरूको
सािििवनक सेिामा आकषिण बढाउने हाम्रा भािी लक्षहरू हनेछन् । आयोगको गौरिशाली इविहासमा िनविश्वासको इंटा थप्दै
आफुलाइि विश्वस्िरको योग्यिा परीक्षण के न्िको रूपमा स्थावपि गराउने िफि आयोग अथक प्रयासरि छ ।
(तकरण राज शमाि)
सहसतिव एवं प्रवक्ता
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