
लोक सेवा आयोगको �व�ापन हुने �नि�चत 
 

आयोग �व�ता भ�छन-् �नण�य �वागतयोगय् 
 

२३ भदौ, काठमाड' । कम�चार* पदपू�त �का ला,ग 

लोक सेवा आयोगले -लने �व�ापन नरो.कने 

भएको छ । यसअ�घ संघीयतामा कम�चार* 

4यव�थापन नभएस6म पदपू�त � रो�ने भ�नएको 

,थयो । 

तर शु8बार संसदको रा:य 4यव�था स-म�तले पदपू�त � नरो�न सरकारलाई �नद<शन 

=दएको छ । यसअ�घ स-म�तले नै कम�चार* समायोजन �वधेयकमा भएको 4यव�था 

अनुसार पदपू�त � रो�न भनेको ,थयो । 

सामा�य �शासन म�Aालयले तयार पारेको �वधेयकमा एक वष�स6म नया ँकम�चार* 

भना� नगन< र अ=हलेकै कम�चार* जनशि�तले काम चलाउने उEलेख ,थयो । एक 

वष�स6म पदपू�त � रो.कँदा बेरोजगार*को संGया बHने र सIम जनशि�त �वदेश 

पलायन हुने भ�दै �वधेयक सJयाउन दबाव परेको ,थयो । 4यापक आलोचना 

भएप�छ रा:य 4यव�था स-म�तले आKनो पुरानो �नद<शन सJयाएको हो । 

स-म�तका सभाप�त =दलबहादरु घतLले कम�चार* भना� नरो�न लोक सेवालाई 

�नद<शन =दएको जानकार* =दए । 

यसअ�घ पदपू�त � गन< .क नगन< भ�ने अ�यौल कायमै रहेको बेला लोक सेवा 

आयोगले �व�ापन ता-लका साव�ज�नक गदा� आलोचना भएको ,थयो । 



लोक सेवा आयोगका सहस,चव एवम ्�व�ता लMमी �वलास कोइरालाले पदपू�त �को 

�व�ापन नरो�ने �नण�य �वागतयोOय भएको ��त.8या =दए । ‘एक वष�स6म 

पदपू�त � रोकेको भए लोक सेवा आयोगलाई �नल6बन गरेज�तै हुने,थयो । �नय-मत 

काम रो�नु �जाताि�Aक �णाल* अनुकुल प�न हुने ,थएन,’ कोइरालाले 

अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद र सांसदहPले पदपू�त � नरो�ने भनेर वु�Qमानी 

�नण�य गनु�भयो । यो �वागतयोOय छ ।’ 

रा:य4यव�था स-म�तले कम�चार* पदपू�त � रो�ने .क नरो�ने भ�ने �वषयमा बुधबार 

र शु8बार लोक सेवा आयोगका अRयI उमेश मैनाल*सँग प�न छलफल गरेको 

,थयो । मैनाल*ले हरेक वष� १० लाख पर*IाथLले लोक सेवा आयोगको पर*Iा तयार* 

गन< गरेको तVयांक ��तुत गदW पदपू�त � रो.कएमा �तनीहPको भ�वXय अ�योलमा 

पन< तक�  गरेका ,थए । पदपू�त � रो.कँदा लोक सेवा पर*Iाको तयार* गYररहेकाहP 

�नराश ब�ने र �वदेश पलायन हुनस�ने मैनाल*को भनाइ ,थयो । 

उनले कम�चार* समायोजन �वधेयक �छटो पाYरत गनु�पन<मा जोड =दए । कम�चार* 

समायोजक �वधेयक गत असार अि�तम साता संसदमा पेश भएको ,थयो । 
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