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प र्द राजपत
कर्णाल प्रद सरक्रद्र् पक्कदश

खण् 3) सुर्श, फाल्गु ०५ ्ते, २०७7 साल (अततरिकात ८

भ्ग १
कुाणलल प्ेद सिकाि

आनशतरक म्कमा् शथ् क्नून मन््ार
नेपालको संविधानको धािा २०२ को उपधािा (1) बमोजिम प्ेद
मज्तपरिपरको तसफारिसमा प्ेद पमगखबाब िािल भएको तल लेजखए
बमोजिमको अध्ा्ेद सिणसाधािुको िानकािलको लात् पकादन
्रिएको छ ।

समितत २०७७ सालको अध्ा्ेद नं. 0१
प्ेद लोक सेिा आ्ो् (्ोसो संदोधन) ऐन, २०७५ लाई

संदोधन ्नण बनकेो अध्ा्ेद
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प्तािना: प्ेद लोक सेिा आ्ो् ऐन,२०७५ लाई ततकाल संदोधन
्नण िाञछनन् भएको ि हाल कुाणलल प्ेद सभाको अतधिेदन
नभएकोले,
नेपालको संविधानको धािा २०२ को उपधािा (१) बमोजिम प्ेद
मज्तपरिपरको तसफारिसमा प्ेद पमगखबाब ्ो अध्ा्ेद िािल भएको
छ ।
१. संज्ष नाम ि पािमभ: (1) ्स अध्ा्ेदको नाम “प्ेद लोक

सेिा आ्ो् (्ोसो संदोधन) अध्ा्ेद, २०७७” िहेको छ ।
(2) ्ो अध्ा्ेद तगर्त पािमभ हगनेछ ।

२. प्ेद लोक सेिा आ्ो् ऐन, २०७५ को ्फा ३ मा संदोधन:

प्ेद लोक सेिा आ्ो् ऐन, २०७५ (्स पतछ ''मूल ऐन"
भतनएको) को ्फा ३ को उप्फा (८) पतछ ्ेहा्को
उप्फा (९) थवपएको छ:-

"(९) अध््ले प्ेद पमगख सम् ि स्््ले अध््
सम् आफनो का्णभाि समहालनग अजि अनगसूचन-१
बमोजिमको ढाँचामा प् तथा ्ोपतन्ताको सपथ
तलनगपन्छ ।"

३.मूल ऐनको अनगसूचनमा संदोधन: मूल ऐनको ्फा ३ को उप्फा
(९) सँ् समबज्धत अनगसूचन-१ थवपएको छ:-
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"अनगसूचन-१
्फा ३ को उप्फा (९) सँ् समबज्धत

म ....................................... मगलगक ि िनतापतत पूुण
िफा्ाि िहल सत् तनषापूिणक पततता ् ण्छग/ईशिको नामा सपथ
तल्छग की नेपालको िािकी् सता ि सािणभभमसता नेपालल
िनतामा तनवहत िहेको नेपालको संविधानपतत पूुण िफा्ाि िहँ्ै
प्ेद लोक सेिा आ्ो्को अध््/स्््को जिममेिािल मगलगक ि
िनताको सोझो जचताइ, कसैको ्ि नमानन, प्पात न्िल, पूिाणाह
िा खिाब भािना नतलई इमा््ारिताका साथ ्न्छग ि आफनो
कतणत् पालनाको तसतलसलामा आफूलाई िानकािलमा आएको
्ोप् िाखग पन् कग िा म प्मा बहाल िहँ्ा िा निहँ्ा िगनसगकै
अि्थामा पतन कानूनको पालना ््ाण बाहेक अर अि्थामा कग नै
वकतसमबाब पतन पकब िा संकेत ्न् छैनत ।
तमतत :

.................

ह्ता्ि "

आज्ार,

तगल बहा्गि खडका
प्ेद सिकािको तनतमत सजचि

आन्तरि माममला ्था िानून मनतालर, िराणलल प र्द, सुर््मा मुद््


