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प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गनन बनेको ववधेयक 

 

प्रस्तावनााः  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

   

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७" 
रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ मा संशोधनाः प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ (यसपछछ 
मूल ऐन भछनएको) को दफा ७९ पछछ देहायको दफा ७९क. थवपएको छ :- 
"७९क. शपथ ग्रहण : आफ्नो कायनभार सम्हाल्न ु अक्षि अध्यिले प्रदेश प्रमखु समि र सदस्यले 
अध्यि समि अनसूुची-२ बमोक्षिमको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गनुन पनेछ ।" 

३. मूल ऐनको अनसूुची-१ पछछ देहायको अनसूुची-२ थवपएको छ :- 
 

अनसूुची-२ 

(दफा ७९क. सँग सम्बक्षन्धत) 
शपथ 

म............................................... मलुकु र िनताप्रछत पूणन वफादार रही सत्य छनष्ठापूवनक प्रछतज्ञा 
गदनछु/ईश्वरको/देश र िनताको नाममा शपथ छलन्छु वक नेपालको सावनभौमसत्ता र रािकीयसत्ता नेपाली 
िनतामा छनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रछत पूणन वफादार रहँदै प्रदेश लोक सेवा आयोग 
............................... पदको कामकाि प्रचछलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र िनताको सोझो क्षचताइ, 
कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवानग्रह वा खराब भावना नछलई पदीय गोपनीयता कायम राखी 
इमान्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो कतनव्य पालनाको छसलछसलामा आफूलाई िानकारीमा आएको कुरा म 
पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा िनुसकैु अवस्थामा पछन कानूनको पालना गदान बाहेक अरु अवस्थामा कुन ै
वकछसमबाट पछन प्रकट वा संकेत गने छैन । 

छमछत : ............................. 
दस्तखत : ......................... 
नाम, थर : ........................           
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प्रदेश सभाको सम्बत ्२०७७ चैत्र 12 गते छबहीबारका ददन बसेको सातौँ अछधवेशनको १3 औ ँ बैठकले 
नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोक्षिम यो ववधेयक पाररत गरेको हुँदा नेपालको संववधानको धारा २०१ 
को उपधारा (1) बमोक्षिम प्रमाक्षणत गदनछु ।  

 

  

 
 
 
 

सदूुरपक्षिम प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाक्षणत यो ववधेयक 
नेपालको संववधानको धारा २०१ को उपधारा (2) बमोक्षिम 
प्रमाक्षणकरण गदनछु । 

छमछत :-.........................  माननीय समीला कुमारी पन्त 
    प्रदेश प्रमखु 

............................. 
माननीय अिुनन बहादरु थापा  

सभामखु 

सदूुरपक्ष चम प्रदेश 

छमछत :- २०७७-12-१2 

 


