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शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ 

        प्रमाणीकरण मममि  

                                           २०७८।02।06 

 

             संवि ्२०७८ सालको अध्यादेश .ं  ९ 

साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था ग.व 

ब.ेको अध्यादेश 

प्रस्िाव.ााः साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले पद िथा गोप.ीयिाको 

शपथ मल.े सम्बन्धमा ित्काल का.ू.ी व्यवस्था ग.व वाञ्छ.ीय भएको 

र हाल सङ् घीय संसदको अमधवेश. .भएकोले, 

.ेपालको संववधा.को धारा ११४ को उपधारा (१) बमोक्तजम 

मक्तन्िपररषद् को मसराररसमा राट्रपतपमिबाय यो अध्यादेश जारभ भएको       

छ । 

१  संक्तिप्त .ाम र प्रारम्भाः (१) यस अध्यादेशको .ाम "शपथ 

सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८" रहेकोछ । 

(२) यो अध्यादेश िरुुन्ि प्रारम्भ ह.ेुछ । 

२  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ् गले अकको  अथव .लागेमा यस 

अध्यादेशमा,- 
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(क) "शपथ गराउ.े पदामधकारभ" भन्नाले साववजम.क 

पदधारण गरेको व्यक्तिलाई शपथ गराउ.े 

अमधकार प्राप्त साववजम.क पदधारण गरेको 

व्यक्ति सम्झ. ुपछव । 

(ख) "साववजम.क पद" भन्नाले संववधा., अन्य 

प्रचमलि का.ू. वा अमधकार प्राप्त अमधकारभको 

म.णवय वा आदेश बमोक्तजम म.यिु, म.वावक्तचि वा 

म.ो.य. ह.ेु र साववजम.क अक्ततियारभ प्रयोग 

ग.व पाउ.े वा कु.ै किवव्यको पाल. वा 

क्तजम्मेवारभ म.वावह ग.ुव प.े साववजम.क पद 

सम्झ. ुपछव । 

३  शपथ मल. ुप.ेाः (१) साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले आफ्.ो 

कायवभार सम्हाल्. ु अक्तघ संववधा. वा अन्य प्रचमलि का.ू.मा 

िोवकएको पदामधकारभबाय प्रचमलि का.ू.मा िोवकए बमोक्तजमको 

ढााँचामा पद िथा गोप.ीयिाको शपथ मल. ुप.ेछ । 

(२) संववधा. वा अन्य प्रचमलि का.ू.मा शपथ मल. ु

प.े व्यवस्था रहेको िर त्यस्िो का.ू.मा शपथ सम्बन्धी ढााँचा 

उल्लेख .भएकोमा त्यस्िो साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले 
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अ.सूुची बमोक्तजमको ढााँचामा पद िथा गोप.ीयिाको शपथ मल. ु

प.ेछ ।  

(३) प्रचमलि का.ू. बमोक्तजम साववजम.क पदमा 

म.यिु, म.वावक्तचि वा म.ो.य. भएको िर ित्सम्बन्धी का.ू.मा 

शपथ मल. ुप.े व्यवस्था .भएकोमा त्यस्िो साववजम.क पदधारण 

ग.े व्यक्तिले .ेपाल सरकारले िोकेको अमधकारभबाय अ.सूुची 

बमोक्तजमको ढााँचामा पद िथा गोप.ीयिाको शपथ मल. ु   

प.ेछ ।  

४  औपचाररक पोशाकमा उपक्तस्थि ह.ु ु प.ेाः (१) साववजम.क 

पदधारण ग.े व्यक्तिले शपथ मलाँदा वा शपथ गराउाँदा .ेपाल 

सरकारले िोकेको औपचाररक पोशाकमा उपक्तस्थि ह.ु ुप.ेछ ।  

(२) उपदरा (१) मा ज.ुसकैु कुरा लेक्तखएको भए 

िापम. शपथ मल.े वा शपथ गराउ.े पदामधकारभले आफ्.ो 

संस्कृमि र परम्परा वा पवहचा. झक्तल्क.े मयावददि भेषभषुा वा 

पोशाक लगाई शपथ मल. सक्.ेछ । 

५  शपथको भाषााः (१) शपथ मलाँदा वा गराउाँदा सरकारभ 

कामकाजको .ेपालभ भाषामा शपथ मल. ुवा गराउ. ुप.ेछ । 
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(२) उपदरा (१) मा ज.ुसकैु कुरा लेक्तखएको भए 

िापम. कु.ै साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले .ेपालमा बोमल.े 

आफ्.ो मािभृाषामा शपथ मल. सक्.ेछ । त्यसरभ मािभृाषामा 

शपथ मल.े भएमा अ.सूुचीमा उक्तल्लक्तखि शपथको व्यहोरा 

आफ्.ो मािभृाषामा अ.वुाद गरभ त्यस्िो अ.वुाद आरैँ ले 

प्रमाक्तणि गरभ शपथ गराउ.े पदामधकारभ समि शपथ मल. ु

अगावै पेश ग.ुव प.ेछ । 

(३) साववजम.क पदधारण गरेको व्यक्तिले .ेपालभ 

भाषामा शपथ मलएकोमा सो शपथको दईु प्रमिमा र मािभृाषामा 

शपथ मलएकोमा त्यस्िो भाषाको र .ेपालभ भाषाको शपथको दईु 

दईु प्रमिमा हस्िािर गरभ शपथ गराउ.े पदामधकारभ समि पेश 

ग.ुव प.ेछ । 

६  पदमा बहालभ ग.ेाः साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले शपथ 

मलए पमछ आफ्.ो पदमा बहालभ ग.ेछ । 

७  सवुवधा प्राप्त ग.ेाः साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले प्रचमलि 

का.ू. बमोक्तजम वा अमधकारप्राप्त म.काय वा अमधकारभको म.णवय 

बमोक्तजमको सवुवधा शपथ मलएको मममि देक्तख प्राप्त ग.ेछ । 
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८  अमभलेख राख्ाेः साववजम.क पदधारण गरेको व्यक्तिले मलएको 

शपथको एक प्रमि शपथ गराउ.े पदामधकारभको म.कायमा 

अमभलेख राखी अकको  प्रमि सम्बक्तन्धि म.कायमा पठाउ. ु    

प.ेछ । 

९  शपथ मलएको माम..ेाः संववधा. वा अन्य प्रचमलि का.ू. 

बमोक्तजम साववजम.क पदमा म.यिु, म.वावक्तचि वा म.ो.य. 

भएको व्यक्तिले यो अध्यादेश प्रारम्भ ह.ु ुअक्तघ मलएको शपथ 

यस अध्यादेश बमोक्तजम मलएको माम..ेछ । 
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अ.सूुची 
(दरा ३ साँग सम्बक्तन्धि) 

पद िथा गोप.ीयिाको शपथको ढााँचा  

म                                             .ेपालको 

राजकीय सत्ता र साववभौमसत्ता .ेपालभ ज.िामा म.वहि रहेको 

.ेपालको संववधा.प्रमि पूणव बरादार रहभ सत्य म.ष्ठापूववक 

ईश्वरको / देश र ज.िाको .ाममा शपथ मलन्छु वक 

                                पदको क्तजम्मेवारभ बह. गदाव प्रचमलि 

का.ू.को पाल.ा गरभ मलुकु र ज.िाको भलो क्तचिाई कसैको 

डर .मा.ी, पिपाि .गरभ, पूवावग्रह वा खराब भाव.ा .मलई 

इमान्दाररिाका साथ ग.ेछु र आफ्.ो किवव्यको पाल.ाको 

मसलमसलामा आरूलाई जा.कारभमा आएको कुरा म पदमा 

बहाल रहाँदा वा .रहाँदा ज.ुसकैु अवस्थामा पम. प्रचमलि 

का.ू.को पाल.ा गदाव बाहेक अरु अवस्थामा कु.ै वकमसमबाय 

पम. प्रकय वा सङे्कि ग.ेछै. । 

सहभाः                                
.ाम, थराः                               
पदाः                          
मममिाः                           
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द्रष्टव्याः साववजम.क पदधारण ग.े व्यक्तिले शपथको ढााँचामा रहेको 
"म.ष्ठापूववक" भने्न शब्द पमछ रहेका "ईश्वरको" वा "देश र ज.िाको" 
भने्न शब्दमध्ये शपथमा कु. शब्द प्रयोग ग.े हो शपथ ग्रहण ग.ुव अक्तघ 
शपथ गराउ.े पदामधकारभलाई जा.कारभ दद. ुप.ेछ । 
 
 

 

 


