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शपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ 

      प्रमाणिकरि मममि 

      2079।5।28 

संवि ्२०७९ सालको ऐन नं. 23 

साववजमनक पदधारि गने व्यणिको शपथ सम्बन्धमा 

व्यवस्था गनव बनेको ऐन 

प्रस्िावना: साववजमनक पदधारि गने व्यणिले पद िथा 

गोपनीयिाको शपथ मलन े सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनव 

वाञ्छनीय भएकोले, 

सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शपथ 

सम्बन्धी ऐन, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस 

ऐनमा,- 

(क) "शपथ गराउने पदामधकारी" भन्नाले 

साववजमनक पदधारि गरेको व्यणिलाई 
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शपथ गराउने अमधकारप्राप्त साववजमनक 

पदधारि गरेको व्यणि सम्झन ुपछव। 

(ख) "साववजमनक पद" भन्नाले संववधान, 

अन्य प्रचमलि कानून वा अमधकारप्राप्त 

अमधकारीको मनिवय वा आदेश बमोणजम 

मनयिु, मनवावणचि वा मनोनयन हनुे र 

साववजमनक अणतियारी प्रयोग गनव पाउन े

वा कुनै किवव्यको पालना वा 

णजम्मेवारी मनवावह गनुव पने साववजमनक 

पद सम्झन ुपछव। 

३. शपथ मलन ु पने: (१) प्रचमलि कानून बमोणजम शपथ 

मलन ु पने साववजमनक पदधारि गने व्यणिले आफ्नो 

कायवभार सम्हाल्न ु अणघ संववधान वा अन्य प्रचमलि 

कानूनमा िोवकएको पदामधकारीबाट प्रचमलि कानूनमा 

िोवकए बमोणजमको ढााँचामा पद िथा गोपनीयिाको 

शपथ मलन ुपनेछ। 

(२) संववधान वा अन्य प्रचमलि कानूनमा 

शपथ मलन ु पने व्यवस्था रहेको िर त्यस्िो कानूनमा 

शपथ सम्बन्धी ढााँचा उल्लेख नभएकोमा त्यस्िो 
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साववजमनक पदधारि गने व्यणिले अनसूुची बमोणजमको 

ढााँचामा पद िथा गोपनीयिाको शपथ मलन ुपनेछ।  

(३) प्रचमलि कानून बमोणजम साववजमनक 

पदमा मनयिु, मनवावणचि वा मनोनयन भएको िर 

ित्सम्बन्धी कानूनमा शपथ मलन ु पने व्यवस्था 

नभएकोमा त्यस्िो साववजमनक पदधारि गने व्यणिले 

नेपाल सरकारले िोकेको अमधकारीबाट अनसूुची 

बमोणजमको ढााँचामा पद िथा गोपनीयिाको शपथ मलन ु

पनेछ।  

४. औपचाररक पोशाकमा उपणस्थि हनु ुपने: (१) साववजमनक 

पदधारि गने व्यणिले शपथ मलाँदा वा शपथ गराउाँदा 

नेपाल सरकारले िोकेको औपचाररक पोशाकमा 

उपणस्थि हनु ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको 

भए िापमन शपथ मलने वा शपथ गराउन ेपदामधकारीले 

आफ्नो संस्कृमि र परम्परा वा पवहचान झणल्कन ेमयावददि 

भेषभषूा वा पोशाक लगाई शपथ मलन वा गराउन 

सक्नेछ। 
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५. शपथको भाषा: (१) शपथ मलाँदा वा शपथ गराउाँदा 

सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा मलन ु वा गराउन ु

पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको 

भए िापमन कुनै साववजमनक पदधारि गने व्यणिले 

नेपालमा बोमलन े आफ्नो मािभृाषामा शपथ मलन 

सक्नेछ। त्यसरी मािभृाषामा शपथ मलन े भएमा 

अनसूुचीमा उणल्लणखि शपथको व्यहोरा आफ्नो 

मािभृाषामा अनवुाद गरी त्यस्िो अनवुाद आफैं ले 

प्रमाणिि गरी शपथ गराउने पदामधकारी समि शपथ 

मलन ुअगावै पेश गनुव पनेछ। 

(३) साववजमनक पदधारि गरेको व्यणिले 

नेपाली भाषामा शपथ मलएकोमा सो शपथको दईु प्रमिमा 

र मािभृाषामा शपथ मलएकोमा सो मािभृाषाको शपथको 

समेि दईु प्रमिमा हस्िािर गरी शपथ गराउन े

पदामधकारी समि पेश गनुव  पनेछ। 

६. पदमा बहाली गने: साववजमनक पदधारि गने व्यणिले 

शपथ मलएपमछ आफ्नो पदमा बहाली गनेछ। 
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७. अमभलेख राख्न:े साववजमनक पदधारि गरेको व्यणिले 

मलएको शपथको एक प्रमि शपथ गराउन ेपदामधकारीको 

मनकायमा अमभलेख राखी अको प्रमि सम्बणन्धि मनकायमा 

पठाउन ुपनेछ। 

८. शपथ मलएको मामनन:े संववधान वा अन्य प्रचमलि कानून 

बमोणजम साववजमनक पदमा मनयिु, मनवावणचि वा 

मनोनयन भएको व्यणिले यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अणघ 

मलएको शपथ यसै ऐन बमोणजम मलएको मामननेछ। 

९. शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ मनणरिय भएपमछ 

त्यसको पररिाम: शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ 

मनणरिय भएपमछ अको अमभप्राय नदेणखएमा सो 

मनणरियिाले,-  

                 (क) सो अध्यादेश मनणरिय हुाँदाका बखि 

चल्िी नभएको वा कायम नरहेको कुनै 

कुरा पमन जगाउने छैन, 

             (ख) सो अध्यादेश बमोणजम चालू भएको कुरा 

वा सो बमोणजम रीि परु् याई अणघ नै 

गररएको कुनै काम वा भोमगसकेको 

कुनै कुरालाई असर पाने छैन, 
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 (ग) सो अध्यादेश बमोणजम पाएको, हामसल 

गरेको वा भोगेको कुनै हक, सवुवधा, 

किवव्य वा दावयत्वमा कुनै असर पाने 

छैन, 

  (घ) मामथ लेणखएको कुनै त्यस्िो हक, 

सवुवधा, किवव्य, दावयत्वका सम्बन्धमा 

गररएको कुनै काम कारबाही वा 

उपायलाई असर पाने छैन र सो 

अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्िो कुनै 

कानूनी कारबाही वा उपायलाई पमन 

शरुू गनव, चालू राख्न वा लागू गनव 

सवकनछे। 
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अनसूुची 
(दफा ३ को उपदफा (२) र (३) र दफा ५ को उपदफा (२) 

साँग सम्बणन्धि) 
पद िथा गोपनीयिाको शपथको ढााँचा 

म ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... नेपालको 
साववभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनिामा मनवहि रहेको 
नेपालको संववधानप्रमि पूिव वफादार रही सत्य मनष्ठापूववक प्रमिज्ञा 
गदै ईश्वरको/देश र जनिाको नाममा शपथ मलन्छु वक 
............................... पदको णजम्मेवारी प्रचमलि कानूनको 
पालना गरी मलुकु र जनिाको भलो णचिाई कसैको डर नमानी, 
पिपाि नगरी, पूवावग्रह वा खराब भावना नमलई इमान्दारीका 
साथ वहन गनेछु र आफ्नो किवव्य पालनाको मसलमसलामा 
आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहाँदा वा 
नरहाँदा जनुसकैु अवस्थामा पमन प्रचमलि कानूनको पालना गदाव 
बाहेक अरु अवस्थामा कुनै वकमसमबाट पमन प्रकट वा सङ्केि गने 
छैन। 

हस्िािर: ... ... ... ... ... ... ...  
नाम, थरः  ... ... ... ... ... ... ...  
पदः  ... ... ... ... ... ... ...  
मममिः   ... ... ... ... ... ... ... 

द्रष्टव्य: साववजमनक पदधारि गने व्यणिले शपथको ढााँचामा 
रहेको "प्रमिज्ञा गदै" भने्न शब्दपमछ रहेका "ईश्वरको" वा "देश र 
जनिाको" भने्न शब्दमध्ये शपथमा कुन शब्द प्रयोग गने हो, 
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शपथ ग्रहि गनुव अणघ शपथ गराउने पदामधकारीलाई जानकारी 
ददन ुपनेछ। 

      


