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अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 

२०४७।४।१० 
२०4७ सालको ऐन नं. 7 

स्वस्स्तश्री मिररराजजकचडूामस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध ववरुदावली ववराजमान मानोन्नत महेन्रमाला 
परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्स्वराजन्य परम िौरवमय तेजस्वी मिभवुन प्रजातन्िश्रीपद परम उज्जज्जवल कीमतिमय 

नेपालश्रीपद परम प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परम पववि ॐरामपट्ट परम ज्जयोमतमिय सवुवख्यात मिशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध 

प्रवल िोरखादस्ििवाह ुपरमामधपमत अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजामधराज वीरेन्र वीर 
ववक्रम शाहदेव देवानाम ्सदा समरववजायनाम ्।  

अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन िनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेवबाट मस्न्िपररषद्को सल्लाह र सम्ममतले यो ऐन 

बनाइबक्सेको छ ।  

१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, 

२०४७” रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  मलुकुी ऐनमा संशोधनाः मलुकुी ऐनको,  

(१)   अदालती बन्दोबस्तको महलको,-  

(क)  ६२ नम्बरको दफा ५ मा रहेका “स्थानीय पञ्चायत” भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत 
िाउँ ववकास समममत वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(ख)  ११० नम्बरको दफा १ मा ठाउँ ठाउँमा रहेका "स्थानीय पञ्चायतको सदस्य वा 
सस्चव, वडा समममतको सदस्य वा तालकुदार मध्ये एकजना वा अरू स्थानीय भलादमी 
दईुजना" भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको 
सदस्य वा सस्चव र अरू स्थानीय भलादमी दईुजना" भने्न शब्दहरू, "स्थानीय पञ्चायत" 

भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू 

र “पञ्चायत" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू 

रास्खएका छन ्।  
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 (ि)  ११० नम्बरको दफा २ मा रहेको “पञ्च" भने्न शब्दको सट्टा "िाउँ ववकास समममत वा 
निरपामलकाको सदस्य ” भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(घ)  ११० नम्बरको दफा ३ क. मा रहेका “सरकारी कायािलय, संिदठत संस्था, कुनै 

तहको पञ्चायत वा विीय संिठनको नाममा वा त्यस्तो कायािलय, संस्था, पञ्चायत वा 
संिठनमा" भने्न शब्दहरूको सट्टा “सरकारी कायािलय वा संिदठत संस्थाको नाममा वा 
त्यस्तो कायािलय वा संस्थामा” भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(ङ)  १११ नम्बरमा रहेका “स्थानीय पञ्चायतका सदस्य वा सस्चव, वडा समममतका सदस्य" 

भने्न शब्दहरूको सट्टा सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य " भने्न 

शब्दहरू रास्खएका छन ्। 

(च)  १७१ नम्बरमा ठाउँ ठाउँमा रहेका “स्थानीय पञ्चायतका कम्तीमा एक जना सदस्य" 

भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य वा 
प्रमतमनमध" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ।  

(छ)  १७१ क. नम्बरमा रहेको “पञ्चायत" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा 
निरपामलकाको" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(ज)  १७२ नम्बरको दफा ४ मा रहेका “पञ्चायतका कम्तीमा एक जना सदस्य” भने्न 

शब्दहरूको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा निर पामलकाको सदस्य वा प्रमतमनमध' भने्न 

शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(झ)  २२६ नम्बरको सट्टा देहायको २२६ नम्बर रास्खएको छ:  

"२२६ नं.॥ ॥ यस महल बमोस्जम िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको 
सदस्य वा प्रमतमनमधको रोहवरमा वा त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमधको सवहछाप िराई िनुि 
िराउन ुपने कुनै काम कारवाही िने िराउन े मसलमसलामा त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमध 

लाई उपस्स्थत िराई ददन सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकामा मलस्खत 

सूचना दददा पमन सो काम कारवाहीको लामि त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमध उपस्स्थत 

नभएमा वा िाउँ ववकास समममत वा निरपामलका भङ्ग भई वा अन्य कुनै कारिले कायम 

नरहेको अवस्थामा पमन सो काम कारवाही िनि िराउन सवकनेछ र अरू कुराको रीत 

पिेुको भए त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमधको उपस्स्थमत वा सवहछाप नभएको भने्न 

प्राधारमा माि सो काम कारवाही बदर हनुे छैन ।  

(२)  दण्ड सजायको महलको,  
(क)  २४ नम्बरको दफा ३ र ४ मा रहेका "स्थानीय पञ्चायतको - सदस्य" भने्न शब्दहरूको 

सट्टा "सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य” भने्न शब्दहरू 

रास्खएका छन ्।  
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(ख)  ३० नम्बरमा रहेका “स्थानीय पञ्चायतका एक जना सदस्य" भने्न शब्दहरूको सट्टा 
“सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य वा प्रमतमनमध" भने्न शब्दहरू 

रास्खएका छन ्।  

(ि)  ३७ नम्बरमा रहेका "स्थानीय पञ्चायतका सदस्य वा सस्चव, वडा समममतका सदस्य” 

भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य” भने्न 

शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(घ)  ४१ ख. नम्बरमा रहेका “िाउँ पञ्चायत, निर पञ्चायत, स्जल्ला पञ्चायत वा” भने्न 

शब्दहरूको सट्टा "ग्रामीि िेि, निर िेि, स्जल्ला वा" भने्न शब्दहरू र “स्थानीय 

पञ्चायत" भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत ग्रामीि िेि, निर िेि, स्जल्ला” भने्न 

शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(ङ)  ४३ नम्बरको दफा ३ मा रहेका "स्थानीय पञ्चायतको कम्तीमा एक जना सदस्य” भने्न 

शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य वा 
प्रमतमनमध" भने्न शब्दहरू र "पञ्चायत” भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा 
निर पामलका" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(च)  ६० नम्बरको सट्टा देहायको ६० नम्बर रास्खएको छाः  
"६० नं.॥ ॥यस महल बमोस्जम िाउँ ववकास समममत वा निर पामलकाको 

सदस्य वा प्रमतमनमधको रोहवरमा वा त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमधको सवहछाप िराई िनुि 
िराउन ु पने कुनै काम कारवाही िने िराउने मसलमसलामा त्यस्तो सदस्य वा 
प्रमतमनमधलाई उप स्स्थत िराई ददन सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकामा 
मलस्खत सूचना दददा पमन सो काम कारवाहीको लामि त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमध 

उपस्स्थत नभएमा वा िाउँ ववकास समममत वा निर पामलका भङ्ग भई वा अन्य कुनै 

कारिले कायम नरहेको अवस्थामा पमन सो काम कारवाही िनि िराउन सवकनछे र 
अरू कुराको रीत पिेुको भए त्यस्तो सदस्य वा प्रमतमनमधको उपस्स्थमत वा सवहछाप 

नभएको भन ेआधारमा माि सो काम कारवाई बदर हनुे छैन ।"  

(३)  िरीब कङ्गालको महलको १ नम्बर, २ नम्बर, ४ नम्बर, ५ नम्बर र ६ नम्बरमा रहेको 
'पञ्चायत" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू रास्खएका 
छन ्।  

(४)  जग्िा ममच्नेको महलको १० नम्बरको दफा १ मा रहेको “पञ्चायत" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ 

ववकास समममत वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  
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(५)  लोग्न ेस्वास्नीको महलको १ क. नम्बरमा रहेका “िाउँ वा निर पञ्चायतमा मनवेदन िनुि पनेछ र 

पञ्चायतले” भने्न शब्दहरूको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकामा मनवेदन िनुि पनेछ र 
िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाले" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(६)  अंशबण्डाको महलको २४ नम्बरमा रहेका "स्थानीय पञ्चायतका कम्तीमा एक जना सदस्य" 

भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य वा प्रमतमनमध" 

भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(७)  धमिपिुको महलको १ नम्बरमा रहेका “स्थानीय पञ्चायतलाई" भने्न शब्दहरूको सट्टा 
“सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य वाप्रमतमनमधलाई” भने्न शब्दहरू 

रास्खएका छन ्।  

(८)  अपतुालीको महलको १७ नम्बरमा रहेका "स्थानीय पञ्चायतलाई ददन ुपछि र स्थानीय पञ्चायतले 

पमन" भने्न शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकालाई ददन ुपछि र 

िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाले पमन” भने्न शब्दहरू र “अञ्चलाधीश कायािलयमा पठाउन ु

पछि । सो बमोस्जमको जाहेरी आएमा अञ्चलाधीश कायािलयमा पमन" भने्न शब्दहरूको सट्टा 
“स्जल्ला कायािलयमा पठाउन ुपछि। सो बमोस्जमको जाहेरी आएमा स्जल्ला कायािलयले पमन" 

भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(९)  लेनदेन व्यवहारको महलको २४ नम्बरमा ठाउँ ठाउँमा रहेका "स्थानीय पञ्चायत" भने्न 

शब्दहरूको सट्टा “सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्य वा प्रमतमनमध" भने्न 

शब्दहरू रास्खएका छन ्। 

 (१०)  कुटपीटको महलको २० नम्बरमा ठाउँ ठाउँमा रहेको “पञ्चायत" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ 

ववकास समममत वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(११)  ज्जयान सम्बन्धीको महलको,-  
(क)  २ नम्बरमा ठाउँ ठाउँमा रहेका “स्थानीय पञ्चायतका पञ्च" भने्न शब्दहरूको सट्टा 

“सम्बस्न्धत िाउँ ववकास समममत वा निर पामलकाको सदस्य” भने्न शब्दहरू, “पञ्चले" 

भने्न शब्दको सट्टा "िाउँ ववकास समममत वा निरपामलकाको सदस्यले" भने्न शब्दहरू, 

"स्थानीय पञ्चायतलाई" भने्न शब्दहरूको सट्टा “िाउँ ववकास समममत वा 
निरपामलकालाई" भने्न शब्दहरू र “पञ्चायत" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ ववकास समममत 

वा निरपामलका" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(ख)  २५ नम्बरमा रहेका "पञ्चायतका सदस्य” भने्न शब्दहरूको सट्टा “िाउँ ववकास समममत 

वा निरपामलकाको सदस्य” भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  
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(१२)  ईलाज िनेको महलको ७ नम्बरमा रहेको “पञ्चायतले" भने्न शब्दको सट्टा “िाउँ ववकास समममत 

वा निरपामलकाले" भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

 


