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अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 

२०५९।०५।२७  

२०५९ सालको ऐन नं. ९ 

स्वस्स्तश्री मगररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध ववरुदावली ववराजमान मानोन्नत वीरेन्रमाला 
महेन्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्स्वराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी मिभवुनप्रजातन्िश्रीपद परम 

उज्जज्जवल कीमतिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परम पववि ॐरामपट्ट परम महागौरवमय सपु्रदीप्त 

वीरेन्रप्रजातन्िभास्कर परम ज्जयोमतमिय सवुवख्यात मिशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध प्रबल गोरखादस्ििबाह ुपरमामधपमत 

अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजामधराज ज्ञानेन्र वीर ववक्रम शाहदेव देवानाम ् सदा 
समरववजवयनाम ्।  

 
 

अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन 

 

प्रस्तावना : अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज ज्ञानेन्र वीर ववक्रम शाहदेवको शासनकालको पवहलो वर्िमा संसदले यो ऐन 

बनाएको छ।  

१.   संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही 
नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८” रहेको छ !  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.   मलुकुी ऐनमा संशोधन : मलुकुी ऐन,-  

 (१)   अदालती बन्दोबस्तको महलको,-  
(क)  २३ नम्बरमा रहेका “पचास रुपैयााँ”, “पच्चीस रुपैयााँ", “पााँच रुपैयााँ", "एक सय रुपैयााँ", 

“दश रुपैयााँ” र “दईु सय रुपैयााँ" भने्न शब्दहरुको सट्टा कमशः “दश हजार रुपैयााँ". 
"पााँच हजार रुपैयााँ”, “एक हजार रुपैयााँ", "बीस हजार रुपैयााँ”, “दईु हजार रुपैयााँ" र 

“दश हजार रुपैयााँ” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।्  

(ख)  ६२ नम्बरको दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ रास्खएको छ :-  

"खोलो, पवहरो वा वहउाँले बाटो बन्द भई वा कर्फयुिको घोर्िा भएको वा अन्य कुनै 

व्यहोराले यातायातको साधन नचलेको कारिबाट वा भकूम्प आदद जस्ता दैवी प्रकोप 

परेको कारिबाट तारेखमा हास्जर हनु ुपने व्यस्ि हास्जर हनु नसकी तारेख गजु्रकेोमा 
सम्बस्न्धत गाउाँ ववकास समममत वा नगरपामलका वा सरकारी अड्डाबाट सो भएको 
व्यहोरा खलुाइएको मनस्सा मलई बाटो खलेुको वा यातायातको साधन चलेको वा दैवी 
परेकोमा सो भएको मममतले बाटाको म्याद बाहेक दश ददनमभि हास्जर भै मनवेदनपि 

ददएमा म्याद तारेख थामी ददन ुपछि..................................................... ५"  
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(ग)   ९२ नम्बरको सट्टा देहायको ९२ नम्बर रास्खएको छ:-  

“९२ नं. ॥ ॥ श्री ५ को सरकार वादी हनुे मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा कसैले 

कसैका नाममा अड्डामा नामलस ददएकोमा फैसला नहुाँदै सो कुरा सामबत गनि सस्िन 

भनी कागज लेस्खददयो भन ेपााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना गरी अड्डाले सो नामलस वफताि 
ददन सक्नेछ । पनुरावेदन वा मनवेदन परेकोमा पनुरावेदक वा मनवेदकले पनुरावेदन 

वा मनवेदन दाबी स्जवकर परु् याउन सस्िन भनी कागज गररददयो भने अड्डाको अनमुमत 

मलई त्यस्तो पनुरावेदन वा मनवेदन वफताि मलन सक्नेछ ।”  

(घ)   ११० नम्बरको,-  
(१)  दफा ३क. पमछ देहायका दफा ३ख., ३ग. र ३घ. थवपएका छन ्:-  

“यस नम्बरमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन समाह्वान, 

इतलायनामा, म्याद, पजुी, सूचना तामेल गदाि सरकारी कायािलय वा संगदित 

संस्थामा कायिरत कमिचारी वा त्यस्ता संस्थाको कुनै सदस्य वा 
पदामधकारीलाई म्याद बझुाउन जााँदा बझुी नमलएमा वा मनज कायािलयमा 
फेला नपरेमा कायािलयमा पमन बझुाउन सवकनेछ। त्यसरी बझुाउाँदा मनजले 

नबझेुको वा मनज फेला नपरेकोले त्यसरी बझुाउन ु परेको व्यहोरा लेखाई 

ल्याएकोमा रीतपूविक तामेल भएको मामननेछ।  

 तर कायािलयमा उपस्स्थत नभएको कमिचारी, सदस्य वा 
पदामधकारीको हकमा भन े मनज कायािलयमा उपस्स्थत भएको ददनलाई नै 

म्याद तामेल भएको ददन मामननेछ ........................................३ख.  

 

दफा ३ख. बमोस्जम समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पजुी, सूचना बझुाउन 

ल्याएकोमा सम्बस्न्धत कायािलयले पमन बसु्झमलई सोको जानकारी यथाशीघ्र 

सम्बस्न्धत कमिचारीलाई ददन ुपनेछ ................... ...................३ग.  

 

ववदेशी व्यस्िको नाममा म्याद तामेल गनुि पदाि त्यस्तो व्यस्िको नेपाल 

अमधराज्जयमभि कुनै वकमसमको कायािलय वा प्रमतमनमध भए त्यस्तो कायािलय वा 
प्रमतमनमधको नाममा म्याद तामेल गनुि पछि। त्यस्तो कायािलय वा प्रमतमनमध 

नभएमा त्यस्तो व्यस्ि स्थायी बसोबास गने वा रहेको िेगानामा र नेपालमा 
मनजले कुनै कारोबार गरेको भए कारोबार गदािको बखत पिाचारको लामग 

मनजले ददएको िेगाना रहेछ भन े त्यस्तो िेगानामा टेलेक्स, टेमलर्फयाक्स वा 
अमभलेख हनु सक्न ेदूरसञ्चारका अन्य माध्यम माफि त ्वा रस्जष्टरी गरी हलुाक 

माफि त ् म्याद तामेल गनुि पछि । त्यसरी तामेल गदाि लाग्न े खचि अड्डाले 

कोटिफी सरह भराई ददन ुपनेछ................................... ...३घ."  

(२)  दफा ४ को शरुुमा रहेका “मामथ १।२।३. दफा बमोस्जम" भने्न शब्दहरुको सट्टा "मामथ दफा 
१, २, ३, ३क., ३ख., ३ग. र ३घ. बमोस्जम” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।् 

 (ङ)   ११३ नम्बरपमछ देहायको ११३क. नम्बर थवपएको छ :  
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"११३क. नं. ॥ ॥ यसै महलको ११३ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापमन अरु अड्डाको इलाका अन्तगित पने िाउाँ भए पमन मदु्दा दायर भएको अड्डाबाटै 

पायक पने िाउाँ हो भनी म्याद तामेल गनि मनवेदन पनि आएमा सो अड्डाले मनामसब 

देखेमा आर्फनो इलाकामा म्याद तामेल गरे सरह त्यस्तो म्याद तामेल गनि आदेश 

ददनेछ।”  

(च)   १४४ नम्बरपमछ देहायको १४४क. नम्बर थवपएको छ :  

×१४४क. नं. ॥ ॥ यस महलको १४४ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापमन अड्डाले तोकेको तारेखमा खोलो, पवहरो वा वहउाँले बाटो बन्द भई वा कर्फयूि 
घोर्िा भई वा अन्य कुनै व्यहोराबाट यातायातको साधन नचलेको वा भकूम्प जस्ता 
दैवी प्रकोप परी सािी उपस्स्थत गराउन नसकेकोमा बाटो बन्द भएको वा 
यातायातको साधन नचलेको र बाटो खलेुको वा यातायातको साधन चलेको मममत तथा 
दैवी प्रकोप परेको समेत व्यहोरा खलुाई सम्बस्न्धत गाउाँ ववकास समममत वा 
नगरपामलका वा सरकारी अड्डाबाट मनस्सा मलई पनुः अको तारेख तोकी सािी बकाई 

पाउाँ भनी पिले सो तारेख गजेुको मममतले बाटाको म्याद बाहेक दश ददनमभि उपस्स्थत 

भई कारि खोली मनवेदन ददएमा अको तारेख तोकी सािी बझु्न ुपछि ।”  

(छ)   १६९ नम्बरमा रहेका "दईु सय रुपैयााँ जररबाना” भने्न शब्दहरुको सट्टा “दईु हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्छ,” भने्न शब्दहरु, 

“एक सय पचास रुपैयााँ जररबाना" भने्न शब्दहरुको सट्टा "एक हजार पााँच सय 

रुपैयााँसम्म जररबाना वा वीस ददनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्छ" भने्न शव्दहरु, “एक 

सय रुपैयााँसम्म जररबाना हन्छ" भने्न शब्दहरुको सट्टा "एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना 
वा पन्र ददनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्छ” भने्न शब्दहरु र “पचास रुपैयााँसम्म 

जररबाना हनु्छ” भने्न शब्दहरुको सट्टा "सात सय रुपैयााँसम्म जररबाना वा दश ददनसम्म 

कैद वा दवैु सजाय हनु्छ” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।्  

(ज)  ७१क. नम्बरको सट्टा देहायको १७१क. नम्बर रास्खएको छ :-  

 “१७१क. नं. ॥ ॥ चल अचल सम्पस्ि वा मबगो दाबी भएको तथा हक 

बेहकको प्रश्न उिेको मदु्दामा वववाददत अचल सम्पस्ि यथास्स्थमतमा राखी कुनै 

वकमसमको मनमािि गनि नददन वा भइरहेको मनमािि मबगानि वा भौमतक स्वरुप पररवतिन 

गनि नददन तथा चल अचल सम्पस्िको उपभोग सम्बन्धी प्रश्न उिेकोमा त्यस्तो उपभोग 

सम्बन्धमा उपयिु व्यवस्था गराउन, कुनै बैङ्क कम्पनी वा अन्य मनकायमा रहेको कुनै 

वकमसमको मनिेप वा वहसाबबाट प्रमतवादीले पाउन ेबााँकी भएको मनिेप वा वहसाबको 
भिुानी नगनि नगराउन वा राजीनामा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट त्यस्तो चल अचल 

सम्पस्िको हक हस्तान्तरि नगराउनको लामग पिले मनवेदन ददएकोमा अदालतले 

मदु्दाको प्रकृमत र औस्चत्य हेरी प्रमतउिरपि नपरेसम्मको लामग वा मदु्दाको वकनारा 
नभएसम्मको लामग वादीको दाबी पगु्न सक्न े जस्तो देस्खएमा दाबी पगु्नेसम्मको 
सम्पस्ि रोक्का गनि वा अन्य उपयिु आदेश जारी गनि सक्नेछ।  
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 तर बालीको हकमा जग्गा ममच्नेको महलको १० नं. को रीत परु् याई रोक्का गनुि पछि।"  

(झ)  १७१क. नम्बरपमछ देहायको १७१ख. नम्बर थवपएको छ :  

"१७१ख. नं. ॥ ॥ यसै महलको १७१क. नं. बमोस्जम जारी भएको आदेश 
कायम राख्न ु पने होइन भनी मनवेदन पनि आएमा त्यस्तो मनवेदन उपर ववचार गरी 
त्यस्तो आदेश कायम राख्न ु नपने भए अड्डाले अस्घ जारी गरेको आदेश खारेज गनि 
सक्नेछ ।”  

(ञ)   १८३ नम्बरको दफा २ मा रहेका "इन्साफ सदर हुाँदा लाग्न े सजायको सयकडा 
दश" भने्न शब्दहरुको सट्टा “दईु सय रुपैयााँ" भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।्  

(ट)  १९० नम्बरमा रहेका “अंश रोक्का भएको छ वर्ि पगेुपमछ" भने्न शब्दहरुको सट्टा “अंश 
रोक्का भएको दईु वर्ि पगेुपमछ” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।् 

(ि)  २१४ नम्बरमा रहेका “ररहाई पाउने िहररएका अमभयिुलाई पपुििको मनममि थनुामा 
रास्खएको भए साधकको अस्न्तम मनकासा नभएसम्म सोही बमोस्जम र" भने्न शब्दहरु 

स्झवकएका छन ्।  

(२)   दण्ड सजायको महलको,-  
 (क)   १२ नम्बरको सट्टा देहायको १२ नम्बर रास्खएको छ :-  

“१२ नं. ॥ ॥ यो ऐनको ववमभन्न महल वा प्रचमलत कानूनमा लेस्खएको कुनै 

काम कुरा कसूर हनुेमा सो कसूरका मनममि सम्बस्न्धत महल वा प्रचमलत कानूनमा 
सजायको कुनै खास व्यवस्था गररएको रहेनछ भने त्यस्तो कसूरको प्रकृमत र 

अवस्थाका ववचारले पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेछ ।”  

(ख)  १८ नम्बरमा रहेका “अड्डालाई ववश्वास भएमा" भने्न शब्दहरुपमछ “सजाय गनुि नपने वा 
कम गनुि पने कारि खोली” भने्न शब्दहरु थवपएका छन।्  

 (ग)   ४३ नम्बरको,  

(१)  दफा ३ मा रहेका “स्थानीय भलादमी समेत पााँचजना राखी” भने्न शब्दहरुको 
सट्टा “उपलब्ध भएसम्मका वादी, प्रमतवादी वा मनजको प्रमतमनमध, स्थानीय 

मनकायको प्रमतमनमध तथा स्थानीय भलादमी समेत सािी राखी” भने्न शब्दहरु 

रास्खएका छन।् 

(२)  दफा ५ पमछ देहायको दफा ६ थवपएको छ:-  
“घर जग्गा सम्बन्धी आसं्शक दाबी भएको मदु्दामा त्यस्तो घर जग्गाको ददशा र 
तफि  खलुाइएको रहेनछ भने त्यस्तो दाबीका सम्बन्धमा पिलाई रोहबरमा 
राखी नरम गरम ममलाई अड्डाले छुट् याई ददन सक्नेछ ................... ६"  

(घ)   ४६ नम्बरको दफा १७ पमछ देहायको दफा १८ थवपएको छ :-  
 

“वादीले अंश पाउने िहरी अस्न्तम फैसला भएको मदु्दामा अन्य प्रमतवादी अंस्शयारहरुले 

पमन आर्फनो अंश छुट् याई मलन दखािस्त ददएमा कानून बमोस्जम लाग्न ेकोटि फी मलई 

फैसलाबाट िहरे बमोस्जमको सम्पस्िबाट अंश छुट् याई ददलाई ददन ुपछि ......... १८"  
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(ङ)  ५३क. नम्बरपमछ देहायको ५३ख. नम्बर थवपएको छ:- 

५३ख. नं. ॥ ॥ फैसला बमोस्जम कैदको लगत कमसएको 
व्यस्िलाई पक्राउ गरी दास्खल गनि ल्याउाँदा लाग्ने सवारी खचि तथा 
प्रचमलत कानून बमोस्जमको मसधा खचि समेत मनजलाई ददन ुपनेछ ।”  

(३)  वकते कागजको महलको १८ नम्बरमा रहेका “सो काम भए गरेको मममतले दईु 
वर्िमभि” भने्न शब्दहरुको सट्टा “सो काम भए गरेको थाहा पाएको मममतले छ 
मवहनामभि” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन ्। 

 (४)  मलुकुी ऐन वकते कागजको महलको १८ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन तत्काल प्रचमलत कानून बमोस्जम दताि भई यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत 
कुनै अदालतमा ववचाराधीन रहेका मदु्दा सोही नम्बर बमोस्जम कायम भएको हद 
म्यादमभि दताि भएको मामननेछ।  

(५)  चोरीको महलको,-  

(क)  १० नम्बरको दफा २ मा रहेका “तीन वर्ि पगेुपमछ” भने्न शब्दहरुको 
सट्टा “एक वर्ि पगेुपमछ” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।्  

(ख)  २१ नम्बरमा रहेका “चोरीको दरखास्तमा लेस्खएको मालसंग ममल्न आयो 
भन ेददन ुपछि ।” भने्न शब्दहरुपमछ “त्यसरी माल ददंदा दसौंद लाग्न ेछैन 
।” भने्न शब्दहरु थवपएका छन।्  

 

 


