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मलुकुी  (तेस्रो संशोधन)  ऐन, २०२५ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 
               2025।07।09 

२०२५ सालको ऐन नं. २८ 

स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादि ववववध ववरुिावली ववराजमान मानोन्नत 
महेनद्रमाला नेपाल प्रतापभास्कर ओजस्स्वराजन्य परम िौरवमय तेजस्वी मिभवुनप्रजातन्िश्रीपि परम 
उज्जज्जवल कीमतिमय नेपाल श्रीपि परम प्रोज्जज्जवल नेपाल तारा परम पववि ॐरामपट्ट परम ज्जयोमतमिय 
सवुवख्यत मिशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध प्रबल िोरखािस्ििबाह ुपरमामधपमत अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री 
श्री श्री श्रीमन्महाराजामधराज महेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेव िेवानामद सिा समरववजवयनामद । 

मलुकुी  ऐनलाई  संशोधन  िनि बनकेो  ऐन 

प्रस्तावना:- मलुकुी  ऐन  (यसपमि मूल ऐन भमनएको) मा समयानकूुल केही संशोधन िनि बाञ्िनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज महेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेवबाट राविय पञ्चायतको सल्लाह र सम्ममतले यो ऐन 

बनाइबक्सेको ि।  

१.    संस्िप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भः- (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी  ऐन (तेस्रो संशोधन)  ऐन, २०२५” रहेको 
ि।  

(२) यो ऐन नेपाल अमधराज्जयभर लािू हनुेि ।  

(३) यो ऐन २०२६ साल वैशाख १ ितेिेस्ख प्रारम्भ हनुेि।  

२.    मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको १४ नम्वरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको 
महलको १४ नम्बरको िफा १ र २ मा रहेको “अजी  लाग्ने म्याि बाहेक"  भने्न शब्िहरू स्िवकएको 
ि ।  

३.    मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको महलको  ५१ नं. मा संशोधनः- मूल ऐनको  अिालती बन्िोबस्तको  
५१ नं. मा रहेको 'पन्र' को सट्टा 'तीस' रास्खएको ि। 

 ४.    मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको  महलको  ५४ नम्बरमा  संशोधनः- मलु ऐन अिालती बन्िोवस्तको 
महलको ५४ नम्बरको सट्टा  िेहाय बमोस्जमको ५४ नम्बर रास्खएको ि:-  

५४ नं. ॥   ॥ मदु्दामा हास्जर हनुे मामनस अड्डाबाट थमुनए कैि परेको रहेि भन ेम यस अड्डाबाट 

फलानासंिका फलाना मदु्दामा थमुनए कैि परेको िु भनी मदु्दा परेकै अड्डामा लेखी पठाएको भए के 

व्यहोराले कैि परे थमुनएको कवहलेसम्ममा िुट्न ेरहेि सबै कुरा बिुी थनेु्न कैि िने अड्डामा िरखास्त 
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दिएको भए यस व्यहोराले यस अड्डाबाट थमुनए कैि परेको ि यस बखतसम्ममा िुट्ि भनी िुट्ने 
िेस्खएको मममत खोली र िुट्न ेअवस्था खलु्न नसके सोही व्यहोरा लेखी मनजको िरखास्त मदु्दा परेको 
अड्डामा पठाई दिन ुपिि । सो व्यहोरा लेखी आएपमि मदु्दा परेको अड्डाबाट पमन एक महीनासम्ममा िुटन े

रहेि भन ेिुटेका मममतले बाटाका म्याि बाहेक पााँच दिनसम्ममा थमुनन ेकैि हनुे मामनस हास्जर भए ऐन 

बमोस्जम तारीख तोकी कारवाई िनुिपिि । एक महीनाभन्िा बढी कैि परे थमुनएको वा यो अवस्थासम्ममा 
िुट्ने भने्न अन्जाम नभएमा र निुट्ने अवस्था परी थमुनए कैि परेकोमा भन ेकारवाई निरी पखी रहन 

हुाँिैन । मनजलाई स्िकाउनै परे कानूनको रीत परु् याई स्िकाई वा जो बझु्न ुपने बिुी कारवाई िनुि मिन्न ु

पिि । कारवाई ििािििै िुटेकोमा भए िुटेका मममतले बाटाका म्याि बाहेक पााँच दिनमभि हास्जर भए 

तारीखमा राखी कारवाई िनुिपिि। 

 ५.   मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको ५५ नम्वरमा संशोधनः-- मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको 
महलको ५५ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको ५५ नम्बर रास्खएको ि:-  

५५ नं. ॥   ॥ मदु्दामा ििमडयाले म्याि तारेख िजुारेमा पमन यसै  महलको ५९ नम्वर बमोस्जम 

थमाई पाउने म्यािसम्म फैसला िनुि हुाँिैन।  

६.   मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको  महलको ५९ नं. मा संशोधनः- मलु ऐन अिालती  वन्िोबस्तको महलको 
५९ नं. को सट्टा िेहाय बमोस्जमको ५९ नं. रास्खएको ि:-  

५९ नं ॥   ॥ कुनै मदु्दामा आफ्नो काब ुबावहरको पररस्स्थमतले ििाि म्याि तारीख िजु्रमा  एकै पटक 

वा ३ पटकसम्म िरी बढीमा ३० दिनसम्मको िजु्रकेो म्याि तारीख थाममन सिि। तर यसै महलको 
६२ नं. र १७५ नं. मा लेस्खए जमतमा सोही बमोस्जम हनुेि ।  

७.    मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको ६० नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको 
महलको ६० नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको ६० नम्बर रास्खएको ि:-  
६० नं. ॥ ॥ मदु्दा िायर िरी तारीख मलई सकेपमि तारेख िजुारेकोमा पटक कायम ििाि तारीख मलई 
िजुारेको मममतिेस्ख माि पटकको वहसाव िरी  कायम िनुिपिि ।  

८.    मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको ६१ नम्बरमा  संशोधनः- मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको 
महलको ६१ नम्बरमा रहेको “अजी'” भने्न शब्ि स्िवकएको ि । 

 ९.   मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको ६२ नं. मा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िो-वस्तको महलको 
६२ नं. को सट्टा िेहाय बमोस्जमको ६२ नं रास्खएको ि : - 

६२ नं. ॥  ॥ िेहायका अवस्थामा म्याि तारेख िजु्रमेा िेहाय बमोस्जम िनुि पिि :-  

म्याि तारीखमा हास्जर हनु ेव्यस्िको कोही मरी वक्रया बस्न ुपरेमा वक्रया समाप्त भएको मममतले 

बाटाका म्याि बाहेक पन्र दिन मभि अड्डामा हास्जर भै मनवेिन पि दिएमा म्याि तारीख थामी दिन ुपिि१  

म्याि तारीखमा हास्जर हनु ुपने स्वास्नीमामनस सतु्केरी भै म्याि तारीख िजु्रकेोमा सतु्केरी भएको 
मममतले बाटाका म्याि बाहेक पैंतीस दिन मभि अड्डामा हास्जर भै मनवेिन-पि दिएमा म्याि तारीख थामम 

दिन ुपिि - - ----------------------------------------------------------------------------२  



 

3 
 

ऐनले वविो भनुि भराउन,ु दिन,ु दिलाउन ुवा सम्पस्ि चलन चलाउन ु मलन ु पने मदु्दाका म्याि तारीखमा 
हास्जर हनु ुपने व्यस्ि मरी वा बौलाहा वा बेपिा भई म्याि ताररख िजु्रमेा मरी वा बौलाहा वा बेपिा 
भएको मममतले बाटाका म्याि वाहेक पैतीस दिन मभि मनजको िैयािारले म्याि तारीख थामी मदु्दा सकार 
िनि अड्डामा हास्जर भै मनबेिन-पि दिएमा म्याि तारीख थामीदिई मदु्दा सकार िराई दिन ुपिि ---------३ 

  म्याि तारीखमा हास्जर हनु ुपने व्यस्ि सरकारी काजमा खवटई म्याि तारीख िजु्रकेोमा सो 
व्यस्ि म्याि तारोख िजु्रकेो मममतले पैंतीस दिन मभि अड्डामा हास्जर हनु आएमा वा काजमा खटाउन े

अड्डाले लेस्ख पठाएमा अडै्डबाट पचाि खडा िरी म्याि तारीख थामम दिन ुपिि ------------------------४  

   

 खोलो पवहरो वा वहउंले बाटो बन्ि भै म्याि तारीख िजु्रमेा बाटो बन्ि भएको मममत र खलेुको 
मममत खलुाई स्थानीय पञ्चायत वा सरकारी अड्डाबाट मनस्सामलई बाटो खलेुको मममतले बाटाका म्याि मभि 

अड्डामा हास्जर भै मनवेिन-पि दिएमा म्याि तारीख थामम दिन पिि । ----------------------------५  

१०.   मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको  महलको  ७१ नं. पमि ७१ क, ७१ ख र ७१ ि नं. थपः- मूल ऐन 

अिालती बन्िोवस्तको महलको ७१ नं. पमि िेहाय बमोस्जमको ७१क, ७१ख  र ७१ि नम्बर 

रास्खएको ि:-  
७१क. नं. ॥  ॥  वारीस दिन हनुे मदु्दामा कुनै व्यस्िले चाहेमा ऐनले वारीस दिन हनु ेजनुसकैु 

मामनसलाई आफ्नो तफि बाट मदु्दा िायर िनि प्रमतवाि िनि र त्यस सम्बन्धी अन्य कानूनी कारवाई िनि 
सक्न ेिरी अस्ख्तयारनामा लेखी अमधकृत वारीस 'मकुरर िनि हनु्ि । अमधकृत वाररसले अस्ख्तयारनामामा 
लेस्खए बमोस्जम कुनै खास मदु्दा वकटान भएकोमा सोही मदु्दामा माि र त्यसरी मदु्दा वकटान नभै 

सामान्यरूपमा अस्ख्तयार दिएको भए िायर रहेको वा पमि िायर हनुे वा िनुि पने जनुसकैु मदु्दामा सो 
अस्ख्तयारनामामा लेस्खएको काम कुरा िनि सक्न ेि र आवश्यक परेमा आफूलाई अस्ख्तयार दिइएको 
कुनै पमन मदु्दामा बारीस समेत राख्न ेअमधकार हनुेि । अमधकृत वाररस मकुरर भएको मदु्दामा मकुरर िने 

व्यस्िका नाउाँमा जारी हनु ेसमन इतलायनामा म्याि पूजी वा सूचना अमधकृत वाररसलाई तामेल िनि 
सवकनिे ।  

 

७१ख. नं. ॥ ॥ कुनै मदु्दा वकटान निरी सामान्यरूपको अस्ख्तयारनामा दिई अमधकृत वारीस 

मकुरर ििाि सो अस्ख्तयारनामा नेपाल अमधराज्जयमभि भए कुनै स्जल्ला न्यायाधीश र वविेशमा भए शाही 
नेपाली राजिूत वा वास्िज्जयिूतको रोहवरमा लेखी  मनजद्वारा प्रमास्ित िराउन ुपिि र त्यसरी प्रमास्ित 

िराउन आएमा स्जल्ला न्यायाधीश वा शाही नेपाली राजिूत वा बास्िज्जयिूतले पमन प्रमास्ित िरी दिन ुपिि 
। त्यसरी प्रमास्ित नभएको अस्ख्तयारनामाको कानूनी मान्यता हनुे िैन ।  

७१ि. नं. ॥ ॥ मामथ ७१ख नं. बमोस्जम दिइएका अस्ख्तयारनामा िेहायको अवस्थामा विर 
हनेि:-  
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म्याि वकटान िरी सो म्यािसम्म माि अस्ख्तयारनामा कायम रहने भने्न व्यहोरा उल्लेख भएको 
भए सो म्याि भिुान भएपमि ----------------------------------------------------१  

कुनै खास घटना वा अवस्था भएपमि अस्ख्तयारनामा कायम नरहने व्यहोरा उल्लेख भएको सो 
घटना वा अवस्था भएपमि ---------------------------------------------------------२ 

मामथ लेस्खए बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै व्यस्िले अस्ख्तयारनामा विर िराउन चाहेमा सो 
कुराको मलस्खत सूचना सम्वस्न्धत अमधकृत वाररस लाई दिई नेपालका कुनै िईु प्रमखु 

समाचारपिहरूमा सबै व्यहोरा खलुाई सूचना प्रकास्शत िराएपमि -----------------------३ 

११.   मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको  महलको  ७७ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको 
महलको ७७ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जम ७७ नम्बर रास्खएको ि:- 
७७. नं. ॥   ॥ मलखतको प्रकृमतबाट आफूसंि रहन ुपने वा आफूले प्राप्त िनि सक्न े मलखत प्रमािको 
सक्कल र त्यसको एक प्रमत नक्कल वािीले उजरुीका साथ र प्रत्येवािीले प्रमतउिरपिका साथ वा वयान 

ििाि पेश िनुि पिि । सो बमोस्जम उल्लेख वा पेश निरेको सबूत प्रमाि पमि बसु्िने वा लाग्न ेिैन, तर 
िेहायका अवस्था मा िेहाय बमोस्जम हनु्ि:- 

 

श्री ५ को सरकार बािी हनु े र हलुिंिा कुटपीट मदु्दामा वफरािपि वा प्रमतउिर पिमा लेस्खएिेस्ख 

बाहेकका मलस्खत प्रमाि बा सािी  वा सरजमीनका मामनस पमन बझु्न ुपने िेस्खएमा अड्डाले स्िकाई बझु्न 

हनु्ि ----------------------------------------------------------------------------------१  

 

अिालतमा बोकी ल्याउन नसवकन े मलखतका हकमा मामथ लेस्खए बमोस्जम मलखत िास्खल ििाि सो 
मलखतको नक्कल माि िास्खल िरे पमन हनु्ि--------------------------------------------------२ 

  

यसै महलको ७८ नम्बरमा लेस्खएका कुरामा सोही बमोस्जम हनु्ि ------------------------------३  

 

यसै महलको ८३ नम्बर बमोस्जम िायर भएका मदु्दा कुनै मनामसव कारि िेखाई ििमडयाले कुनै मलखत 

प्रमाि पेश िनि अको तारीख तोकी पाउाँ भनी मनवेिन िरेमा अड्डाले सो मलखत प्रमाि पेश िनि बढीमा 
पैतीस दिनसम्मको अको तारीख तोकी दिन सक्नेि ------------------------------------------४ 

 

कुनै नयााँ र महत्वपूिि मलखत प्रमाि वफरािपि वा प्रमतउिरपि दििाका बलत आफूले भरमग्िूर कोस्शश 

ििाि पमन थाहा नपाएको वा प्राप्त िनि  नसकेकोले सो प्रमािपि पेश िनि अनमुमत पाउाँ भनी 
ििमडयाले  मनवेिन दिएमा व्यहोरा मनामसव िेस्खए अड्डाले सो कुराको पचाि खडा िरी सो प्रमाि बझु्न 

हनु्ि ------------------------------------------------------------------------------------5  

१२.   मूल ऐन अिालती  बन्िोबस्तको  महलको  ७८ नम्बरमा  संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको 
महलको ७८ नम्वरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको ७८ नम्बर रास्खएको ि:-  
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७८ नं. ॥ ॥ सबूत प्रमाि बझु्न ेभनी तोवकएको तारीखमा बािीको प्रमािको कािज प्रमतबािीलाई र 
प्रमतबािीको प्रमािको कािज बािीलाई सक्कलै िेखाई सनुाई सद्द,े कीते वा जालसाजी के भन्ि सोही 
बेहोराको बयान िराउन ुपिि । उसै बखत सद्द,े कीते वा जालसाजी िुट् याउन नसक्न े भै हावकमका 
तजबीजले म्याि दिन पने ठहराएमा तीन दिनसम्मको म्याि दिन हनु्ि । ििमडया बाहेक अरूको 
सवहिाप परेको कािज पेश भएकोमा उसै बखत सद्द,े कीते वा जालसाजी िुट् याउन नसक्नेभै  म्याि 

मािेमा प्रमाि सवहत सद्द,े कीते वा जालसाजीमा बयानिनि बढीमा पैतीस दिनसम्मको म्याि दिन ुपिि । 

म्याि दिाँिा सो म्याि पाउनेको सो कािज िेखें सनुे भने्न कािज िराउन ुपिि । सो म्यािमभि सद्द,े कीते वा 
जालसाजी जे भन्ि बयान िराई मलन ु पिि । कीते वा जालसाजी हो भने्न बयान िरेका दिन मनजका 
ििमडयाहरू हास्जर रहेको भए हास्जर रहेका जमतको उसै दिन र मनामसव कारिले सो हास्जर नरहेको 
जमतलाई ऐन बमोस्जम हास्जर भएकै दिन बयान िराई मलन ुपिि । बाररस वा कानून व्यवसायी तारीखमा 
रहेकोमा ििमडयालाई नै स्िकाउन ुआवश्यक िेस्खएमा ििमडया स्िकाई ििमडयाको बयान िराउन पमन 

हनु्ि । सो म्यािमभि िास्खल िरे जमत सबूिको िास्खल भएकै दिन अकिि िराई मलन ु पिि । सो 
म्यािमभि िास्खल निरेको प्रमाि लाग्न सिैन ।  

१३.   मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको महलको १०२ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती  बन्िोबस्तको 
महलको १०२ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १०२ नम्बर रास्खएको ि :- 

१०२ नं. ॥   ॥ वारेण्ट जारी हनुे र ठाडो बसु्िएको बाहेक अरू मदु्दाको प्रमतवािीको नाउाँको समाह्वान 

इतलायनामाको नमूना ।  

फलाना अड्डाबाट जारी भएको फलाना ठाउाँ बस्ने प्रमतवािी फलानाका नाउाँको समाह्वान  वा 
इतलायनामा।  

उप्रान्त फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाले तपाईको नाउाँमा फलाना मममतमा फलाना मदु्दामा यस अड्डामा 
वफरािपि दिएको हनुाले सो वफरािपिको नक्कल समेत यसै साथ पठाइ दिएको ि । तसथि बाटाका 
म्याि बाहेक तीस दिनमभि प्रमतउिरपि र कानून बमोस्जम आफ्नो मलखतको प्रमाि समेतमलई अड्डा 
खलु्न ेटायममा यस अड्डामा हास्जर हनु आफै आउन ुवा कानून बमोस्जम वाररस वा कानूनी  व्यवसायी 
पठाउन ु ऐन बमोस्जम पपुिि हनुेि आफ्नो मलखत प्रमािका सक्कल नक्कल प्रमत उिरपिको साथमा 
िास्खल िनि नसके ऐन बमोस्जम हनुेि । सो म्यािमभि प्रमतउिरपि मलई आफू पमन आउन ुभएन वाररस 

वा कानून व्यवसायी पमन पठाउन ुभएन भने ऐन बमोस्जम मदु्दा फैसला हनुेि पमि तपाईको उजूर लाग्न े

िैन ।  

इमत   सम्वतद    साल  िते       रोज     शभुमद ------------------------------------------ 
१४.   मूल ऐन अिालती  बन्िोबस्तको महलको १०४ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको 

महलको १०४ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १०४ नम्बर रास्खएको ि:-  
१०४ नं. ॥ ॥ ठाडो बसु्िएका मदु्दामा प्रमतवािीका नाउाँको समाह्वान इतलायनामाको नमूना।  
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फलाना अड्डाबाट जारी भएको फलाना ठाउाँ बस्ने प्रमतबािी फलानाका नाउाँको समाह्वान वा 
इतलायनामा।  

उप्रान्त फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाले तपाईको नाउाँमा फलाना मममतमा फलाना मदु्दामा यस अड्डामा उजूर 
बयान दिएको वा तपाई उपर फलाना कसूरको अमभयोि लिाई फलाना मममतमा यस अड्डामा प्रहरी 
प्रमतवेिन परेकोले सो मदु्दामा कारवाई हनुे भएको ि । तसथि बाटाका म्याि बाहेक तीस दिनमभि अड्डा 
खलु्न ेटायममा यस अड्डामा हास्जर हनु आफै आउन ुवा कानून बमोस्जम वारीस वा कानून व्यवसायी  
पठाउन ुऐन बमोस्जम पपुिि हनुेि । आफू पमन आउन ुभएन वारीस वा कानून व्यवसायी पमन पठाउन ु

भएन भन ेऐन बमोस्जम मदु्दा फैसला हनुेि । पमि तपाईको उजूर लाग्न ेिैन । इमत सम्वतद  साल  िते 

रोज  शभुमद------------------------------------------------------------------ 
१५.   मूल  ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको ११० नम्बरमा संशोधनः-- मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको 

महलको ११० नम्बरको िफा ५ पमि िेहाय बमोस्जमको िफा ६ थवपएको ि:- 
कानून बमोस्जम कुनै ििमडयालाई तामेल िनुि पने समाह्वान इतलायनामा म्याि सूचना मनजको वारीस वा 
त्यस कामको लामि अमधकार पाएका कानून व्यवसायीलाई पमन मामथ लेस्खए बमोस्जम तामेल िनि 
सवकन ेि । सो बमोस्जम तामेल भएकोमा ििमडयालाई नै तामेल भएको मामनन ेि-----------------६  

१६.   मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको ११५ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको 
महलको ११५ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको ११५ नम्वर रास्खएको ि:-  
११५ नं. ॥   ॥ प्रमाि बझु्न तोवकएको तारीखमा हास्जर नभएका सािीलाई वातील िनुि पिि । तर 
श्री ५ को सरकार वािी हनु ेवा फौज्जिारी मदु्दामा नबिुी नहनुे सािीका सम्बन्धमा समाह्वान जारी िरी 
बझु्न हनु्ि । मनामसब कारि भएमा वाहेक सो बमोस्जम समाह्वान जारी ििाि पमन हास्जर नहनुे 
सािीलाई पचास रुपैयााँ जररवाना िरी पक्राउ िनि पठाई ल्याई बकाउन ुपिि । पक्रन पठाउाँिा पमन 

फेला परेन भन ेबाटाको म्याि बाहेक सात दिनको फेरर समाह्वान जारी िनुि पिि। सो समाह्वान बमोस्जम 

तोवकएको तारीखमा पमन हास्जर हनु आएन भने पक्राउ िनि पठाई ल्याई बकाई पन्रदिन िेस्ख पैंतालीस 
दिनसम्म कैि िनि सक्नेि । त्यमतििाि पमन पवक्रएन भने त्यस्तालाई सो बमोस्जम सजाय िने िरी 
बसु्िएको प्रमािबाट मदु्दा फैसला िररदिन ुपिि ।  

१७.   मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको  महलको १४४ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको 
महलको १४४ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १४४ नम्बर रास्खएको ि:-  
१४४ नं. ॥   ॥ वािी प्रमतवािीमा लेस्खएका सािीहरू अड्डाले तोकेको तारीखमा ििमडया आफैले 

उपस्स्थत िराउन ुपिि तर आफूले उपस्स्थत िराउन नसक्ने जमतको समाह्वान इतलायनामा जारी ििाि 
लाग्न ेिस्तूर वािी प्रत्येवािी िताि िराउाँिा बिुाउन सक्नेि र त्यसरी िस्तूर बिुाएकोमा भने अड्डाबाटै 

स्िकाई बझु्न ु पिि । सो बमोस्जम उपस्स्थत िराउन नसकेको वा अड्डाबाट बझु्न हनुे िरी समाह्वान 

इतलायनामाको िस्तूर पमन नबिुाएमा यसै महलको ११५ नम्बर बमोस्जम हनुेमा बाहेक पमि त्यस्तो 
सािी बसु्िन ेिैन ।  
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१८.   मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको महलको १७० नम्बरपमि १७०क नम्बर थप:- मूल ऐन  अिालती 
बन्िोबस्तको महलको १७० नम्बरपमि िेहाय बमोस्जमको १७० क. नम्बर थवपएको ि:-  
१७० क. नं. ॥ ॥ ििमडयाले प्रस्ततु िनि नसक्न े तर मदु्दामा इन्साफ िनि चावहने अरू व्यस्िको 
कब्जामा रहेको मलखत पेश िनि भनी सो व्यस्िलाई मदु्दा चली रहेको जनुसकैु बखत अड्डाले आिेश दिन 

सक्नेि र त्यस्तो आिेश पाएमा सो आिेशमा तोवकएको अवमधमभि सो मलखत आफै अड्डामा उपस्स्थत 

भई वा अरू कुनै व्यस्ि माफि त पेश िनुि मनजको कतिव्य हनुेि । सो बमोस्जम मलखत पेश निने वा 
मलखत पेश िनि नसकेको मनामसव कारि पमन निेखाउन े व्यस्िलाई अड्डाले पााँच सय रुपैयााँसम्म 

जररवाना िनि सक्नेि ।  

१९.   मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको १७५ नम्वरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको  
महलको १७५ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १७५ नम्बर रास्खएको ि:-  
१७५ नं. ॥   ॥ िेहायका कामको मामनसले िेहायका कामको नाताबाट हक िाबी  िरी िायर िरेको 
वा त्यस ववषयमा मनजहरू उपर परीरहेको मदु्दा फैसला नहुाँिै अस्घबाटै सो मदु्दामा पपुिि िरी आएका 
िेहायका काम िरी आएका कामिार मरी वा कामबाट िुट्न िई तारीख िजु्रन िएकोमा सो मदु्दा पपुिि 

िरी आएमा साववकवालाले नामलस उजूर िरेको वा प्रमतवािी दिएको कुरा कायम िराई माग्ना मनममि 

त्यसको काम िनािलाई मकुरर भएका हालवालाले तारीख िजु्रकेा मममतले वाटोको म्याि बाहेक पैतीस 

दिनमभि मदु्दा सकार िनि आए मदु्दाबाट हार स्जत हुाँिा अमध पपुिि िरी आएका साववकबालाको हानी 
नोक्सानी नहनु े िेहायका कलममा साववकवालाको मदु्दा हालवालाले सकार िरी पपुिि िनि पाउाँि। 

सकार िराई ऐन बमोस्जम िनुि पिि । सकार िनि नपाए कानून बमोस्जम िरी मिनी दिन ुपिि। रैकर र 

रैकर सरह हनु ेराजिठुी समेतको काम चलाई पाएको मेनजेर, महन्त, पूजारी, तालकुिार, स्जम्मावाल, 

ठेक्िार, िुटबाला र जग्िा घर चलन िरी पाउने समेतले रैकर र सो सरहका राजिठुीको लितमा 
िररएको चल अचल चोरी िवाई चापी खाएको ववषयको ---------------------------------------१  

 

सरकारी रकमको नाइके रकमीले सरकारी रकम कायम िराई माग्न ेववषयको -------------------२  

बैंक, कम्पनी वा अन्य संिदठत संस्थाका मखु्य भई िैमनक प्रशासनको काम चलाउनलेे सो बैंक, कम्पनी 
वा संस्थाको मलन ेदिन ेहक िाबी कायम िने ववषयको ----- -------------------------------------३  

२०.   मूल ऐन अिालती  बन्िोबस्तको महलको १७७ नम्वरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको 
महलको १७७ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १७७ नम्वर रास्खएको ि:-  
१७७ नं. ॥   ॥ अड्डाले प्रमािको मनममि स्िकाएको कुनै सरकारी अड्डामा रहेको सरकारी कामका 
सम्बन्धको प्रकास्शत नभएको कुनै िोप्य मलखतका हकमा सम्बस्न्धत ववभािीय प्रमखुले इजाजत दिएमा 
बाहेक त्यस्तो मलखतको कुरा प्रकट िनि वा त्यस्ता मलखत पठाउन कर लाग्न ेिैन ।  

२१.   मूल ऐन अिालती  बन्िोबस्तको महलको १७९ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोबस्तको 
महलको १७9 नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १७९ नम्बर रास्खएको ि:-  
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१७९ नं. ॥   ॥ श्री  ५ को सरकार वािी हनुे मदु्दा बाहेक अन्य मदु्दामा मदु्दाका िबैु थर ििमडयाले 

ताररख िजुारेमा सो मदु्दा मडसममस हनु्ि । मडसममस िराए बापत वािी वा पनुरावेिकलाई िेहाय बमोस्जम 

सजाय हनु्ि ।मडसममस भै सकेपमि त्यसै वािी वा पनुरावेिकको त्यसै प्रमतवािी वा ववपिी उपर त्यस 

कुरामा अको नालेस वा पनुरावेिन लाग्न सिैन । बेरीमतसाँि मडसममस भएकोमा सो बेरीत 

भएको कुरामासम्म पैतीस दिनमभि पनुरावेिन लाग्न सक्ि-------------- --------------------------- 
शरुू मदु्दा मडसममस भएकोमा बािीले िावी  िरेको वा पोलेको कुरा सााँचो नठहरे  मनजलाई हनु सक्न े

सजायको प्रमाि बझु्िै भए सयकडा पााँच र प्रमाि बिुी सकेपमि  भए सयकडा िश ---------------१  

 

पनुरावेिन परेको मदु्दा मडसममस भएकोमा सो पनुरावेिन जनु अस्न्तम मनििय उपर भएको हो सो सिर 
भएको खण्डमा पनुरावेिकलाई सजाय हनु सक्न ेसजाय  को सयकडा पााँच----------------------२  

 

२२.  मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको १८४ नम्बर पमि १८४क. नम्वर थपः- मूल ऐन अिालती 
बन्िोवस्तको महलको १८४ नम्वरपमि १८४क. नम्बर थवपएको ि:-  

१८४क नं. ॥ ॥प्रमतउिर परी ििमडयाहरूको उपस्स्थमतको मनममि तोवकएको तारीखमा िबैु पिको 
रोहबरमा वफरािपि र प्रमतउिरपि तथा िास्खल भएको सबै मलखत हेरी िेखाई बािी प्रमतवािीसंि 

आवश्यक कुरा सोध पिु समेत िरी त्यसबाट िबैु थरको कुरा ममले नममलेको अड्डाले ववचार िरी कुरा 
ममलेको िेस्खन पाएमा तरुून्तै मनििय सनुाउन पिि । िबैु थरको कुरा आसं्शक वा पूििरूपमा नममलेको 
िेस्खन आएमा जनु जनु कुरा नममली इन्साफ िरी ठहराउन ुपने हो सो कुराहरू र त्यस सम्बन्धमा बझु्न ु

पने प्रमािहरू स्पष्ट खोली पचाि खडा िरी सवूि प्रमाि स्िकाउन आिेश दिई सबूि प्रमाि बझु्ने तारीख 

समेत तोक्न पिि । प्रमाि बझु्न तोवकएको तारीखमा अड्डाले यसै महलको ७८ नम्वर बमोस्जम 

कारबाई िनुि पिि ।  

२३.   मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको महलको  १८५ नम्बरमा  संशोधनः- मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको 
महलको १८५नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको १८५ नम्वर रास्खएको ि:-  
१८५ नं. ॥   ॥ यसै महलको १८४क. नम्बर बमोस्जम अड्डाले बझु्न ुपने भमन ठहराएका प्रमािहरू 

बिुी सकेपमि पमि सोही दिन अड्डाले मदु्दाको िलफल िनािलाई ताररख तोकी सो तोवकएको दिनमा 
हास्जर भएसम्मका ििमडयालाई राखी ििमडयाले कुनै मलस्खत बहस पेश िरे सो समेतमलई मममसल 

सामेल राखी िलफल िरी ठहराई िबैु थरका हक्मा जो दिन ेसजाय समेत सनुाई सो कायम भएको ठहर 
राय उसै दिन राय लेख्न े वकताबमा लेखी ििमडया र िलफल िने हावकम,अमसषे्टण्ट, र फााँटवाला 
समेतको सवहिाप िनुि पिि । राय कायम भै सकेपमि मनामसव कारिले बाहेक फैसला लेख्न सात 

दिनभन्िा बढी ढीला िनि हुाँिैन । फैसला लेख्िा अड्डाले मदु्दाको संस्िप्त व्यहोरा ििमडयाहरूका कुरा 
नममली  इन्साफ िरी ठहराउन ुपने कुरा त्यस सम्बन्धमा कुनै ििमडया वा कानून व्यवसायीले बहस 

िरेको भए सो बहसको मखु्य मखु्य बुाँिाहरू र त्यस सम्बन्धमा अड्डाको मनििय र त्यसको आधार तथा 
तत्सम्बन्धी कानूनहरू समेत प्रत्येक कुराहरू प्रकरि िुटयाई िुट्टा िुटै्ट उल्लेख िनुि पिि मामथ लेस्खए 
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बमोस्जमको प्रमाि बिुी सकेपमि उसै दिन मदु्दा वकनारा िनि कुनै मनामसव मावफकको कारिले नसवकन े

भएमा त्यस सम्बन्धमा कारि सवहतको पचाि खडा िरी मदु्दा वकनारा िने अको तारीख तोक्न ुपिि र कुनै 

कारिले मदु्दा वकनारा िनि अमनस्ित कालसम्म अको तारीख तोक्न नसकीन ेभएमा यसै महलको १५ 

नम्बर बमोस्जमको कारवाई समेत िनुिपिि र ििमडया तारीखमा रहेको भए पमि अड्डाबाट सूचना पाएका 
बखत हास्जर हनुे िरी ििमडयालाई सूचना दिइन े ठेिाना समेत उल्लेख िरी कािज िराई 

तारीख  िुटाई दिन ुपिि।  

२४.   मूल ऐन अिालती बन्िोवस्तको महलको १८५ नं. पमि १८५क नं. र १८५ख. नं. थपः - मूल ऐन 

अिालती बन्िोवस्तको महलको १८५ नम्बर पमि िेहाय बमोस्जमको १८५क. नम्बर र १८५ख. 

नम्बर थवपएको िः-  
१८५क नं. ॥   ॥ अड्डाले तोकेको कुनै एक थर ििमडया हास्जर हनु नआएमा सो िजु्रकेो म्याि वा 
तारेख थाम्न ेम्याि िजु्रकेो पन्र दिनमभि अड्डाले िेहाय बमोस्जम मदु्दाको कारवाई र वकनारा िनुि पिि:-  
वािी हास्जर रहेको तर प्रत्येवािी हास्जर नरहेको भए वािीको सबूि प्रमाि सबै बिुी मममसल सामेल 

रहेको वािी प्रत्येवािीको सबै सवूि प्रमाि हेरी त्यसको आधारमा मदु्दा फैसला िनुि पिि ------------१ 

 

श्री ५ को सरकार वािी हनुे मदु्दा बाहेक अरू मदु्दामा प्रत्येवािी हास्जर भएको तर वािी हास्जर नभएकोमा 
प्रमतउिरपि र मममसल सामेल रहेका अरू प्रमािबाट प्रमतवािीले वािीको िावी  पूरै वा आसं्शक तवरले 

स्वीकार िरेको िेस्खन आएमा वा ठहरेमा सो हिसम्म इन्साफ िने िरी र स्वीकार निरेको वा नठहरेको 
हिसम्म मडसममस िने िरी मदु्दा फैसला िनुि पिि --------------------------------------------२ 

 

मामथ िफा २ बमोस्जम आसं्शक वा पूरै मडसममस भएको मदु्दामा पूरै मडसममस भए सरह यसै महलको 
१७9 नम्बर बमोस्जम हनु्ि । मडसममस िराए बापत हनुे सजायका हकमा भन े मडसममस भए जमत 

िाबीका वहसाबले माि सजाय हनु्ि ---------------------------------------------------------३  

१८५ख नं.न॥   ॥  धेरै जना वािी वा धेरै जना प्रमतवािी भएको मदु्दामा सबै हास्जर नभै िबैु तफि को 
एक एक जना वा एक जनाभन्िा बढी हास्जर भएकोमा मदु्दा मिन्नालाई अरू हास्जर नभएसम्म पखी रहन ु

पिैन । हास्जर नरहेकाको हक्मा  समेत हास्जर रहे सरह ऐन बमोस्जम मदु्दा मिमनदिन ुपिि ।  

२५.   मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको महलको  २२५ नम्बरमा संशोधनः- मूल ऐन अिालती  बन्िोवस्तको 
महलको २२५ नम्बरको सट्टा िेहाय बमोस्जमको २२५ नंबर रास्खएको ि:-  
२२५ नं. ॥  ॥ कुनै सरकारी कमिचारीले आफ्नो पिको नाताले वा आफ्नो अड्डाको कुनै काम ििाि 
आफुले िनि नहनु ेकुनै काम िरेमा वा िनुि पने कुनै काम निरेमा वा त्यस्तो काम काज ििाि अनावश्यक 

ढीलाससु्ती िरेमा वा विमनयत िेस्खएमा त्यस्ता कमिचारीलाई अस्ख्तयारवालाबाट तत्कालै ववभािीय 

कारवाई र सजाय िनुि पिि । अड्डाले जाच्न े कुनै पिामधकारीले आफुले अड्डा जााँच िने 

मसलमसलामा  त्यस्तो भए िरेको िेखेमा ववभािीय कारवाईका लामि तरुून्त अस्ख्तयारवालालाई लेस्ख 

पठाउन ुपिि ।  
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२६.  मूल ऐन अिालती  वन्िोबस्तको महलको २२५ नम्बर पमि २२६ नम्बर थपः- मूल ऐन अिालती 
बन्िोबस्तको  महलको २२५ नम्बर पमि िेहायका २२६ नम्बर थपः-  
२२६ नं.॥   ॥ यस महल बमोस्जम स्थानीय पञ्चायतको सिस्यको रोहबरमा वा त्यस्तो सिस्यको 
सवहिाप िराई िनुि िराउन ु पने कुनै काम कारवाई िने िराउने मसलमसलामा सो पञ्चायतका कुनै 

सिस्यलाई उपस्स्थत िराइ दिन सो पञ्चायतको कायािलयमा मलस्खत सूचना दििा पमन सो काम 

कारवाईका लामि सो पञ्चायतका कुनै सिस्य उपस्स्थत नभएमा मनजको अनपुस्स्थमतमै पमन सो काम 

कारवाई िनि सवकन ेि र अरू कुराको रीत पिेुको भए पञ्चायतका सिस्यको उपस्स्थमत वा सवहिाप 

नभएको भने्न आधारमा माि सो काम कारवाई बिर हनुे िैन।  

२७.   मूल ऐन िण्ड  सजायको  महलको ५९ नं. पमि ६० नम्बर थपः- मूल ऐन िण्ड सजायको महलमा ५९ 

नम्बर पमि िेहाय बमोस्जमको ६० नम्बर थवपएको ि:-  

६०नं. ॥  ॥ यस महल बमोस्जम स्थानीय पञ्चायतको सिस्यको रोहबरमा वा त्यस्ता सिस्यको 
सवहिाप िराइ िनुि िराउन ु पने कुनै काम कारवाई िने िराउने मसलमसलामा सो पञ्चायतको कुनै 

सिस्यलाई उपस्स्थत िराइ दिन सो पञ्चायतको कायािलयमा मलस्खत सूचना दिाँिा पमन सो काम 
कारवाईका लामि सो पञ्चायतका कुनै सिस्य उपस्स्थत नभएमा मनजको अनपुस्स्थमतमै पमन सो काम 

कारवाई िनि सवकन ेि र अरू कुराको ररत पिेुको भए पञ्चायतको सिस्य उपस्स्थत वा सवहिाप नभएको 
भने्न आधारमा माि सो काम कारवाई बिर हनुे िैन ।  

२८.   मूल  ऐन जग्िा पजनीको महलको २ नम्बर पमि २ क नम्बर थपः- मूल ऐन जग्िा पजनीका महलको 
२ नम्बर पमि िेहाय बमोस्जमको २ क. नम्बर थवपएको ि:- 
२क.नं.॥  ॥ आफ्ना हक हनु आई िास्खल खारेज िनुि पने भएको र िताि बाला मरी हकबालाको 
नाममा सानेमासमेत पैमतस दिन मभि िास्खल िताि निराई म्याि िजुारी बसेकोमा पमि िास्खल िताि 
िराउन िरखास्त दिएमा जमतसकैु अवमध व्यमतत भए पमन िश रूपैया िस्तूरमलइ नाम सारी िास्खल 

खारेज िरी दिन ुपिि यो ऐन लािू हनु ुभन्िा पवहले जग्िाको नाम सारी िास्खल खारेज िने म्याि िजु्रकेा 
कलमहरूमा समेत सो बमोस्जम िस्तरु मलई नाउाँसारी िाखेल खारेज िररदिन ुपिि।  

२९.   मूल ऐन रस्जिेशनको  महलको ३२ नम्बर पमि ३२ क. नम्बर थप :- मूल ऐन रस्जिेशनको महलको 
३२ नम्बर पमि िेहाय बमोस्जमको ३२ क. नम्बर थवपएको ि :-  
३२ क. नं. ॥   ॥ यस महलको ३० नम्बर र ३२ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएतापमन कसैले 
सो नम्बरहरूमा लेस्खएको म्याि िजुारी िास्खल खारेज िराउन िरखास्त दिएमा जमतसकैु अवमध ब्यमतत 

भएपमन िश रूपैयााँ िस्तूरमलई नाउाँस री िास्खल खारेज िररदिन ुपिि । यो ऐन लािू हनु ुभन्िा अिावै 

त्यस्तो म्याि िजु्री सकेकोमा पमन सो बमोस्जम िस्तूर मलई नामसारी िास्खल खारेज िररदिन ु पिि।  

३०.   खारेजी:- मूल ऐन भाि २, अिालती  बन्िोवस्तको  महलको ५६, ६३, ९७, १०9, ११४,  १३१, 

१३८ र १७४, नम्बरहरू खारेज िररएका िनद ।  
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