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केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत  

२०७२।११।१३ 
 

संवत ्२०७२ को ऐन नं १७ 

केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गनइ बनेको ऐन 
प्रस्तावना: प्रचमलत नेपाल ऐनमा नेपालको संववधानसँग तादात्म्यता 
नरहेका व्यवस्था र अन्य केही ववषयहरुमा समेत समसामवयक सधुार गनइ 
केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गनइ वाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको 
व्यवस्थावपका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रार्भ: (१) यस ऐनको नाम "केही नपेाल ऐन 
संशोधन गने ऐन, २०७२" रहेको छ । 

  (२) यो ऐनको दफा ...... १०७ को उपदफा (२), 
(३), (४) र (७), ....... नपेाल रािपरमा सूचना प्रकाजशत गरी 
तोवकददएको मममत देजि र अन्य दफा तथा उपदफाहरु तरुुन्त 
प्रार्भ हनुेछन ्। 

........................................................................ 
१०७. वन ऐन, २०४९ मा संशोधन: वन ऐन, २०४९ को,- 

(१)  दफा ५ को उपदफा (३) मा रहेका "पनुरावेदन 
अदालत" भने्न शब्दहरुको सट्टा "जिल्ला अदालत" भने्न 
शब्दहरु राजिएका छन ्। 

(२)  दफा ९ को,- 

(क)  िण्ड (ि) जिवकएको छ । 

(ि)  िण्ड (ग) को सट्टा देहायको िण्ड (ग) 
राजिएको छ:- 
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"(ग) स्बजन्धत गाउँ कायइपामलकाको अध्यि 
वा नगर कायइपामलकाको  

प्रमिु       - सदस्य" 

(३) दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेका "पनुरावेदन 
अदालत" भने्न शब्दहरुको सट्टा "उच्च अदालत" भने्न 
शब्दहरु राजिएका छन ्। 

(४)  दफा ४८क. को,- 
(क)   उपदफा (१) मा रहेका "जिल्ला ववकास 

समममतको" भने्न शब्दहरुको सट्टा "स्बजन्धत 
गाउँपामलका वा नगरपामलकाको" भने्न शब्दहरु 
राजिएका छन।् 

(ि) उपदफा (२) मा रहेका "जिल्ला ववकास 
समममतको कोषमा ि्मा भएको रकम मध्येबाट 
पचास प्रमतशत रकम जिल्ला ववकास समममतले" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "गाउँपामलका वा 
नगरपामलकाको कोषमा ि्मा भएको रकम 
मध्येबाट पचास प्रमतशत रकम गाउँपामलका वा 
नगरपामलकाले" भने्न शब्दहरु राजिएका छन ्। 

(५)  दफा ५७ को उपदफा (४) मा रहेको "स्वास्नीमामनस" 
भने्न शब्दको सट्टा "मवहला" भने्न शब्द राजिएको छ। 

(६) दफा ६५ को उपदफा (३) मा रहेका "पनुरावेदन 
अदालत" भने्न शब्दहरुको सट्टा "जिल्ला अदालत" भने्न 
शब्दहरु राजिएका छन।् 

(७)  ठाउँठाउँमा रहेका "गाउँववकास समममत" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "गाउँपामलका" भने्न शब्द राजिएको 
छ। 

............................................................................................... 
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१९५. रुपान्तर: प्रचमलत ऐनमा रहेका देहायका शब्दहरुको सट्टा देहाय 
बमोजिमका शब्दहरु रािी रुपान्तर गररएको छ:- 

(क)  "कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था 
मन्रालय", "कानून, न्याय, संववधानसभा तथा 
संसदीय माममला मन्रालय" वा "कानून, न्याय 
तथा संववधानसभा व्यवस्था मन्रालय" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "कानून, न्याय तथा संसदीय 
माममला मन्रालय", 

(ि)  "गाउँ ववकास समममतका अध्यि" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "गाउँ कायइपामलकाको 
अध्यि", 

(ग)  "नगरपामलकाको प्रमिु" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"नगर कायइपामलकाको प्रमिु" ।  


