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केही  नपेाल  ऐन  संशोधन  गने  ऐन, २०७२ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७२।११।१३ 

  

संवत ्२०७२ को ऐन नं. १७ 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : प्रचमलत नेपाल ऐनमा नेपालको संववधानसँग तादात्म्यता नरहेका 
व्यवस्था र अन्य केही ववषयहरुमा समेत समसामवयक सधुार गनन केही नेपाल 

ऐनलाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

 

 नेपालको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको 
व्यवस्थावपका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

!= संजिप्त नाम र प्रार्भः (१) यस ऐनको नाम “केही नेपाल ऐन 
संशोधन गने ऐन, २०७२” रहेकोछ। 

  (२) यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को 
उपदफा (२), दफा ५ को उपदफा (१), दफा ६, ७, ८, ९, १०, 

११, १३, दफा १४ को उपदफा (१), दफा १६, दफा १८ को 
उपदफा (१) र (२), दफा १९ को उपदफा (२), दफा २०, दफा 
२१ को उपदफा (१) र (३), दफा २२, २४, २६, २७, २८, २९, 

३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३९, दफा ४१ को उपदफा (१), 
दफा ४२, दफा ४३ को उपदफा (३), (४) र  (५), दफा ४८, 
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४९, दफा ५१ को उपदफा (१), (२), (३) र (५), दफा ५२ को 
उपदफा (१), दफा ५३, ५४, ५५, ५६, दफा ५७ को उपदफा  
(१), दफा ५८, दफा ५९, दफा ६२, दफा ६३ को उपदफा (२), 
दफा ६४ को उपदफा (१), दफा ६५ को उपदफा (२), दफा ६६ 
को उपदफा (१) र (३), दफा ६७ को उपदफा (२), दफा ६९, 

७२, दफा ७३ को उपदफा (२), दफा ७४, ७५, ७७, दफा ७८ को 
उपदफा (२), दफा ७९, ८०, ८१, ८२, दफा ८४ को उपदफा (६), 
दफा ८७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), उपदफा (२), (५) र 
(८), दफा ८९ को उपदफा (१) को खण्ड (क), उपदफा (३), (४) 
र (५), दफा ९१, दफा ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, दफा ९९ को 
उपदफा (२) र (४), दफा १००, १०१, दफा १०२ को उपदफा 
(२), दफा १०३ को उपदफा (२), दफा १०४, १०५, १०६, दफा 
१०७ को उपदफा (२), (३), (४) र (७), दफा ११०, १११, 

११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, १२०, १२१, १२२, दफा 
१२५ को उपदफा (१) र (३), दफा १२६, १२७, १३१, १३३, 

१३४, १३५, दफा १३६ को उपदफा (२), दफा १३७, दफा १३९ 
को उपदफा (१) र (३), दफा १४०, दफा १४१ को उपदफा 
(४), दफा १४२, १४४, दफा १४५ को उपदफा (२), दफा १४६, 

१४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, 

दफा १५९ को उपदफा (४) र (५), दफा १६० को उपदफा 
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(२), दफा १६१ को उपदफा (३), दफा १६२, १६३, १६५, दफा 
१६६ को उपदफा (४), दफा १६७, दफा १७२ को उपदफा (१), 
दफा १७३, १७४, १७६, दफा १७७ को उपदफा (२), दफा 
१७८, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८७, १८८, दफा १९० 
को उपदफा (२), दफा १९१, दफा १९३ को उपदफा (२), दफा 
१९४, दफा १९५ को खण्ड (ख) र (ग) नेपाल सरकारले समय 
समयमा नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाजशत गरी तोवकददएको मममत 
देजख र अन्य दफा तथा उपदफाहरु तरुुन्त प्रार्भ हनुेछन ्। 

33.  भमूम स्बन्धी  ऐन, २०२1 मा संशोधनः भमूम स्बन्धी ऐन, २०२1 
को;- 

       (1)  दफा 12 को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) 
राजखएको छः- 

         "(ख) जिल्लासभा, गाउँपामलका वा नगरपामलकाको 
भोगचलनमा रहेको िग्गा" 

(2)  दफा 55 को उपदफा (१) मा रहेका "पनुरावेदन 
अदालतमा" भने्न शब्दहरुको सट्टा "उच्च अदालतमा" भने्न 
शब्दहरु राजखएका छन ्। 
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3.  ठाउँठाउँमा रहेका "गाउँ ववकास समममत" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा " गाउँपामलका" भने्न शब्द राजखएको छ । 

 


