
 

न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ 

 

 

 

नेपाल सरकार 

     कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

मसंहदरवार 



 

1 
 

 

न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ 

लालमोहर सदर मममत 

       2043।7।24 

२०४३ सालको ऐन नं. १८ 

       स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध 

ववरुदावली ववराजमान मानोन्नत महेन्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर 
ओजस्स्वराजन्य परम िौरवमय तेजस्वी मरभवुनप्रजातन्रश्रीपद परम 
उज्जज्जवल कीमतिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परम पववर 
ॐरामपट्ट परम ज्जयोमतमिय सवुवख्यात मरशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध प्रबल 
िोरखदस्ििबाह ुपरमामधपमत अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री 
श्रीमन्महाराजामधराज वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेव देवानाम ् सदा समर 
ववजवयनाम ्।                  

न्याय प्रशासन सधुार ऐन,२०३१लाई संशोधन िनि बेनकेो ऐन 

प्रस्तावना: न्याय प्रशासन सधुार ऐन, २०३१ लाई संशोधन िनि वाञ्छनीय 
भएकोले, 

        श्री ५महाराजामधराज वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेवबाट राविय 
पञ्चायतको सल्लाह र सम्ममतले यो ऐन, बनाइबक्सेको छ । 
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१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम " न्याय प्रशासन सधुार 
(चौथो संशोधन) ऐन, २०४३'' रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२१. भमूम सम्बस्न्ध ऐन, २०२१     (१) दफा ६ को उपदफा       
(३), दफा ९ को 
उपदफा (५), दफा ११ 
को उपदफा (३), दफा 
१4 को उपदफा (२), 
दफा १८ को उपदफा 
(३), दफा २२ को 
उपदफा (५), दफा २४ 
को उपदफा (३) र दफा 
५८ को उपदफा (२) 
खारेज िररएका छन ्। 

      (२) दफा ९ को उपदफा (६) 
को सट्टा देहायबमोस्जमको 
उप-दफा (६) रास्खएको 
छ:- 
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     "(६) दफा ५५ 
बमोस्जमको म्यादमभर 
पनुरावेदन नपरी 
तोवकएको अमधकारीले 
ददएको    जफतको 
आदेश अस्न्तम भएमा 
जाहेरवालालाई जफत 
भएको जग्िाको 
तोवकएको दरले हनु े
मोलको १० प्रमतशत 
बराबरको रकम परुस्कार 
ददइनेछ ।" 

(३)   दफा ४४ को उपदफा (३) 
को सट्टा देहायबमोस्जमको 
उपदफा (३) रास्खएको छ:- 

      "(३) यस पररच्छेदको 
प्रयोजनको लामि कुनै ऋि 
कृवि सम्बन्धी ऋि हो-होइन 
भने्न प्रश्न उठेमा तोवकएको 
अमधकारीले स्थानीय 
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पंचायतको प्रमतमनमध राखी 
आवश्यक देखेमा सरजमीन 
समेत िरी त्यसको मनििय 
िनेछ ।" 

(४)  दफा ५५ को सट्टा देहाय 
बमोस्जमको दफा ५५ 
रास्खएको छ:- 

 "५५. पनुरावेदन: (१) यो 
दफा प्रारम्भ भएपमछ 
यो ऐनमा अन्यथा 
लेस्खएकोमा बाहेक यो 
ऐन अन्तिित स्जल्ला 
अदालत वा तोवकएको 
अमधकारी, समममत वा 
संस्थाले िरेको 
मनिियउपर पैंतीस 
ददनमभर अञ्चल 
अदालतमा पनुरावेदन 
लाग्नेछ । 
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        (२) उपदफा 
(१) बमोस्जम 
पनुरावेदन लाग्न े
व्यवस्था हनुभुन्दा 
पवहले तत्काल प्रचमलत 
कानूनबमोस्जम कुनै 
अदालत वा 
अमधकारीसमि 
पनुरावेदन परी कारवाई 
चमलरहेको भए त्यसमा 
सो उपदफामा 
लेस्खएको कुनै कुराले 
असर पाने छैन ।" 

(५) दफा ५५क. पमछ 
देहायबमोस्जमको दफा 
५८ख. थवपएको छ:- 

     "५८ख. फैसलाको 
कायािन्वयन: यस ऐन 
बमोस्जम कुनै अदालत 
वा तोवकएको 
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अमधकारीले िरेको 
मनििय अदालतबाट 
कायािन्वयन नहनु े
अवस्थामा तोवकएको 
अमधकारीले कायािस्न्वत 
िनेछ ।  

 

 


