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नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० 

लालमोहर मममि                         प्रकाशन मममि 

२०१०।१०।७                   २०११।१०।२५ 

संशोधन गने ऐन                 लालमोहर मममि    प्रकाशन मममि 

१. नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी (संशोधन)       

 ऐन, २०११     २०११।१२।१      २०१२।३।६ 

२. केही नेपाल कानून (संशोधन र पनुः       

 व्यवस्थापन) ऐन, २०२०   २०२०।११।१६ २०२०।११।१६ 

३. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२      २०२२।१२।१० 

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५३ २०५३।८।१२ २०५३।८।१२ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

५. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३    २०६३।६।२८ 

६. लैङ्गिक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन 

 गने ऐन,२०६३             २०६३।७।१७ 

७ गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून      

 संशोधन गने ऐन, २०६६               २०६६।१०।७ 

८. लैङ्गिक समानिा कायम गनन िथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन     

 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२            २०७२।६।१४ 

९. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

१०.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५    २०७५।११।१९ 

 .... ... ...   

                                                           
  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेखख लागू भएको । 


   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिङ्गकएको । 
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नपेाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन 

केही कानूनी शब्दहरू िथा शब्द समूहहरूको प्रामाखणक पररभाषा हनु ुउखिि देखखएकोले 

श्री ५ महाराजामधराजबाट आफ्नो राजकीय शखि र शाही ङ्गवशेषामधकारको प्रयोग गरी देहायको 

ऐन बनाई जारी गररबक्सेकोछ । 

१. संखिप्त नाम : यस ऐनलाई  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०”  भमननेछ। 

२. पररभाषाः ङ्गवषय वा प्रसंगबाट अको अथन नलागेमा यस ऐन वा अरू नेपाल ऐनहरूमा– 

(क) कायन–फौज्दारी या देवानी कसूरको प्रसंगमा प्रयोग गरेको "कायन” भन्ने शब्दमभर 

कायनहरूको समूह समेि पदनछ र गरेका कायनहरूलाई जनाउने शब्दहरूले कानूनले 

गनुन पने नगरेको समेि जनाउँछ । 

(ख) पररच्छेद–यो शब्दले "पररच्छेद” भनी जमनएको नपेाल ऐनको कुनै पररच्छेद सम्िन ु

पछन । 

(ग) प्रारम्भ–नेपाल ऐनको प्रसंगमा प्रयोग गररएको "प्रारम्भ” भने्न शब्दले ऐन लागू हनुे 

ददनलाई सम्िन ुपछन । 

(घ) मलखि–यो शब्दले अिर, अंक िथा खिन्हहरूद्वारा कुनै ङ्गवषयलाई लेखपढ गने 

कामको मनममत्त प्रयोग हनु सक्ने वा प्रयोगमा ल्याउने मनसाय गररएको उि 

साधनहरूमध्ये एक वा एकभन्दा बढी साधनहरूद्वारा कुनै वस्िमुा लेखखएको, प्रकट 

गररएको िथा वणनन गररएको ङ्गवषयलाई मलइनेछ । 

(ङ) ऐन–यो शब्दले ऐन, ऐन सरहका संङ्गहिा, सवाल र मिनमा लेखखएको कुनै 

कुरालाई समेि जनाउँछ ।  

(ि) बाब–ुयो शब्दले कानूनबमोखजम धमनपरु वा धमनपरुी राख्न पाउनेमा सो राख्न े
बाबलुाई समेि जनाउँछ । 

                                                           

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 

  लैङ्गिक समानिा कायम गनन िथा लैिक ङ्गहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन ऐन, २०७२ द्वारा 
संशोमधि। 
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(छ) आमथनक वषन–यो शब्दले श्रावण संक्राखन्िदेखख शरुु हनुे साललाई सम्िन ुपछन । 

(ज) लापरवाहीसाथ गरेको वा नगरेको जे भएिापमन वास्िवमा इमान्दारीसाथ गररएको 

कामलाई "असल मनयिले गरेको” मामननेछ । 

(ि) “नेपाल सरकार” भन्नाले– 

(क) नेपाल अखन्िररम शासन ङ्गवधान प्रारम्भ भएदेखख २०१६ साल आषाढ १५ 

गिेसम्म गररएको कुनै कामका सम्बन्धमा मखन्रमण्डल रहेको अवस्थामा 

नेपाल अखन्िररम शासन ङ्गवधान बमोखजम मन्रीहरूको सल्लाह अनसुार र 

मखन्रमण्डल नरहेको अवस्थामा मखन्रपरषद्का सभासदहरूको सल्लाह 

अनसुार वा शाही ङ्गवशेषामधकार प्रयोगको काम गररबक्सने श्री ५ 

महाराजामधराजलाई, र  

(ख) २०१६ साल आषाढ १६ गिेदेखख २०१९ साल मागन मसान्ि मभर 

गररएको वा गररन ु पने कुनै कामका सम्बन्धमा मखन्रमण्डल रहेको 

अवस्थामा नेपाल अमधराज्यको संङ्गवधानबमोखजम मखन्रमण्डलको 

मसफाररशमा वा कुनै प्रश्नको सम्बन्धमा ि्सम्बन्धी कारवाही गनन 

प्रधानमन्रीबाट अखख्ियार पाएको मंरीको मसफाररशमा र मखन्रमण्डल 

नरहेको अवस्थामा उि संङ्गवधानमा भएको अरू व्यवस्थाबमोखजम 

अमधकार प्रयोग गरी काम गररबक्सने श्री ५ महाराजामधराजलाई, र 

(ग) २०१९ साल पौष १ गिेदेखख २०४७ साल कामिनक २२ गिेसम्म 

गररएको वा गररन ु पने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संङ्गवधान 

बमोखजम मखन्रपररषद्को सल्लाह अनसुार वा संकटकालीन अवस्थामा सो 

                                                           

   केही नेपाल कानून (संशोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०५३ द्वारा संशोमधि ।   
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संङ्गवधानको धारा ८१क. बमोखजमको अमधकार प्रयोग गरी काम 

गररबक्सने श्री ५ महाराजामधराजलाई, …………… 

(घ) २०४७ साल कामिनक २३ गिेदेखख २०६३ साल जेठ ३ गिेसम्म 

गररएको वा गनुनपने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अमधराज्यको संङ्गवधान, 

२०४७ र अन्य कानूनबमोखजम नेपाल अमधराज्यको कायनकाररणी अमधकार 

प्रयोग गररबक्सने श्री ५ महाराजामधराज र मखन्रपररषद्लाई, .... ...  

॥(ङ) २०६३ साल जेठ ४ गिेदेखख २०६३ साल पसु ३० गिेसम्म गररएको 

वा गररन ु पने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अमधराज्यको संङ्गवधान, 

२०४७, प्रमिमनमध सभाको घोषणा, २०६३ िथा अन्य कानूनबमोखजम 

नेपालको कायनकाररणी अमधकार प्रयोग गने मखन्रपररषद्लाई, ....... 

 

(ि) २०६३ साल माघ १ गिेदेखख २०७२ साल असोज २ गिेसम्म गररएको 

वा गररन ु पने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको अन्िररम संङ्गवधान, 

२०६३ र अन्य कानून बमोखजम नेपालको कायनकाररणी अमधकार प्रयोग 

गने मखन्रपररषद्लाई, र 

(छ) २०७२ साल असोज ३ गिेदेखख गररएको वा गररन ु पने कुनै कामका 

सम्बन्धमा नेपालको संङ्गवधान र अन्य कानून बमोखजम नेपालको 

कायनकाररणी अमधकार प्रयोग गने मखन्रपररषद्लाई सम्िन ुपछन  । 

                                                           

   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खिङ्गकएको । 
    केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 

   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिङ्गकएको । 

॥ गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खिङ्गकएको । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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(ि१) प्रदेश सरकार” भन्नाले नेपालको संङ्गवधानको धारा १६२ बमोखजम प्रदेशको 

कायनकाररणी अमधकार प्रयोग गने प्रदेशको मखन्रपररषद् सम्िन ुपछन । 

(ि२) “स्थानीय कायनपामलका” भन्नाले नेपालको संङ्गवधानको धारा २१४ बमोखजम 

स्थानीय िहको कायनकाररणी अमधकार प्रयोग गने गाउँ कायनपामलका वा नगर 

कायनपामलका सम्िन ुपछन । 

(ञ) श्री ५ महाराजामधराजका सम्बन्धमा प्रयोग गररएको शब्दहरूले :– 

  (क) २०१६ साल आषाढ १६ गिे भन्दा पङ्गहले भएको कामको  सम्बन्धमाः– 

(१) राजकीय पररषद् ऐन, २०१० र राजकीय पररषद् ऐन, २०११ 

बमोखजम बनेको राजकीय पररषद्, र 

(२) २०११ साल फाल्गणु ७ गिे श्री ५ महाराजामधराजद्वारा बक्सेको 

अमधकार र शाही ङ्गवशेषामधकार प्रयोग गरी काम गररबक्सने श्री 

५ यवुराजामधराज, र 

(३) राजकीय अमधकार प्र्यायोजन ऐन, २०१२ बमोखजम मनयिु भै 

बक्सेको राज प्रमिमनमध, र 

(ख) २०१६ साल आषाढ १६ गिेदेखख २०१९ साल मागन मसान्िमभर 

गररएको वा गररनपुने कामका सम्बन्धमा नेपाल अमधराज्यको 

संङ्गवधानबमोखजम श्री ५ महाराजामधराजको अमधकार प्रयोग गने वा गनन 

अमधकार पाएको व्यखि, र 

(ग) २०१९ साल पौष १ गिेदेखख २०४७ साल कामिनक २२ गिेसम्म 

गररएको वा गररन ु पने कामका सम्बन्धमा नेपालको संङ्गवधान बमोखजम 

अमधकार पाएको राज्य सहायक वा राज्य सहायक पररषद् वा उि 
                                                           

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
    केही नेपाल कानून (संशोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०५३ द्वारा संशोमधि ।   
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संङ्गवधानको धारा २२क. बमोखजम अमधकार प्रयोग गने व्यखि वा 

व्यखिहरूलाई, र 

(घ) २०४७ साल कामिनक २३ गिेदेखख २०६३ साल जेठ ३ गिेसम्म 

गररएको वा गररन ुपने कामका सम्बन्धमा नेपाल अमधराज्यको संङ्गवधान, 

२०४७ को धारा ३२ को उपधारा (२) बमोखजम अमधकार प्रयोग गने 

राजप्रमिमनमध वा राजप्रमिमनमध पररषद् र धारा ३४ बमोखजम अमधकार 

पाएको राज्य सहायक वा राज्य सहायक पररषद्लाई समेि जनाउँछ । 

(ट) अिल सम्पखत्त–भन्नाले जग्गा जमीन, ्यसबाट हनुे लाभ, जमीनमा जमडएका 

िीजबस्ि ुसमेि जनाउँछ । 

(ठ) नेपाल ऐन–यो शब्दले २००७ साल फाल्गणु ७ गिे उप्रान्िजारी भएका कुनै 

ऐन र नेपाल अन्िररम शासन ङ्गवधान, २००७ वा नपेाल अमधराज्यको संङ्गवधान वा 

नेपालको संङ्गवधानवा नेपाल अमधराज्यको संङ्गवधान, २०४७ वा प्रमिमनमध 

सभाको घोषणा, २०६३ वा नेपालको अन्िररम संङ्गवधान, २०६३ वा नेपालको 

संङ्गवधान बमोखजम संघ, प्रदेश वा स्थानीय िहले बनाएको जनुसकैु ऐनलाई सम्िन ु

पछन।   

(ड) नेपाल कानून–यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू 

हनुे ऐन, सवाल, मनयम, आदेश, ङ्गवमनयम वा ऐन अन्िगनि बनेका मनदेखशका वा 

कायनङ्गवमध सम्िन ुपछन । 

                                                           

    केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 

     गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा थप । 
    केही नेपाल कानून (संशोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोमधि । 

    गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि। 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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(ढ) मङ्गहना–यो शब्दले नपेाली पञ्चागबमोखजम संक्राखन्िको ङ्गहसाब गणना गररने मङ्गहना 

सम्िन ुपछन । 

(ण) िल सम्पखत्त–यो शब्दले अिल सम्पखत्त बाहेक अरू हरेक ङ्गकमसमको सम्पखत्तलाई 

सम्िन ुपछन । 

(ि) शपथ–यो शब्दले धमन भाक्नको सट्टा ऐनले प्रमिज्ञा वा घोषणा गनन पाउने व्यखिले 

गरेको प्रमिज्ञा वा घोषणालाई समेि जनाउँछ । 

(थ) कसूर–यो शब्दले प्रिमलि कानून बमोखजम गरेमा वा नगरेमा सजाय हनुे कायन 

सम्िन ुपछन । 

(द) भाग–यो शब्दले नेपाल ऐनमा “भाग” भनी लेखखएकोमा सो ऐनको भागलाई सम्िन ु

पछन । 

(ध) व्यखि–यो शब्दले संयिु भएको वा नभएको कुनै कम्पनी, संघ वा जनसमूह समेि 

जनाउँछ । 

(न) मनधानररि–यो शब्दले ऐनमा मनधानररि” भनी लेखखएकोमा सो ऐन मिुाङ्गवक बनेका 

मनयमहरू मिुाङ्गवक मनधानररि भएको सम्िन ुपछन । 

(प) मनयम–यो शब्दले कुनै ऐनले ददएको अखख्ियारको प्रयोग गरी बनाएको मनयम 

सम्िन ु पछन िथा कुनै ऐन अन्िगनि मनयम सरह बनाएको ङ्गवमनयम समेिलाई 

जनाउँछ । 

(फ) अनसूुिी–यो शब्दले ऐनमा अनसूुिी” भनी लेखखएकोमा सो ऐनको अनसूुिी सम्िन ु

पछन । 

(ब) दफा–यो शब्दले ऐनमा  दफा” भनी लेखखएकोमा सो ऐनको दफा सम्िन ुपछन । 

(भ) सङ्गहछाप–यो शब्दले आफनो हस्िािरले सही गनन नजाने्न मामनसको हकमा उसको 

ल्याप्िे सही र सहीछापको व्याकरण अनसुारको रूपान्िर िथा ्यस्िै ङ्गकमसमको 

शब्दहरू समेि जनाउँछ । 
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(म) परु (छोरा)–यो शब्दले ऐनमा धमनपरु राख्न पाउनेले राखेको धमनपरुलाई समेि 

जनाउँछ । 

(म१) परुी” (छोरी)–यो शब्दले ऐनमा धमनपरुी राख्न पाउनेले राखेको धमनपरुीलाई समेि 

 जनाउँछ । 

(य) उपदफा–यो शब्दले दफामा "उपदफा” भनी लेखखएकोमा सो दफाको उपदफा 

सम्िन ुपछन । 

(र) इच्छापर–यो शब्दले बकसपर र मरेपमछ सम्पखत्त पाउने गरी खशुीराजीले लेखी 

ददएको सबै मलखिलाई जनाउँछ । 

(ल) मलखखि–यो शब्दले छाङ्गपएको, मलथो गरेको, िस्वीर खखिेको र अरू कुनै प्रकारले 

देखखने बखुिने आकारमा लेखखएका शब्दहरूलाई समेि सम्िन ुपछन । 

(व) साल–यो शब्दले नेपाली पञ्चांग अनसुार गमनने अथानि ् बैशाख संक्राखन्िदेखख शरुु 

हनुे साललाई सम्िन ुपछन । 

३. ऐनहरू लागू हनु े बारे : कुनै नेपाल ऐनमा यो मममिदेखख लागूहनुे भनी नलेखखएकोमा 

देहायमा लेखखए बमोखजम लागू हनुेछ :– 

(क) नेपाल अखन्िररम शासन ङ्गवधान, २००७ सालबमोखजम बनेको ऐनको हकमा श्री ५ 

महाराजामधराजबाट स्वीकृमि बक्सेको ददनदेखख । 

(ख) सम्वि ्२०६३ साल जेठ ३ गिेसम्मका लामग .=... ... ... ऐन बनी श्री ५ 

महाराजामधराजबाट प्रमाखणि गररबक्सेका ददनदेखख । 

   .. ... ...  

                                                           

   लैङ्गिक समानिा कायम गनन  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 

    केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिङ्गकएको । 

     केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा प्रमिबन्धा्मक वाक्ांश खिङ्गकएको ।  
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(ग) संवि ् २०६३ साल जेठ ४ गिेदेखख संवि ् २०६३ साल पसु ३० गिेसम्म 

बनेको ऐनको हकमा प्रमिमनमध सभाले पाररि गरेको व्यहोरा सभामखुले 

प्रमाणीकरण गरेको ददनदेखख । 

(घ) संवि ्२०६३ साल माघ १ गिेदेखख २०६५ साल साउन ७ गिेसम्म बनेको 

ऐनको हकमा व्यवस्थाङ्गपका–संसदले पाररि गरेको व्यहोरा सभामखुले प्रमाणीकरण 

गरेको ददनदेखख, ............ 

(ङ) संवि ्२०६५ साल साउन ८ गिेदेखख २०७२ साल असोज २ गिेसम्म बनेको 

ऐनको हकमा नेपालको अन्िररम संङ्गवधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा 

(१) बमोखजम संङ्गवधान सभाबाट पाररि भई राष्ट्रपमिले प्रमाणीकरण गरेको 

ददनदेखख , र 

(ि)  संवि ् २०७२ साल असोज ३ गिेदेखख बनेको ऐनको हकमा नेपालको 

संङ्गवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोखजमको व्यवस्थाङ्गपका—संसद् वा 

नेपालको संङ्गवधानको धारा ८३ बमोखजम संघीय संसदबाट पाररि भई राङ्गष्ट्रपमिले 

प्रमाणीकरण गरेको ददनदेखख । 

  िर नेपाल राजपरमा ्यस्िो ऐन प्रकाशन हनु ु अगावै गररसकेको वा 

नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा ्यस्िो ऐन बमोखजम दण्ड सजाय हु“दैन । 

४. खारेजीको पररणाम : कुनै नेपाल ऐनले अङ्गहलेसम्म बनेको र पमछ बने्न कुनै ऐनलाई 

 खारेज ग¥यो भने अकै अमभप्राय नदेखखएमा खारेज भएको ऐनले :– 

                                                           

   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि  । 

    गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा थप । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खिङ्गकएको । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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(क) खारेज हुँदाको बखि िल्िी नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पमन 

जनाउँदैन। 

(ख) यसरी खारेज भएको ऐनको अखघ िालू भएको कुरा वा सो बमोखजम रीि प¥ुयाई 

अखघनै गररएको कुनै काम वा भोमगसकेको कुनै सजयलाई असर  पादैन । 

(ग) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन बमोखजम पाएको, हामसल गरेको वा भोगेको कुनै 

हक, सङु्गवधा, किनव्य वा दाङ्गय्वमा असर पनेछैन । 

(घ) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन ङ्गवरुद्ध गरेको कुनै अपराधमा गररएको कुनै दण्ड 

सजाय वा जफिलाई असर पानेछैन । 

(ङ) मामथ भमनएको कुनै ्यस्िो हक, सङु्गवधा, किनव्य, दाङ्गय्व, दण्ड, सजाय वा जफिका 

सम्बन्धमा भएको कुनै िहङ्गककाि, कानूनी कारवाई वा उपायमा यसले असर 

पानेछैन।्यस्िो कुनै िहङ्गककाि, कानूनी कारवाई वा उपायलाई शरुु गनन, जारी 

राख्न वा लागू गनन हनु्छ र खारेज गने ऐन पास नभए सरह गरी ्यस्िो दण्ड 

सजाय वा जफि गरे हनु्छ । 

५. कुनै मूल ऐन वा ङ्गवमनयमका संशोधन गने ऐनको खारेजी : कुनै कुरा स्पष्ट रूपले छुटाई, 

थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा 

ङ्गवमनयमले खारेज गरेकोमा अकै अमभप्राय नदेखखएसम्म ्यस्िो खारेज भएको र सो खारेज 

हनुे बखि िालू रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा ्यस खारेजीले असर 

पादैन। 

६. खारेज भएको ऐनहरू फेरर जारी हनु ेबारे : पूरा वा केही खारेज भैसकेको ऐनको पूरा वा 

केही भाग फेरर जारी गनुनपदान नेपाल ऐनमा ्यसको प्रयोजन खलुाई प्रष्ट लेख्न ुपछन । 

७. खारेज भएको ऐनहरूको संकेिको व्याख्याः यो वा अरू कुनै नेपाल ऐनले अखघको ऐनको 

कुनै कुरा खारेज गरेर रूपान्िर गरी वा नगरी फेरर लागू गरेमा अको अमभप्राय नदेखखए 
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अरू कुनै ऐन वा आलेखमा सो खारेज भएको कुराको संकेि रहेछ भने सो संकेिलाई 

्यस ङ्गकमसमबाट फेरर जारी भएको ऐनको कुराको संकेि सम्िन ुपछन । 

८. समयको प्रारम्भ र अन्ि : कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवमध वा ददनहरूमा पङ्गहला 

ङ्गहस्सा वा ददनलाई बाहेक गनुन परेमा देखख” भने्न शब्द र केही समयको अवमध वा 

ददनहरूमा आखखरी ङ्गहस्सा वा ददन सामेल गनुन परेमा सम्म” भने्न शब्द लगाए पगु्छ । 

९. समयको गणना : कुनै नेपाल ऐनमा कुनै काम वा कारवाई कुनै अड्डा वा अदालिलाई यो 

मममिमा वा यमि म्याद मभर गनुन भनी िोङ्गकएको वा हेनन वा गनन इजाजि ददइएको रहेछ र 

्यो मममि वा ्यस्िो म्यादको आखखरी ददनमा अड्डा वा अदालि िािेल भएमा ्यस्िो 

काम वा कारबाई िािेल पमछ अड्डा वा अदालि खलेुको पङ्गहलो ददन भएको रहेछ भने 

म्यादमभरै भएको ठहछन । 

१०. फासलाको नाप : कुनै नपेाल ऐनको प्रयोजन मनममत्त फासलाको नाप मलन ुपरेमा अकै 

अमभप्राय नदेखखए समधरािलमा मसधा रेखाबाट नाप्न ुपछन । 

११. ऐनमा िोङ्गकएको दरको अनपुािमा महसूल मलन ेबारे : हाल भैरहेको वा पमछ हनुे कुनै ऐन 

बमोखजम कुनै िीजमा िौल, नाप वा मालको मोलबमोखजम महसूल, अन्िःशलु्क वा यस्िै 

ङ्गकमसमको कुनै कर लाग्ने भएमा ्यस्िो महसूल मलंदा िीज धेरै थोरै जे भए पमन सोही 

दरले लाग्नेछ । 

१२. मलंग र विन : ङ्गवषय वा प्रसंगबाट अको अथन नलागेमा सबै नेपाल ऐनमा :– 

(१) पमुलंगलाई बिुाउने शब्दहरूले स्त्रीमलंगलाई पमन बिुाउँछ । 

(२) एक विनको शब्दले बहवुिन, बहवुिनको शब्दले एक विनलाई बिुाउँछ । 

१३. नपेाल सरकार . ... ... लाई ऐनले बाध्य गने बारे : नेपालको कुनै ऐनले पमन :– 

(क) .. ... ... 

                                                           

    केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खिङ्गकएको । 
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(ख) ऐनमा सो गने अमभप्राय स्पष्ट खलेुको रहेनछ भन,े नेपाल सरकार मामथ कर, 

दाङ्गय्व र कायनभार लगाएको सखम्िने छैन । 

१४. ददइएको अमधकार समय समयमा प्रयोग गनन पाउन ेबारे : कुनै नेपाल ऐनले अखख्ियार 

ददएकोमा अको अमभप्राय नदेखखए िाङ्गहएको बखिमा सो अमधकारको प्रयोग गनन हनु्छ । 

१४क.नपेाल सरकारबाट कायन सम्पादन भएको मामनन े : प्रिमलि कानूनमा नेपाल सरकारबाट 

सम्पादन हनुे भमनएका ङ्गवषयमध्ये देहायका ङ्गवषय नेपाल सरकार, मखन्रपररषद्बाट र सो 

बाहेकका अन्य ङ्गवषय नेपाल सरकारको कायनसम्पादन मनयमावली वा नेपाल सरकारबाट 

अमधकार प्र्यायोजन भए बमोखजम सम्बखन्धि मन्री वा मन्रीले अमधकार प्र्यायोजन गरे 

बमोखजम नेपाल सरकारको राजपरांङ्गकि ङ्गवखशष्ट शे्रणीको अमधकृिबाट सम्पादन भएकोमा 

्यस्िो कायन नपेाल सरकारबाट सम्पादन भएको मामननेछ :– 

(क) प्रिमलि कानूनमा नपेाल सरकार, मखन्रपररषद् बाट सम्पादन हनुे भमन 

उल्लेख भएका ङ्गवषय, 

(ख) नेपाल सरकारको कायनसम्पादन मनयमावली बमोखजम नेपाल सरकार, 

मखन्रपररषद् मा पेश गनुन पने ङ्गवषय, 

(ग) प्रिमलि कानूनमा नेपाल सरकारमा पनुरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका 

ङ्गवषय । 

१५. मनयखुि गने अमधकारमा ओहोदाका हैमसयिले मनयखुि गने अमधकार समेि सामेल हनु ेबारेः 

कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई कुनै पद वा काममा मनयखुि गने अमधकार ददएकोमा कुनै 

प्रमिकूल कुरा स्पष्ट रूपले उल्लेख गररएको रहेनछ भने यो ऐन जारी भए पमछ यस 

ङ्गकमसमको मनयखुि मामनसका नामबाट वा ओहदाका हैमसयिबाट हनु सिछ । 

१६. मनयखुि गने अमधकारमा सस्पेण्ड र बखानस्ि गने अमधकार समेि सामेल हनु े बारेः कुनै 

नेपाल ऐनले कसैलाई मनयखुि गने अमधकार ददएकोमा अकै अमभप्राय नदेखखएमा सो बखि 

                                                           

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप . 
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मनयखुि गने अखख्ियार पाएका अमधकारीले आफूले वा ्यस्िो अखख्ियार पाएको अरूले 

मनयखुि गरेको मामनसलाई सस्पेण्ड वा बखानस्ि गनन पाउँछ । 

१६क. बढी सजाय गनेलाई घटी सजाय गने अमधकार हनु े: कुनै नेपाल ऐनले कुनै अमधकारीलाई 

कुनै कारबाही र सजाय गने अमधकार ददएकोमा अकै अमभप्राय नदेखखएमा वा अन्यथा 

व्यवस्था भएकोमा बाहेक ्यस्िो अमधकारीलाई सोभन्दा घटी सजाय हनुे ङ्गवषयमा 

कारबाही र सजाय गने अमधकार  हनुेछ । 

१७. कमनिारीहरूको साटफेर : कुनै नेपाल ऐनले कुनै अड्डामा काम गरररहेका वा केही 

जवानलाई यो ऐन बमोखजम गनुन भनी सूिना ददंदा काम गरररहेका वा साधारणिः ्यस्िो 

काम गने अमधकृिको दजान खलुाई ददए पगु्छ । 

१८. उत्तरामधकारीहरूः कुनै नपेाल ऐनमा कमनिारीको उत्तरामधकारीसँगको वा अनवखच्छन्न 

उत्तरामधकार भएका कपोरेशनको उत्तरामधकारीसँगको कानूनी सम्बन्ध प्रकट गदान सो 

कमनिारी वा कपोरेशनसँगको सो कानूनी सम्बन्ध देखाए पगु्छ । 

१९. मखु्य अमधकृि मािहिका कमनिारी : कुनै अड्डाका मखु्य वा मामथल्लो दजानका अमधकृिसँग 

सम्बन्ध राख्न े कानून मनजहरूका ठाउँमा कानून बमोखजम काम गरररहेका डेपटुी वा 

मािहिका कमनिारीहरूका हकमा लागू हनुेछ भनी भन्नालाई कुनै नेपाल ऐनमा मखु्य वा 

मामथल्लो दजानको अमधकृिको किनव्य िोङ्गकददए पगु्छ । 

२०. ऐन बमोखजम मनकामलएका आदेश इ्यादीको व्याख्या : नेपालको कुनै ऐनले सूिना, आदेश, 

योजना, मनयम, फाराम वा उपमनयम जारी गने अखख्ियार ददएको भए ङ्गवषय वा प्रसंगबाट 

अको अथन नलागेमा यो ऐन लागू भएपमछ पमन िी सूिना, आदेश, योजना, मनयम, फाराम वा 

उपमनयमहरूको अथन सो अखख्ियार ददने ऐन वा ङ्गवमनयममा लागे बमोखजम नै हनु्छ । 

                                                           

    केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

    खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ द्वारा संशोमधि । 
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२१. आदेश, मनयम वा उपमनयम बनाउन े अखख्ियारमभर संशोधन गने, बदल्न े वा खारेज गने 

अखख्ियार समेि सामेल गने बारे : कुनै नेपाल ऐनले सूिना, आदेश, मनयम वा उपमनयम 

जारी गने अखख्ियार ददएकोछ भने सो अखख्ियारले ्यस्िै ङ्गकमसमको अवस्थामा ्यही 

मनकासा मिुाङ्गवक ्यही ङ्गकमसमले सो जारी गररएका सूिना, आदेश, मनयम वा 

उपमनयमहरूलाई थप्न, संशोधन गनन बदल्न वा खारेज गनन हनु्छ । 

२२. ऐन स्वीकृि र लागू हुदँाको बीिमा मनयम वा उपमनयम बनाउन ेर आदेश जारी गने बारे: 

पाररि हनुासाथ लागू नहनुे गरी बनेका कुनै नेपाल ऐनद्वारा मनयम वा उपमनयमहरू 

बनाउन, ऐन लागू गनानलाई कुनै आदेश जारी गने, कुनै अड्डा, अदालि खडा गने, ्यस्िो 

अड्डा, अदालिमा न्यायाधीश वा मदु्दा हेने अमधकारी, अमधकृि भनान गने वा मामनस, समय, 

ठाउँ, रीि वा दस्िरुको मनममत्त ऐन बमोखजम केही गनुन परेमा ्यो ऐन वा मनयम पाररि 

भइसकेपमछ जैलेसकैु भए पमन ्यो अखख्ियारी प्रयोग गरे हनु्छ िर यसरी बनेका वा 

मनकामलएका आदेश, मनयम वा उपमनयम सो ऐन िालू नहनु्जेल लागू हुँदैनन ्। 

२३. पङ्गहले प्रकाश गरी मनयम, उपमनयम बनाउन ुपदान लागू हनु ेकुराहरूः मनयम वा उपमनयम 

पङ्गहले प्रकाश गरी बनाउन अखख्ियार ददने भनी कुनै नेपाल ऐनमा लेखखएकोछ भने सो 

ङ्गवषयमा देहायका कुराहरू लागू हनुेछन ्:– 

(१) मनयम वा उपमनयमहरू बनाउन अखख्ियार पाएको अमधकारीले सो मनयम 

वा उपमनयमहरूले असर पानन सक्ने मामनसहरूलाई थाहा ददना मनममत्त सो 

प्रस्िाङ्गवि मनयम वा उपमनयमहरू बनाउन ुभन्दा अगावै ्यसको मस्यौदा 

प्रकाखशि गनुनपछन । 

                                                           

    केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 
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(२) अमधकारीले यमि रीि प¥ुयाए पगु्छ भनी ठह¥याए मिुाङ्गवक वा पङ्गहले 

प्रकाश गनुनपने बारेको शिनले आवश्यक भएमा नेपाल सरकारद्वारा 

िोङ्गकएको रीि प¥ुयाई प्रकाश गनुनपछन । 

(३) कुन मममिमा वा कुन मममिपमछ ्यस ङ्गवषयमा ङ्गविार गररने हो सो समेि 

खोली मसौदाको साथसाथै सूिना प्रकाखशि हनुपुछन । 

(४) मनयम वा उपमनयम बनाउन अखख्ियार पाएको अमधकारीले र सो मनयम वा 

उपमनयम अरू कुनै अमधकारीको स्वीकृमि, अनमुमि वा सहममि मलएर 

बनाउन ु पने भए ्यस्िो स्वीकृमि, अनमुमि वा सहममि ददने अमधकारीले 

पमन ्यो मनयम वा उपमनयम बनाउने अखख्ियार पाएको अमधकारीकहाँ 

िोङ्गकएको मममिभन्दा अगावै जोसकैुबाट आएको सिुाव वा ङ्गवरोधको 

ङ्गविार गनुनपछन । 

(५) पङ्गहले प्रकाश गरी मनयम वा उपमनयम बनाउने अखख्ियारी बमोखजम मनयम 

वा उपमनयम बनाउने आदेशले नेपाल राजपरमा प्रकाश गरेपमछ सो 

प्रकाखशि मनयम वा उपमनयम रीिपूवनक बनेका छन ् भने्न कुराको 

मनणनया्मक प्रमाण हनुेछ । 

२४. खारेज भएका र पनुः जारी गररएका ऐन अन्िगनि मनकामलएका आदेश इ्यादद लागू भई 

रहन ेबारे : यो ऐन लागू भएपमछ कुनै नेपाल ऐन केही रूपान्िर भई वा नभई खाररज 

भयो वा फेरर जारी भयो भने कुनै प्रमिकूल कुरा स्पष्टरूपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका 

ऐनबमोखजम भएका मनयखुि, सूिना, आदेश, योजना, मनयम, फाराम वा उपमनयम फेरर बनेको 

ऐनका कुरासँग नबािेसम्म जारी नै रहनेछन ् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखखए मिुामबक 

भएका मनयखुि, सूिना, आदेश, योजना, मनयम, फाराम वा उपमनयम मनयमले नहटाएसम्म 

नयाँ बनेको ऐन बमोजम नै बनेको वा मनकामलएको सखम्िनेछ । 
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२५. दईु वा धेरै ऐन अन्िगनि सजाय हनु ेकसूर बारेका कुरा : दईु वा दईुभन्दा बढी ऐन 

मिुाङ्गवक गरेमा वा नगरेमा कसूर मामनने काम रहेछ भने कसूरदारलाई िी मध्ये कुनै 

एक ऐनबमोखजम सजाय हनु्छ िर एक पटक सजाय पाइसकेपमछ सो कसूरमा दोस्रो 

पटक सजायको भागी हुँदैन । 

२६. हलुाकद्वारा िामेल गनुनको अथन : कुनै नेपाल ऐनले कुनै मलखि हलुाकद्वारा िामेल गनुनपने 

भएमा वा सो ऐनले ्यसो गने अखख्ियार ददएमा िामेल गनुन”, “ददन”ु, पठाउन”ु वा ्यस्िै 

अरू कुनै शब्दहरू परेको भए अकै अमभप्राय नदेखखएमा िामेल गनुनको मिलब खामबन्दी 

गरी राम्रोसँग ठेगाना लेखी महसूल पङ्गहले नै मिरी रखजष्टरी गरी हलुाक दाखखला गनुन 

भनेको सम्िन ुपछन, ्यस्िो गरेको ठहरेमा लेखखए बमोखजमको मलखि भएको खिठ्ठी हलुाक 

पगु्ने साधारण समयमै पगेुको ठहछन । 

२७. ऐनको उल्लेख :(१) कुनै नेपाल ऐन र सो ऐन अथवा कुनै मनयम अन्िगनि वा सो 

सम्बन्धमा बनाइएको कुनै मनयम, उपमनयम, आलेख वा मलखिमा कुनै ऐनलाई नाम अथवा 

संखिप्त नाम ददइएकोछ भने, सो नामबाट वा ्यसको नम्बर र सालबाट उल्लेख गनन 

सङ्गकनेछ र कुनै ऐनमा लेखखएको कुरालाई सो कुरा रहेको ऐनको दफा वा उपदफाबाट 

उल्लेख गनन सङ्गकनेछ । 

(२) यो ऐन र कुनै नेपाल ऐनमा अको ऐनको केही भागको वणनन वा उल्लेख 

गदान अकै अमभप्राय नदेखखएसम्म सो वणनन वा उल्लेख गररएको भागको शरुु र अन््यमा 

लेखखएको वा उल्लेख गररएको शब्द, दफा वा अरू भाग सामेल रहेको सखम्िनेछ । 

२७क.  संशोधन वा खारेज नभएसम्म प्रिमलि कानून कायमै रहन े: संवि ्२०६५ साल जेष्ठ 

१६ गिेभन्दा अखघ जारी भएका िथा ि्काल प्रिमलि संङ्गवधान बमोखजम बनेका र सो 

ददनसम्म नेपाल राज्यमा बहाल रहेका कानूनहरू संशोधन वा खारेज नभएसम्म कायमै 

रहनेछन ्। 

                                                           

    गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा थप । 
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२८. पङ्गहलेका ऐनहरूको व्याख्या : (१) सम्वि ्२००७ साल फाल्गणु ७ गिे अखघ बनेको 

कुनै नेपाल कानूनमा श्री ३ महाराज, मखुख्ियार वा िालकुवालालाई बिुाउने शब्दहरूले, 

सम्वि ्२००७ साल फाल्गणु ७ गिे उप्रान्ि गररएको वा गररने कुनै काम कारवाईमा 

नेपाल सरकारलाई भनकेो सम्िन ुपछन ।  

(१क) सम्वि ्२००७ साल फागनु ७ गिेदेखख सम्वि ्२०६३ साल जेठ ३ 

गिेसम्म बनेको कानून, नेपाल पि बनेकोेे सखन्ध, सम्िौिा वा भए गरेका अन्य काम 

कारबाहीका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार जनाउने शब्दहरूले सम्वि ्२०६३ साल जेठ 

४ गिे उप्रान्ि नेपाल सरकारलाई जनाउनेछ । 

(२) ङ्गवषय वा प्रसंगबाट अकै कुरा गनुनपने आवश्यक नदेखखएमा सम्वि ्२००७ 

साल फाल्गणु ७ गिे अखघ बनेका नेपाल कानूनको व्याख्यामा यस ऐनका दफा ९, १०, 

११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र २१ लागू हनुेछन ्। 

 

                                                           

   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
 

 

 

 

 

 

 

द«ष्टव्य :- १.  नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ बमोखजम रुपान्िर भएका शब्दहरुः- 
   “गजेट” को सट्टा “राजपर” “अङ्गफसर” को सट्टा “अमधकृि”  

२.  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :- 

      “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


