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संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ 

लालमोहर र प्रकाशन धमधि 

  २०२८।१२।२० 

संशोिन गने ऐन 

१. केही नेपाल ऐन (संशोिन) ऐन, २०४३           ०४३।७।२४ 

२. अदालिी कारिाही सम्बन्िी केही नेपाल ऐन (संशोिन) ऐन, २०४७        ०४७।४।१० 

३. केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०४८           २०४९।१।८ 

  प्रमाणीकरण र प्रकाशन धमधि 

४.  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोिन गने  

ऐन, २०६६         २०६६।१०।०७ 

५.  केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२           २०७२।११।१३ 

६.   केही नेपाल कानूनलाई संशोिन, एकीकरण, समार्ोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४             २०७४।६।३० 

७. मलुकुी संवहिा सम्बन्िी केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने  

ऐन, २०७५                २०७६।०१।०२ 

२०२८ सालको ऐन नं. १७ 

  .................. 

साना मदु्दाहरूको संक्षिप्त कार्यविधिको व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िािना :  साना मदु्दाहरूमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई चााँडो वकनारा हनुे व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् 

भएकोले, 

                                                           

 र्ो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्षख लागू भएको । 

 र्ो ऐन संिि ्२०७५ साल भाद्र १ गिेदेक्षख लागू भएको । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोि गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिवकएको । 
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श्री ५ महाराजाधिराज िीरेन्द्र िीर विक्रम शाहदेिबाट राविर् पञ्चार्िको सल्लाह र 

सम्मधिले र्ो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संक्षिप्त नाम, विस्िार र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८”  

रहेकोछ। 

  (२) र्ो ऐन नपेाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी िोवकददएको 

िेरमा िोवकददएको धमधिदेक्षख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,– 

(क) “उजरुी” भन्नाले अदालिमा दार्र हनु े विरादपर, कुनै अन्र् वकधसमको उजरुी, 

नाधलस िा दाबी िा प्रधिदाबी सम्िन ुपछय र सो शब्दले िौजदारी मदु्दाको हकमा 

अधभर्ोगपर िा सो सम्बन्िी प्रधििेदन समेिलाई जनाउाँछ । 

(ख) “मदु्दा” भन्नाले र्स ऐन बमोक्षजम कारिाई र वकनारा गनुय पने दिा ३ मा 

उक्षल्लक्षखि मदु्दालाई जनाउाँछ । 

(ग) “अदालि” भन्नाले सिोच्च अदालि, उच्च अदालि िा क्षजल्ला अदालि सम्िन ुपछय 

र सो शब्दले कानून बमोक्षजम कुनै खास वकधसमका मदु्दाको कारबाही र वकनारा 

गनय अधिकार प्राप्त अन्र् अदालि, न्र्ावर्क धनकार् िा अधिकारी समेिलाई 

जनाउाँछ । 

३. र्स ऐन बमोक्षजम हेररन ेमदु्दाहरू: (१) र्ो ऐन प्रारम्भ भएपधछ दार्र हनुे देहार्का कुनै 

मदु्दाको शरुू िथा पनुरािेदन कारिाई गदाय र्स ऐन बमोक्षजमको कार्यविधि अपनाउन ु

पनेछः– 

(क) अनसूुची १ मा उक्षल्लक्षखि मदु्दा, िा 
                                                           
  धमधि २०२९।१०।१ को नेपाल राजपरमा प्रकाक्षशि सूचना बमोक्षजम प्रस्ििु ऐन नेपालभर धमधि  २०३०।१।१ 

देक्षख लागू हनेु गरी िोवकएको । 

  केही नेपाल कानूनलाई संशोिन, एकीकरण, समार्ोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधिि । 

  केही नेपाल ऐन (संशोिन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधिि । 
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(ख) अनसूुची २ मा उल्लेख भएको बाहेक एक हजार रूपैर्ााँसम्म मोल 

िा धबगो समािेश भएको देिानी मदु्दा िा एक हजार रूपैर्ााँसम्म 

जररिाना िा ६ महीनासम्म कैद िा सो दिैु सजार् हनु सक्न े

िौज्दारी मदु्दा । 

(२) उपदिा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापधन कुनै ऐनद्वारा कुनै 

मदु्दाको सम्बन्िमा कुनै विशेष कार्यविधिको व्र्िस्था गररएको रहेछ भने सो कार्यविधिलाई 

र्स ऐनको कुनै कुराले असर पारेको माधनने छैन । 

(३) कुनै मदु्दामा प्रधििादीको बर्ान िा प्रधिउत्तरपरबाट जालसाजी, कीिे िा 

करकाप सम्बन्िी प्रश्न उठेमा मलुकुी देिानी कार्यविधि संवहिा, २०७४ को दिा १७२ 

िा मलुकुी िौजदारी कार्यविधि संवहिा, २०७४ को दिा १०४ बमोक्षजमको कार्यविधि 

पूरा गरी सोही मदु्दाबाट सो प्रश्नको पधन धनणयर् गनुय पछय । 

४. उजरुी :  कसैले विरादपर नददई प्रमाण खलुाई उजूरी ददएमा अदालिले आिश्र्क भए 

बर्ान समेि गराई त्र्सैबाट कारिाई गनुय पछय । 

५. जााँचबिु: (१) कुनै मदु्दामा उजरुी दार्र भएपधछ अदालिले त्र्स सम्बन्िमा देहार्का 

कुराहरूको जााँचबिु गनेछः– 

(क) िादीको दािी िा धनजले प्रधििादी उपर लगाउन खोजेको अधभर्ोग कानूनमा 

आिाररि छ िा छैन ? 

(ख) िादीले प्रस्ििु गरेको िा गनय चाहेको प्रमाणहरू मदु्दामा सरोकारका छन ्िा छैनन ्

र िी प्रमाणहरू उजरुीमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाक्षणि गनय पर्ायप्त छन ्िा 

छैनन ्? 

                                                           

  मलुकुी संवहिा सम्बन्िी केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गर्र्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 

 केही नेपाल कानूनलाई संशोिन, एकीकरण, समार्ोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधिि । 
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(२) उपदिा (१) बमोक्षजम जााँचबिु गदाय अदालिले िादीको उजरुी नै लाग्न 

नसक्ने िा विश्वसनीर् िा पर्ायप्त प्रमाण नभएकोले उजरुीमा उल्लेख भएका कुराहरू 

प्रमाक्षणि हनु नसक्ने देखेमा कारण समेि उल्लेख गरी उजरुी खारेज गनय सक्नेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोक्षजम उजरुी खारेज हनुे भएमा बाहेक अदालिलेः– 

(क) प्रधििादी अदालिमा उपक्षस्थि भए िरुून्ि धनजको िर्ान धलई 

कारिाई गनुय पछय । 

  िर प्रधििादीले िरुून्ि बर्ान गनय इन्कार गरी प्रधिउत्तर 

पेश गनय चाहेमा धनजलाई साि ददनको म्र्ाद ददइनछे । 

(ख) प्रधििादी अदालिमा उपक्षस्थि नभए धनजको नाममा िीन ददनधभर 

समाव्हान िा इिलार्नामा जारी गनुय पछय । 

(४) कुनै कानून अन्िगयि अदालिले स्िरं् कारिाई चलाउन ु पने अिस्थामा 

मदु्दामा ित्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै व्र्क्षिका उपर मदु्दा चलाउन ु पने देक्षखएमा 

अदालिले देहार्का कुराहरू उल्लेख गरी पचाय खडा गनुयपछय र उपदिा (३) को खण्ड    

(क) र (ख) बमोक्षजम कारिाई गनुयपछयः– 

 (क) प्रधििादीको पूरा नाम र ठेगाना, 

 (ख) मदु्दा चलाउन ुपने कारण, र  

 (ग) ित्सम्बन्िी प्रमाण । 

६. उजरुी र धलखि प्रमाणको नक्कल प्रधििादीलाई ददन ु पने: (१) प्रहरीद्वारा कारिाई 

चलाइएको मदु्दामा प्रधििादी प्रहरी वहरासिमा भए उजरुी दिाय हनुासाथ सो उजरुी र 

ित्सम्बन्िी धलखि प्रमाणहरूको एक एक प्रधि नक्कल सम्बक्षन्िि प्रहरी कार्ायलर्ले 

प्रधििादीलाई ददन ुपछय । 

(२) दिा ५ को उपदिा (४) बमोक्षजम कारिाई चलेको मदु्दामा सो उपदिामा 

उक्षल्लक्षखि पचाय र ित्सम्बन्िी धलखिप्रमाणको एक एक प्रधि नक्कल अदालिले 
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प्रधििादीलाई बर्ान गराउन ु भन्दा अगािै ददन ु िा समाव्हान िा इिलार्नामाका साथ 

पठाउन ुपछय । 

(३) उपदिा (१) र (२) मा उक्षल्लक्षखि अिस्थामा बाहेक अन्र् अिस्थामा 

प्रत्रे्क िादीका धनधमत्त एक एक प्रधिको वहसाबले उजरुी र ित्सम्बन्िी धलखि प्रमाणको 

नक्कल प्रधिहरू िादीले उजरुीकासाथ अदालिमा पेश गनुयपछय र अदालिले सो नक्कल 

प्रधििादीलाई समाव्हान िा इिलार्नामाका साथ पठाई ददनपुछय । 

िर एकाघरका प्रधििादीहरू जधि जना भएपधन उजरुी र ित्सम्बन्िी धलखि 

प्रमाणको एक एक प्रधि नक्कल मार पेश गरे िा पठाए पगु्नेछ । 

(४) र्स दिा बमोक्षजम प्रधििादीलाई ददन ु िा पठाउन ु पने नक्कल नददई िा 

नपठाई मदु्दाको कारिाई भएको रहेछ भने सो कारिाई बदर हनुेछ । 

(५) दिा ७ को उपदिा (२) बमोक्षजम समाव्हान िा इिलार्नामा टााँस 

भएकोमा सो समाव्हान िा इिलार्नामाका साथ पठाइएको नक्कल प्रधिहरू सो समाव्हान 

िा इिलार्नामा िामेल गनय जाने कमयचारीले अदालिमा वििाय बिुाउन ुपछय र प्रधििादीले 

सो नक्कल प्रधिहरू जवहलेसकैु पधन अदालिबाट प्राप्त गनय सक्नेछ । 

७. समाव्हान िा इिलार्नामा: (१) अदालिले र्स ऐन बमोक्षजम समाव्हान िा इिलार्नामा 

जारी गदाय अनसूुची ३ मा िोवकएको ढााँचामा जारी गनुय पछय । 

(२) उपदिा (१) बमोक्षजम जारी भएको समाह्वान िा इिलार्नामा प्रचधलि 

कानून बमोक्षजमको रीि परुर््ाई िामेल गनुय पनेछ । 

   िर िादीले गलि ठेगाना लेक्षखददएको िा अदालिद्वारा गलि ठेगानाको 

उल्लेख गरेको कारणले प्रधििादी िा धनजको घर डेराको पत्ता नलागेको रहेछ भने र्स 

उपदिा बमोक्षजम टााँस हुाँदैमा समाव्हान िा इिलार्नामा रीिपूियक िामेल भएको माधनन े

छैन ।  

                                                           
     केही नेपाल कानूनलाई संशोिन, एकीकरण, समार्ोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधिि । 
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(३) र्स दिा बमोक्षजमको समाव्हान िा इिलार्नामा िामेल गनय जाने 

कमयचारीले बाटाका म्र्ाद बाहेक दईु ददनधभर समाव्हान िा इिलार्नामा िामेल गरी 

सक्नपुछय र कुनै मनाधसि कारण नभई समाव्हान िा इिलार्नामा िामेल गनय वढलो 

गरेको देक्षखएमा धनजलाई अदालिले पच्चीस रूपैर्ााँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 

८. म्र्ाद िाररख: (१) र्स ऐन बमोक्षजम कारिाई चलेको कुनै मदु्दामा गजु्रकेो म्र्ाद िा 

िाररख थमाउन पाउने छैन । 

िर– 

(क) पिको काब ु भन्दा बावहरको पररक्षस्थधिले गदाय म्र्ाद िा िाररख 

गजु्रकेो भने्न अदालिलाई लागेमा एकै पटक िा दईु पटकसम्म 

गरी जम्मा पन्र ददनसम्मको म्र्ाद िाररख थाम्न सवकनेछ । 

(ख) मलुकुी देिानी कार्यविधि संवहिा, २०७४ को दिा २२५ र दिा 

२२६ िथा मलुकुी िौजदारी कार्यविधि संवहिा, २०७४ को दिा 

१९० मा लेक्षखएको कुरामा सोही बमोक्षजम हनुेछ ।  

(२) प्रधििादीको नाममा समाव्हान िा इिलार्नामा जारी गदाय बाटाका म्र्ाद 

बाहेक साि ददनको म्र्ाद ददइनेछ । 

९. अनपुक्षस्थि प्रधििादी ििय बाट अरूले प्रमाण पेश गनय सक्न े विशषे व्र्िस्था: (१) कुनै 

देिानी मदु्दामा दिा ७ बमोक्षजम जारी भएको इिलार्नामाको म्र्ादमा प्रधििादीले प्रधििाद 

गनय नसक्ने कुनै विश्वसनीर् कारण देखाई धनजका एका घरसाँगका कुनै हकिालाले सो 

म्र्ाद भिुान भएको धमधिले ७ ददनधभर िादीको दािा खण्डन हनुे कुनै प्रमाण पेश गरेमा 

अदालिले सो प्रमाण समेि बिुी मदु्दाको वकनारा गनुयपछय । 

(२) कुनै िौज्दारी मदु्दामा दिा ७ बमोक्षजम जारी भएको समाव्हानको म्र्ादमा 

प्रधििादी अदालिमा उपक्षस्थि हनु नसक्ने िा प्रधिउत्तर पेश गनय नसक्ने कुनै विश्वसनीर् 

                                                           
  मलुकुी संवहिा सम्बन्िी केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गर्र्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 
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कारण देखाई कसैले सो म्र्ाद भिुान भएको धमधिले साि ददन धभर उजरुीको खण्डन 

हनुे कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालिले सो प्रमाण समेि बिुी मदु्दाको वकनारा गनुय पछय । 

१०. मदु्दा धछन्नपुने अिधि: (१) प्रधिउत्तर दाक्षखल भएको िा प्रधििादीको बर्ान भएकोमा सो 

भएको धमधिले र प्रधिउत्तर दाक्षखल नभएको िा प्रधििादीको बर्ान नभएकोमा सो हनुे 

म्र्ाद भिुान भएको धमधिले नब्बे ददनधभर मदु्दाको वकनारा गनुय पछय । 

(२) उपदिा (१) मा मदु्दा वकनारा गने समर्का सम्बन्िमा जनुसकैु कुरा 

लेक्षखएको भए िापधन सो समर् अगाधडनै मदु्दा वकनारा गनय अंग पगुी सकेको भए सो 

धमधिले िीन ददन धभर वकनारा गनुय पछय । 

  िर दिा ८ बमोक्षजम म्र्ाद िा िाररख थमाउन पाउने म्र्ाद र दिा ९ बमोक्षजम 

अनपुक्षस्थि प्रधििादीका ििय बाट प्रमाण पेश हनु सक्ने म्र्ादभन्दा अगािै मदु्दा िैसला गनुय 

हुाँदैन। 

११. प्रमाण बिुी सकेपधछ पि िाररखमा नबसे पधन हनु:े (१) अदालिले िादी र प्रधििादी दिैु 

पिको प्रमाण बिुी सकेपधछ कुनै पिले चाहेमा अदालिको अनमुधि धलई िाररखमा नबसे 

पधन हनु्छ । 

(२) िादीले आिनो प्रमाण पेश गरेपधछ धनजले मार िा प्रधििादीले समेि िाररख 

गजुारे पधन मदु्दा धडसधमस गरी िैसला गनय हुाँदैन र बिेुसम्मका प्रमाणका आिारमा 

मदु्दाको िैसला गनुय पछय। 

११क. पनुरािेदन गने म्र्ाद: अदालिबाट भएको िैसला उपर थाहा पाएको धमधिले िीस ददन 

धभर प्रचधलि कानूनको अिीनमा रही पनुरािेदन गनय सक्नेछ। 

११ख. पनुरािेदन वकनारा गनुय पने अिधि: (१) पनुरािेदन वकनारा गदाय सो मदु्दाको अक्षघ 

धछनेको धमधसल दाक्षखल भएको धमधिले नब्बे ददनधभर वकनारा गनुय पनेछ । 

                                                           
   केही नपेाल कानूनलाई संशोिन, एकीकरण, समार्ोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधिि। 

   मलुकुी संवहिा सम्बन्िी केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गर्र्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 

   केही नपेाल ऐन (संशोिन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । 
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(२) उपदिा (१) मा पनुरािेदन वकनारा गने समर्का सम्बन्िमा जनुसकैु कुरा 

लेक्षखएको भए िापधन सो समर् अगाधड नै पनुरािेदन वकनारा गनय अङ्ग पधुगसकेको भए सो 

धमधिले िीन ददनधभर वकनारा गनुय पनेछ। 

१२. र्स ऐन बमोक्षजमको कार्यविधि अपनाउन नपने िा नहनु े अिस्था: (१) कुनै मदु्दाको 

कारिाई गदै लैजााँदा सो मदु्दा र्स ऐन अन्िगयिको नदेक्षखएमा अदालिले कारण सवहिको 

पचाय खडा गरी सो मदु्दाको बााँकी कारिाईमा अन्र् प्रचधलि नेपाल कानून बमोक्षजमको 

सामान्र् कार्यविधि अपनाउन ुपछय। 

(२) कुनै मदु्दामा केही कुरा र्स ऐन अन्िगयि पने र केही कुरामा अन्र् प्रचधलि 

नेपाल कानून बमोक्षजमको कार्यविधि अपनाउन ुपने देक्षखएमा सो परैु मदु्दाको कारिाईमा 

अन्र् प्रचधलि नपेाल कानून बमोक्षजमको कार्यविधि अपनाउन ुपछय। 

१३. धनर्म बनाउन े अधिकार: र्ो ऐनको उदे्दश्र् कार्ायक्षन्िि गनयको लाधग नपेाल सरकारले 

सिोच्च अदालिको सल्लाह धलई धनर्म बनाउन सक्नेछ । 

१४. बचाउ र खारेजी : (१) र्स ऐन बमोक्षजमको कार्यविधि अपनाउन ु पने मदु्दामा सो 

बमोक्षजमको कार्यविधि नअपनाई अन्र् प्रचधलि नेपाल कानून बमोक्षजमको सामान्र् 

कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने पधन सो कारणले मार भैसकेको कारिाई बदर हनुे छैन। 

(२) र्स ऐन बमोक्षजम हेररने मदु्दामा र्ो ऐन र र्स ऐन अन्िगयि बनेको धनर्ममा 

लेक्षखएदेक्षख बाहेकका कार्यविधि सम्बन्िी अन्र् कुराहरू प्रचधलि नेपाल कानून बमोक्षजम 

हनुेछ। 

(३)   देहार्का नेपाल ऐन खारेज गररएका छनः्– 

(क) िथर्ााँक ऐन, २०१५ को दिा १० को उपदिा (२) मा रहेको 

“र्ो ऐन अन्िगयिको कसूर सम्बन्िी कारिाई ठाडो जााँचबिुद्वारा 

गररनेछ”  भन्ने िाक्ांश । 
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(ख) जग्गा प्राधप्त ऐन, २०१८ को दिा १२ मा रहेको “ठाडो” भन्ने 

शब्द र दिा २६ । 

(ग) िन ऐन, २०१८ को दिा ९, दिा १५ को उपदिा (२) र 

दिा ५६ को उपदिा (१) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्दहरू र 

दिा १८ । 

(घ) गाउाँ पञ्चार्ि ऐन, २०१८ को दिा ४९, ५०, ५१, ५३ र ५४ । 

(ङ) धभिा माग्ने (धनषिे) ऐन, २०१८ को दिा ३ मा रहेको 

“िौज्दारी मदु्दा सरहको ठाडो” भन्ने िाक्ांश । 

(च) कम्पनी ऐन, २०२१ को दिा १४६ को उपदिा (१) को 

प्रधिबन्िात्मक िाक्ांशमा रहेको “ठाडो जााँचबिु र अन्र् 

आिश्र्क कारिाई गरी”  भन्ने िाक्ांश । 

(छ) राजमागय धनमायण ऐन, २०२१ को दिा ९ मा रहेको “र र्स  

सम्बन्िमा”  भने्न शब्दहरू देक्षख “हनुेछ”  भन्ने शब्दहरूसम्म । 

(ज) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ को दिा ४० को उपदिा (२) मा 

रहेको “हनुे र त्र्स्िो मदु्दामा” भने्न शब्दहरूदेक्षख “सबै अधिकार” 

भन्ने शब्दहरूसम्म । 

(ि) संस्थान ऐन, २०२१ को दिा १५ को उपदिा (२) मा रहेको 

“ठाडो” भन्ने शब्द । 

(ञ) राविर् र्ािार्ाि व्र्िस्था ऐन, २०२६ को दिा ५ को उपदिा 

(१) मा रहेको “ठाडो बिुी” भन्ने शब्दहरू । 
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अनसूुची–१ 

दिा ३ को उपदिा (१) को खण्ड (क) साँग सम्बक्षन्िि 

१. नेपाल एजेन्सी सम्बन्िी ऐन, २०१४ अन्िगयिको मदु्दा, 

२. रेधडर्ो ऐन, २०१४ अन्िगयिको मदु्दा, 

३. पेटेण्ट धडजार्न र टे्रडमाकय  ऐन, २०२२ अन्िगयिको मदु्दा, 

४. संस्था दिाय ऐन, २०३४ अन्िगयिको मदु्दा, 

५. स्टाण्डडय नाप र िौल ऐन, २०२५ को दिा ३० अन्िगयिको मदु्दा,  

६. क्षचठ्ठा ऐन, २०२५ को दिा ७ अन्िगयिको मदु्दा,  

७. क्षशिा ऐन, २०२८ को दिा १७ अन्िगयिको मदु्दा, 

८. पर्यटन ऐन, २०३५ को दिा ४६ अन्िगयिको मदु्दा,  

९. श्रम ऐन, २०४८ अन्िर्र्गयिको मदु्दा,  

१०. प्रचधलि कानून बमोक्षजम गाउ“पाधलका िा नगरपाधलकाको न्र्ावर्क सधमधिको 

अधिकारिेर धभरको मदु्दा, 

११. अन्िः शलु्क ऐन, २०५८ अन्िगयिको मदु्दा, 

१२. प्रधिधलवप अधिकार ऐन, २०५९ अन्िगयिको मदु्दा, 

१३. कम्पनी ऐन, २०६३ अन्िगयिको मदु्दा, 

१४.    मलुकुी देिानी संवहिा, २०७४ को,–  

(क) भाग ४ को पररच्छेद–१३ अन्िगयिको अचल सम्पक्षत्तको हक सिा 

सम्बन्िी मदु्दा, 

(ख) भाग ५ को पररच्छेद–१४ अन्िगयिको ज्र्ाला मजरुी सम्बन्िी मदु्दा, 

                                                           

   केही नेपाल कानूनलाई संशोिन, एकीकरण, समार्ोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधिि । 

  मलुकुी संवहिा सम्बन्िी केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 
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(ग) दिा १०० बमोक्षजम सम्बन्ि विच्छेद हुाँदा अंश नधलई एकमषु्ट रकम िा 

खचय भराई ददने सम्बन्िी मदु्दा, 

(घ) दिा २११ बमोक्षजम इज्जि आमद अनसुार खान लाउन ददन र आधथयक 

हैधसर्ि अनसुार क्षशिा र स्िास्थर् उपचारको व्र्िस्था गनुय पने मदु्दा, 

(ङ) दिा ४०१ विपरीि घर िहालमा बस्ने व्र्क्षिलाई हटाएको सम्बन्िी 

मदु्दा । 

१५.  मलुकुी अपराि संवहिा ऐन, २०७४ को दिा २०१ अन्िगयि मानिोक्षचि न्रू्निम सवुििा 

नददई थनुामा राखेको मदु्दा, 

१६. प्रचधलि कानूनमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोक्षजमको कार्यविधि अपनाउन ुपने भनी 

िोवकएको मदु्दा । 

  

  

                                                           
  मलुकुी संवहिा सम्बन्िी केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधिि । 
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अनसूुची २ 

दिा ३ को उपदिा (१) को खण्ड (ख) साँग सम्बक्षन्िि 

 

१. अनसूुची १ मा उक्षल्लक्षखि मदु्दा बाहेक अचल सम्पक्षत्त सम्बन्िी अन्र् कुनै मदु्दा । 

२. सन्िीसपयन सम्बन्िी मदु्दा । 

३. अंश िा अपिुाली सम्बन्िी मदु्दा । 

४. नािा सम्बन्ि कार्म गराई माग्ने विषर्को मदु्दा । 

५. करणीको अपराि सम्बन्िी मदु्दा । 

६. कुनै प्रकारको चोरी सम्बन्िी मदु्दा । 

७. दिा ३ को उपदिा (३) बमोक्षजम कारिाई चलेकोमा बाहेक जालसाजी िा कीिे 

सम्बन्िी मदु्दा । 

८. 
=........................ 

 

 

 

  

                                                           
  केही नेपाल संशोिन गने ऐन, २०४८ द्वारा क्षिवकएको ।  
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अनसूुची-३ 

दिा ७ को उपदिा (१) साँग सम्बक्षन्िि 

... ... ...अड्डा । अदालिबाट जारी भएको ... ... ... ठाउाँ बस्ने प्रधििादी ... ... ... का 

नाउाँको साि ददने समाव्हान िा इिलार्नामा ... ... ... ठाउाँ बस्ने ... ... ... ले 

िपाईको नाममा ... ... ...धमधिमा ... ... ... मदु्दामा र्स अड्डा  अदालिमा उजरु बर्ान 

 विरादपर ददएको हनुाले सो उजरु बर्ान  विरादपर र ित्सम्बन्िी धलखि प्रमाणको 

नक्कल र्सै साथ पठाई ददएको छ । िसथय बाटोको म्र्ाद बाहेक साि ददनधभर प्रधििादी 

िर्ान िा प्रधिउत्तरपर ददन आिनो धलखि प्रमाणको सक्कल नक्कल जो छ सो र सो 

बमोक्षजमको एक एक प्रधि नक्कल समेि धलई र्स अड्डा अदालिमा हाक्षजर हनु आिै नै 

आउन ुहोला िा अख्तत्र्ारनामा लेखी िाररस पठाउन ुहोला कानून बमोक्षजम पूपयि हनुेछ । 

 इधि सम्िि.्.... साल.....गिे रोज..... शभुम ्। 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 द्रष्टव्र्ः  केही नेपाल काननु संशोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िरण भएका शब्दहरुः  

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


