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स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

  २०२८।४।२० 

संशोधन गने ऐन 

१. न्याय प्रशासन सधुार ऐन, २०३१         २०३१।४।१८ 

२. कालो बजार िथा केही अन्य सामाजजक अपराध  

र सजाय ऐन, २०३२            २०३२।५।२० 

३. स्थानीय प्रशासन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०३३       २०३३।४।२८ 

४. स्थानीय प्रशासन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३७        २०३७।६।२ 

५. वाक् िथा प्रकाशन स्विन्रिा ऐन, २०३७        २०३७।४।२९ 

६. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१        २०४१।७।२७ 

७. न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३       २०४३।७।२४ 

८. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३        २०४३।७।२४ 

९. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८          २०४८।२।१६ 

१०. स्थानीय प्रशासन (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८        २०४८।२।२१ 

११. स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन) ऐन, २०५८     २०५८।५।६ 

  प्रमाजिकरि र प्रकाशन मममि 

१२. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३       २०६३।४।२३ 

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

१४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४        २०६४।५।९ 

१५.  गििन्र सदुृढीकरि िथा केही नेपाल कानून  

संशोधन गने ऐन, २०६६         २०६६।१०।७ 

१६.  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२       २०७२।११।१३ 

१७.  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरि, समायोजन र  

खारेज गने ऐन, २०७४¶                  २०७४।६।३० 

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

२०२८ सालको ऐन नं. २ 

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

                                                           


   यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देजख लागू भएको । 

¶
  यो ऐन सम्वि ्२०७५ साल भदौ १ गिे देजख प्रारम्भ भएको । 
  गििन्र सदुृढीकरि िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिहकएको । 
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स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरि गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीय व्यवस्था अनरुूप संशोधन र एकीकरि 
गनन िथा शाजन्ि र व्यवस्था कायम राख् न वाञ् छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज महेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ् चायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८” रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन नेपाल ........... भर लागू हनुेछ ।  

(३) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क) ... ... ... ... ... ... ... ... 
(क१) ................... 
(ख) “प्रमखु जजल्ला अमधकारी” भन् नाले नेपाल सरकारबाट मनयकु्त प्रमखु जजल्ला 

अमधकारी सम्िन ुपछन । 


(ख१) “मन्रालय” भन् नाले नेपाल सरकारको मन्रालय सम्िन ुपछन । 

 (ग) “सभा” भन् नाले पच्चीस वा पच्चीस भन्दा बढी व्यजक्तहरू कुनै सावनजमनक 
स्थलमा कुनै खास उदे्दश्य पूरा गनन संगठठि वा असंगठठि रूपमा जम्मा भएको 
समूह सम्िन ुपछन । 

                                                           

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
  गििन्र सदुृढीकरि िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिहकएको । 

       स्थानीय प्रशासन (पााँचौ संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने   
ऐन, २०६३ द्वारा स्विः जागेको । 

   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जिहकएको। 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा  थप। 
   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
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पररच्छेद – २ 

..................जजल्ला हवभाजन 

३. ..............जजल्ला हवभाजन : (१) नेपाल ........... लाई नेपालको संहवधानको 
अनसूुची–४ मा उल्लेख भए बमोजजम ...............जजल्लाहरूमा हवभाजन गररएकोछ । 

(२) प्रत्येक .............जजल्लाको सीमाना र सदरमकुाम नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकठदए बमोजजम हनुेछ । 

(३) यस अजघ कायम भैरहेको जजल्लाको मसमाना र सदरमकुाम नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म साहवकै बमोजजम कायम      
रहनेछ । 

पररच्छेद – ३ 

 ............. जजल्ला प्रशासन 

४. ........... 
४क ........... 
४ख. ........... 
४ग. ........... 
४घ. ........... 
५.  जजल्ला प्रशासनः (१) जजल्लाको सामान्य प्रशासन सञ् चालन गननको लामग प्रत्येक जजल्लामा 

एउटा जजल्ला प्रशासन कायानलय रहनेछ । नेपाल सरकारले सो कायानलयको प्रमखु 
प्रशासकीय अमधकारीको रूपमा काम समेि गने गरी प्रत्येक जजल्लामा एकजना प्रमखु जजल्ला 
अमधकारीको मनयजुक्त गनेछ । प्रमखु जजल्ला अमधकारीले प्रचमलि कानून, नेपाल सरकारको 

                                                           

 चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि।  

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जिहकएको। 

  गििन्र सदुृढीकरि िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिहकएको । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
       स्थानीय प्रशासन (पााँचौ संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने   

ऐन, २०६३ द्वारा स्विः जागेको । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज। 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज . 


  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा संशोमधि । 
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नीमि, मनदेशन िथा ............... रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रमिमनमधको रूपमा काम 
गनेछ ।  

(२) अदालि र रिा सम्बन्धी कायानलयहरू ... ... ... बाहेक नेपाल सरकारले 
समय समयमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाजशि गरी िोहकठदएको जजल्ला स्िरका 
कायानलयहरू जजल्ला प्रशासन कायानलयको शाखाका रूपमा रहनेछन ्।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम जजल्ला प्रशासन कायानलयको शाखाको रूपमा रहेको 
जजल्ला स्िरका कायानलय वा सोही कायानलयका अमधकृिले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रचमलि 
नेपाल कानून बमोजजम िोहकएको अमधकार वा कुनै न्याहयक वा अधन न्याहयक अमधकारको 
प्रयोगका हकमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीको कुनै मनयन्रि रहने छैन ।  

(४) उपदफा (२) बमोजजम जजल्ला प्रशासन कायानलयको शाखाको रूपमा रहेका 
जजल्ला स्िरका कायानलयहरू मामथ रेखदेख, मनयन्रि र मनदेशन ठदने सम्बन्धमा प्रमखु 
जजल्ला अमधकारी वा अन्य अमधकारीको अमधकार र किनव्य यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयमद्वारा व्यवजस्थि हनुछे । 

(५) प्रमखु जजल्ला अमधकारीको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :- 

(क) जजल्लामा शाजन्ि, व्यवस्था र सरुिा कायम राख् न,े 

(ख) जजल्लामभर नेपाल सरकार, ................., नगरपामलका वा गाउाँपामलकाले 
सञ् चालन गरेका हवकास कायनहरूमा सहयोग परु् याउने, 

(ग) जजल्लामभर रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पजिको रेखदेख, सम्भार िथा 
ममनि गने, गराउने, 

(घ) ...... ... ... ... ... 
(ङ) नेपाल सरकारले समयमा समयमा ठदएका आदेश वा मनदेशन अनसुार 

अन्य काम कारबाही गने । 

                                                           

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जिहकएको। 

   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा जिहकइको। 
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(६) ... ... ... ... ... 
६. शाजन्ि सरुिा कायम गने : (१) ........ प्रमखु जजल्ला अमधकारीले कुनै हहंसात्मक काम 

कारबाही हनुे वा हलुदङ्गा हनुे आशङ्का भएको कायनलाई रोक्न देहाय बमोजजम गनुन पदनछ :- 

(क) कुनै सभा जलुसु वा भीडले हहंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवजृि मलई त्यसको 

कुनै काम कारबाहीबाट शाजन्ि भङ्ग हनुे सम् भावना देजखएमा प्रहरीद्वारा रोक्न 
लगाउने र प्रहरीले मनयन्रि गनन नसकेकोमा सम्बजन्धि ठाउाँमा िरुून्िै 
आफै गई वा आफू मािहिका अमधकृिलाई पठाई सकेसम्म सम्िाइ शाजन्ि 
कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दिले लाठी चाजन, अश्रगुयााँस, फोहरा र 
हवाई फायर समेि आवश्यकिा र पररजस्थमि अनसुार जो गनुन पने बल 
प्रयोग गरी शाजन्ि कायम गने गराउने, 

(ख) खण्ड (क) अनसुार शाजन्ि कायम गनन नसहकने देजखएमा र गोली चलाउन ु
पने आवश्यकिा परेमा सो गनुन भन्दा अगामड भीडलाई हट्दैनौ भने गोली 
चलाइनेछ भनी स्पष्टसाँग सो भीडले बझु्न ेगरी चेिावनी ठदने र त्यमि गदान 
पमन भीड हटेन र गोली चलाउन ु पने नै भयो भने घुाँडा ममुन पारी गोली 
चलाउनको मनममि आदेश लेखी सही गरी ठदने,  

(ग) ... ... ... ...  

(घ) ........ जजल्लामा शाजन्ि सरुिा कायम गनन समयले भ्याएसम्म मलजखि र 
नभ्याएमा मार मौजखक आदेश आवश्यकिा अनसुार प्रहरी अमधकृिलाई ठदन े
र मौजखक आदेश ठदएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टामभर सो 
आदेशलाई मलजखि रूपमा समथनन गने, 

(ङ) जजल्लामा शाजन्ि सरुिा कायम गने कामको लामग जजल्ला प्रहरी कायानलयले 
प्रमखु जजल्ला अमधकारीको प्रत्यिः मनयन्रि र मनदेशनमा रही काम गनुन   
पनेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 

   पहहलो संशोधनद्वारा जिहकएको । 


      पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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€(१क) उपदफा (१) बमोजजम शाजन्ि सरुिा कायम गने सम्बन्धमा भए गरेका 
काम कारबाहीको जानकारी प्रमखु जजल्ला अमधकारीले मन्रालयलाई िरुून्ि ठदन ुपनेछ र 
सो सम्बन्धमा मन्रालयले ठदएको मनदेशनको पालना गनुन प्रमखु जजल्ला अमधकारीको 
किनव्य हनुेछ । 

(२) आफ्नो अमधकार िेरमभरको कुनै ठाउाँमा गम्भीर अशाजन्ि भएको छ वा हनुे 
सम्भावना छ र सो ठाउाँमा भैरहेको शाजन्ि रोक्न वा अशाजन्ि हनु नठदन अन्य प्रहरीको 
मद्दिबाट मार सम्भव छैन भन् न ेप्रमखु जजल्ला अमधकारीलाई लागेमा यस सम्बन्धी कारि 
िथा आधार खलुाई मनजले स्थानीय वा नजजकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्था अनसुार नेपाली 
सेनाको मद्दि मागन सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दि मागेकोमा 
मन्रालयलाई चौबीस घण्टामभर सबैभन्दा मछटो साधनद्वारा त्यसको सूचना ठदन ुपनेछ । 

(२क) .............. 
(३) कसैले कुनै काम गनन लागदा वा कही ं केही वस्ि ु रहाँदा वा कसैले राख्दा 

हलुदङ्गा भई शाजन्ि सरुिा भङ्ग हनुे वा कसैलाई बाधा हवरोध पने वा जनस्वास््यलाई खराब 
असर पने सम्भावना भएमा ... ... ... प्रमखु जजल्ला अमधकारीले देहाय बमोजजमको आदेश 
ठदन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दईु महहना भन्दा बढी अवमधको हनुे छैन । 

(क) कसैलाई कुनै काम गनन ठदनबाट मनषधे गने, 

(ख) कुनै वस्ि ुवा सम्पजिको मामलक वा व्यवस्थापक वा प्रमखुलाई सो वस्ि ुवा 
सम्पजि सो ठाउाँबाट हटाउन आदेश ठदन े वा सो ठाउाँमा कुनै काम गनन 
मनषधे गने । 

(३क) कुनै ठाउाँमा हलुदङ्गा वा अशाजन्ि भएमा वा हनु सक्ने पयानप् ि आधार भएमा 
सो पररजस्थमिलाई दृहष्टगि गरी प्रमखु जजल्ला अमधकारीले िेर र समय िोकी सो िेर र 
समयमा हलुदङ्गा वा अशाजन्ि गने उदे्दश्यले एकै ठाउाँमा पााँचजना भन्दा बढी मामनस जम्मा 
हनु नपाउने गरी आदेश जारी गनन सक्नेछ । त्यस्िो आदेश उल्लङ्घन गने व्यजक्तलाई 

                                                           

€   चौथो संशोधनद्वारा थप। 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
 चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि।  

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जिहकएको। 


   पहहलो संशोधनद्वारा जिहकएको । 


      केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा थप ।  
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प्रमखु जजल्ला अमधकारीले पााँच सय रूपैयााँसम्म जररवाना वा एक महहनासम्म कैद वा दवैु 
सजाय गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम ... ... ... प्रमखु जजल्ला अमधकारीले कसैलाई कुनै 
आदेश ठदाँदा सो ठदन ुपने कारि लेखी सम्बजन्धि व्यजक्तको नाममा सूचना पठाउन ुपदनछ । 
सम्बजन्धि व्यजक्त फेला नपरेमा काम नरोहकने गरी प्रचमलि नपेाल कानून बमोजजम सूचना 
टााँस गनुन पदनछ । त्यस्िो आदेश उल्लङ्घन गने व्यजक्तलाई आदेश ठदने अमधकृिले पटकै 
हपच्छे बढीमा पचास रूपैंयााँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

(५) जजल्लामभर जगगा जमीन, कुलो, पानी, सााँध सीमानाबारे शाजन्िभङ्ग हनु जाने 
जस्िो िगडा भएको वा हनु लागेको छ भन् न ेथाहा हनु आएमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले 
सम्बजन्धि पिहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो कायानलयमा जिकाई बयान मलने र आवश्यकिा 
अनसुार सम्बजन्धि सम्पजि रोक्का गरी िीन महहनादेजख जसको जजम्मा छ उसैको वा 
नगरपामलका वा गाउाँपामलका वा कुनै माथवर व्यजक्तको जजम्मामा समु्पन लगाई जचि 
नबझु्ने पिलाई अदालिबाट हक बेहक छुट् याएर आउन आदेश ठदन सक्नछे । 

(६) उपदफा (३), (३क), (४) र (५) अन्िगनि प्रमखु जजल्ला अमधकारीले गरेको 
आदेश वा सजाय उपर जचि नबझु्ने व्यजक्तले पैंिीस ठदनमभर सम्बजन्धि जजल्ला अदालिमा 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

(७) प्रत्येक जजल्लामा शाजन्ि सरुिा र सवु्यवस्था गने काममा सहयोग परु् याउन 
देहाय बमोजजमको एक सरुिा समममि रहनेछ :- 

(क) प्रमखु जजल्ला अमधकारी     – अध्यि 

(ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमखु    – सदस्य 

(ग) जजल्ला प्रहरी कायानलयको प्रमखु   –सदस्य 

(घ) सशस्त्र प्रहरी कायानलयको स्थानीय प्रमखु   – सदस्य 

                                                           

   पहहलो संशोधनद्वारा जिहकएको । 


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा संशोमधि । 

 चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि।  
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(ङ) राहिय अनसुन्धान हवभागको जजल्लाजस्थि  

 कायानलयको प्रमखु     – सदस्य 

 (च) सहायक प्रमखु जजल्ला अमधकारी   –सदस्य–सजचव 

(८) ...................... 
(९) जजल्ला सरुिा समममिको बैठकमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले आवश्यकिा अनसुार 

जजल्लाजस्थि अन्य कायानलयका पदामधकारीलाई आमन्रि गन सक्नेछ ।  

(१०) उपदफा (७) बमोजजमको समममिको बैठक आवश्यकिा अनसुार प्रमखु जजल्ला 
अमधकारीले बोलाउन सक्नेछ । 

६क. कर्फ्ून लगाउन सक्ने : (१) कुनै ठाउाँमा आन्दोलन वा हलुदङ्गा भई शाजन्ि भङ्ग हनु जान े
देजखएमा पररजस्थमिको हवचार गरी आवश्यक भएमा ... ... ... प्रमखु जजल्ला अमधकारीले 
त्यस्िो स्थानको सीमाना िोकी सो ठाउाँमा कसैले आविजावि गनन, भेला हनु र िोकेको अरू 
कुनै काम गनन नपाउने गरी कर्फ्ून लगाउन आदेश जारी गनन सक्नेछ । त्यसरी कर्फ्ूनको 
आदेश ठदाँदा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले सो आदेश, कर्फ्ून लागने िेर र सो वररपररका 
िेरका सवनसाधारि जनिाको जानकारीको लामग प्रचार गनुन पदनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम आदेश जारी भएपमछ मनषधे गररएको स्थान र समयमभर 
प्रमखु जजल्ला अमधकारीबाट गोप्य संकेि मलएको इजाजि प्राप् ि व्यजक्त बाहेक अरू कसैले 
आविजावि गनन हुाँदैन । 

(३) कर्फ्ूनको आदेश उल्लङ्घन गने व्यजक्तलाई प्रहरीले मगरफ्िार गनेछ र त्यसरी 
मगरफ्िार गररएका व्यजक्तलाई िरुून्ि प्रहरीले प्रमखु जजल्ला अमधकारी समि पेश गनुन 
पनेछ । त्यसरी मगरफ्िार गररएका व्यजक्तलाई प्रमखु जजल्ला अमधकारीले उपयकु्त 
सम्िेको संजिि कायनहवमध अपनाई एक महहनासम्म कैद वा एक हजार रूपैयााँसम्म जररबाना 

                                                           
       स्थानीय प्रशासन (पााँचौ संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने   

ऐन, २०६३ द्वारा स्विः जागेको । 

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा संशोमधि । 


      केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा थप ।  

  चौथो संशोधनद्वारा जिहकएको। 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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वा दवैु सजाय गनन सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालिमा पनुरावेदन 
लागनेछ । 

(४) कर्फ्ूनको आदेश ठदाँदा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले कर्फ्ूनको जस्थमिलाई 
मनयन्रिमा राख् न कर्फ्ून िोड्ने व्यजक्त वा जमािलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेि 
ठदन सक्नेछ । त्यस्िो जस्थमिमा प्रहरीले गोली चलाउन ुआवश्यक परेमा गोली चलाउन ु
भन्दा अगामड कर्फ्ून िोड्ने व्यजक्त वा जमािलाई प्रहरीले पररजस्थमि अनसुार लाठी चाजन, 
अश्रगुयास, फोहरा वा हवाई फायर गनुन पने छ र त्यमि गदान पमन कर्फ्ून िोड्ने व्यजक्त वा 
जमाि हटेन भने त्यस्िो व्यजक्त वा जमािलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसाँग 
बजुिने गरी चेिावनी ठदन ुपनेछ।त्यसरी चेिावनी ठदाँदा पमन कर्फ्ून िोड्ने व्यजक्त वा जमाि 
हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्ने छ । 

िर यस उपदफामा लेजखएको कुनै कुराले पमन प्रमखु जजल्ला अमधकारीलाई 
हहंसात्मक प्रवजृि देखाई कर्फ्ून िोड्ने व्यजक्त वा जमािलाई देख् ने मबजिकै गोली हान् न े
आदेश ठदन बाधा परु् याएको मामनने छैन ।  

(५) ... ... ... प्रमखु जजल्ला अमधकारीले आदेश जारी गरी लगाइएको कर्फ्ूनको 
अवमधलाई सोही अमधकारीले पररजस्थमि अनसुार घटाउाँदै लगी जस्थमि सामान्य भएपमछ कर्फ्ून 
पूिनिया हटाइनेछ । 

(६) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले कर्फ्ूनको आदेश ठदएपमछ त्यसको जानकारी 
मन्रालयलाई िरुून्ि ठदन ुपनेछ । 

६ख. दङ्गाग्रस्ि िरे घोहषि गनन सक्न े : (१) कुनै िेरमा जलुसु, भीड वा संगठठि समूहले 
हािहमियार समेि मलई वा नमलई लटुहपट गने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सावनजमनक 
सम्पजि िोडफोड गने जस्िा हहंसात्मक वा हवध्वंसात्मक कायन गने जस्थमि देजखएमा र यसको 
रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हनु सक्दैन भन् न े लागेमा ....................प्रमखु 
जजल्ला अमधकारीले उक्त िेरलाई दङ्गाग्रस्ि घोहषि गनन सक्नेछ । यसरी दङ्गाग्रस्ि िेर 
घोहषि गरेपमछ सो िेरको शाजन्ि सवु्यवस्था कायम गनन प्रमखु जजल्ला अमधकारीले देहाय 
बमोजजमको कुनै वा सबै कारबाही गनन सक्नेछ :- 

                                                           
   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(क) त्यस्िो िेरमा शंकास्पद व्यजक्तहरूलाई पक्राउ पूजी मबना पक्राउ गने र 
सावनजमनक सरुिा ऐन, २०४६ बमोजजम नजरबन्दमा राख् न,े 

(ख) त्यस्िो िेरमा लटुपीट गने िथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सावनजमनक 
सम्पजि िोडफोड गने वा अन्य हकमसमका हहंसात्मक वा हवध्वंसात्मक कायन 
गने व्यजक्तलाई देख् ने मबजिकै गोली प्रहार गने । 

(ग) त्यस्िो िेरमा कुनै प्रकारको भेला, जलुसु, सभा, बैठक वा प्रदशनन वा पोष्टर, 

पचान जस्िा प्रचार सामग्री टााँस्न वा लेख् न मनषधे गने, 

(घ) त्यस्िो िेरमा अत्यावश्यक वस्िहुरूको आपूमिनको व्यवस्था ममलाउने, त्यस्िा 
वस्िहुरूको पररवहन, सञ् चय, हवक्री हविरिमा मनयन्रि गने, 

(ङ) त्यस्िो िेरमा जशिि संस्था लगायि अन्य कुनै संस्था, मनोरञ् जन केन्र र 
कायानलय बन्द गराउने, 

(च) त्यस्िो िेरमा आवश्यक सेवा सञ् चालन ऐन, २०१४ बमोजजम कुनै 
आवश्यक सेवामा हड्िाल गनन मनषधे गने, 

(छ) त्यस्िो िेरमा पााँचजना वा सोभन्दा बढी व्यजक्तहरू जम्मा हनु मनषधे गने,  

(ज) त्यस्िो िेरमा कर्फ्ून लगाउने, 
(ि) त्यस्िो िेरमा उपरोक्त कायनहरूको लामग आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको 

सहयोग मलने । 

(२) दङ्गाग्रस्ि िेरमा अवैध हािहमियार एवं खरखजाना राखेको छ भन् ने शंका 
लागेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीको आदेशले त्यस्िो िेरमा रहेको जनुसकैु व्यजक्तको घर, 

पसल, कम्पाउण्ड वा गोदाम आठदमा पूवन सूचना नठदइकनै घटीमा प्रहरी सहायक 
मनरीिकसम्मका दजानका प्रहरी कमनचारीले खानिलासी गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम दङ्गाग्रस्ि िेर घोहषि गदान प्रमखु जजल्ला अमधकारीले 
एक पटकमा बढीमा एक महहनासम्मको अवमधका लामग मार घोहषि गनन सक्नेछ । उक्त 
अवमध बढाउन ुपरेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले नेपाल सरकार, मन्रालयको स्वीकृमि मलई 
सो अवमधलाई थप िीन महहनासम्म बढाउन सक्नेछ । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(४) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले दङ्गाग्रस्ि िेर घोहषि गरेको जानकारी मन्रालयलाई 
िरुून्ि ठदन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) वा (छ) उल्लङ्घन गने वा उपदफा (२) बमोजजम 
खानिलासी मलंदा बाधा हवरोध गने व्यजक्तलाई प्रमखु जजल्ला अमधकारीले उपयकु्त सम्िेको 
संजिप् ि कायनहवमध अपनाई िीन महहनासम्म कैद वा िीन हजार रूपैयााँसम्म जररबाना वा दबैु 
सजाय गनन सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर जजल्ला अदालिमा पनुरावेदन लागने छ 
। 

६ग. सावनजमनक सेवा वा सडकमा अबरोध गनन वा कुनै घर वा सवारी साधन िोडफोड गनन      
नहनुःे (१) कसैले पमन देहायको काम गनन गराउन हुाँदैनः- 

(क) नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकठदएको 
सावनजमनक सडकमा चक्काजाम गरी वा अन्य कुनै प्रकारले त्यस्िो सडक 
सचुारू रूपमा सञ् चालन गनन बाधा व्यवधान खडा गनन, 

(ख) सरकारी, सावनजमनक वा व्यजक्तगि सवारी साधन, घर वा सम्पजि िोडफोड, 

आगजनी वा लटुपाट गरी िमि परु् याउन वा त्यस्िो सवारी साधन वा घर 
जगगामा जवजनस्िी प्रवेश गनन वा त्यस्िो सवारी साधन, घर वा सम्पजि 
कब्जामा मलन, र 

(ग) सरकारी िथा सावनजमनक मनकाय र जशिि संस्थामा िालाबन्दी जस्िा कुनै 
कायन गरी अबरोध परु् याउन । 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजजमको कुनै काम गरेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले 
त्यस्िो व्यजक्तलाई कसूरको प्रकृमि हेरी दश हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा छ महहनासम्म 
कैद वा दवैु सजाय गनन र मनजले गरेको हानी नोक्सानीको मबगो मनजबाट असलु गरी 
मनजलाई मबगो बमोजजम जररवाना समेि गनन सक्नेछ । 

(३) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले यस दफा बमोजजम कारबाही गदान संजिप् ि कायनमबमध 
ऐन, २०२८ बमोजजमको कायनहवमध अपनाउनेछ । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 


      केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा थप ।  
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(४) उपदफा (२) बमोजजम प्रमखु जजल्ला अमधकारीले गरेको सजाय उपर जचि 
नबझु्ने व्यजक्तले पैंिीस ठदनमभर जजल्ला अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

७. प्रहरी कमनचारी सम्बन्धी अमधकार र किनव्य : (१) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले जजल्ला प्रहरी 
कायानलय, ईलाका प्रहरी कायानलय र प्रहरी चौकी समेि ठीक अवस्थामा रहे नरहेको, प्रहरी 
कमनचारी र अमधकृि जवानहरूले कानून बमोजजम काम कारबाही गरे नगरेको भन् ने कुराको 
आवश्यक जााँचबिु गरी सो सम्बन्धमा देहाय बमोजजम गनुन पनेछ :- 

(क) जजल्ला प्रहरी कायानलय, इलाका प्रहरी कायानलय र प्रहरी चौकी समेिमा 
घटीमा कमसेकम वषनको एक पटक अमनवायन रूपमा मनरीिि गनुन पनेछ । 
त्यसको प्रमिवेदन मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(ख) प्रहरी अमधकृिहरूको नेकीवदी र कायन सम्पादनको प्रमिवेदन प्रत्येक वषन पौष 
मसान्ि र आषाढ मसान्िमा वषनको दईु पटक मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(ग) जजल्लाको प्रहरी सम्बन्धी कुनै कामको बन्दोवस्ि गनुन पने देजखन आएमा 
आफ्नो राय समेि प्रमखु जजल्ला अमधकारीले मन्रालयमा लेखी पठाउन ु   
पनेछ ।  

(घ) प्रहरी कमनचारीले आफ्नो किनव्य पालन गदान कानून हवपरीि कायन गरेको 
आधारमा कसैले उजरु गरेमा आवश्यक छानहवन गरी आफ्नो मसफाररस एवं 
राय सहहि आवश्यक कारबाहीको लामग मन्रालयमा प्रमिवेदन प्रस्ििु गनुन 
पनेछ । 

८. मदु्दा माममला र पनुरावेदन सम्बन्धी अमधकार : (१) देहायका मदु्दाहरूमा शरुू कारबाही र 
हकनारा गने अमधकार प्रमखु जजल्ला अमधकारीको हनुेछः-  

(क) पााँचसय रूपैयााँसम्म मबगो भएको साधारि चोरी मदु्दा, 
(ख) बगलीमारा मदु्दा, 
(ग) .. ... ... ... ...  

(घ) नपगु नापिौल प्रयोग गरी ठगेको मदु्दा, 

                                                           

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  कालो बजार िथा केही अन्य सामाजजक अपराध िथा सजाय, २०३२ द्वारा थप। 
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(ङ) चली आएको देवी देविाको स्थानमा बाहेक स्त्रीजामि चौपाया मारेको 
सम्बन्धी मदु्दा, 

(२) उपदफा (१) अन्िगनिका पटके नजमनने मदु्दामा बढीमा पााँचसय रूपैयााँ सम्म 
जररवाना गरी मछनेको प्रमखु जजल्ला अमधकारीको मनिनय अजन्िम हनुेछ र मनजको मनिनय 
उपर पनुरावेदन लागनेछैन । पााँच सय रूपैयााँ भन्दा बढी जररवाना गरी मछनेको वा पटके 
जमनने मदु्दामा मनजको मनिनय उपर पैंिीस ठदनमभर जजल्ला अदालिमा पनुरावेदन लागनेछ 
।  

(३) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले आफुकहााँ परेको उजरुीहरूको मसलमसलामा कुनै स्त्री 
वा नावालकको धन सरुजिि साथ राख् न लगाउन आवश्यक देखेमा नगरपामलका वा 
गाउाँपामलकाको सहयोग मलई सो धन जजल्लाका कुनै गण्यमान्य व्यजक्त वा सरकारी 
कायानलयको जजम्मामा सरुजिि राख् न लगाउन सक्नेछ । 

(४) ... ... ... ... ... 
(५)   ... ... ... ... ... 
(६) ... ... ... प्रमखु जजल्ला अमधकारीले यो ऐन वा प्रचमलि नेपाल कानून 

बमोजजम मदु्दा माममलाहरूको कारबाही र हकनारा गदान जनु ऐन अन्िगनि मदु्दा माममलाको 
कारबाही र हकनारा गने हो सो ऐन समेि उल्लेख गरी प्रचमलि नेपाल कानून बमोजजमको 
म्यादमभर कारबाही र हकनारा गनुन पदनछ । 

९. प्रमखु जजल्ला अमधकारीको अन्य काम, किनव्य र अमधकार : (१) अम्मल खाई सावनजमनक 
स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली हहाँड्ने वा जथाभावी गने व्यजक्तलाई प्रमखु जजल्ला 
अमधकारीले पक्रन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थनु् न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपमछ मनजलाई 
मौजखक नमसहि ठदन र फेरर पमन सोही कसूर गरेमा मनजलाई पटकै हपच्छे बढीमा एक 
हजार रूपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  न्याय प्रशासन सधुार (चौँथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोमधि । 
   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
 चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि।  
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(२) बेवाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले जााँचबिु गदान 
नेपाल सरकारलाई कुनै रकम मिनुन पने ठहररएको व्यजक्तको मालसामान भएमा सो 
कायानजन्वि गनन चाहहने जमि मालसामान मबक्री गरी सरकारी कोषमा दाजखला गनुन पनेछ ।  

¤(२क) उपदफा (२) बमोजजमको मालसामान कुनै साहकुो भएमा साहलुाई र सो 
बाहेक अन्य मालसामान भए धनी फेला परे धनीलाई र धनी फेला नपरे जसको घर 
जगगामा फेला परेको छ उसैलाई ठदन ुपनेछ ।  

िर सावनजमनक स्थानमा कुनै वस्ि ु फेला परेमा स्थानीय मनकायमा बिुाई ठदन ु  
पनेछ ।  

¤(२ख) उपदफा (२क) बमोजजम मालसामान ठदाँदा फेला पानेले मालसामान पाउने 
भए त्यस्िो मालसामानको मूल्य कायम गरी सयकडा बीस सरकारी खािामा जम्मा गनुन 
पनेछ र फेला पानेले मालसामान नपाउने भए फेला पानेलाई मालसामान प्राप् ि गनेले 
सयकडा दश ठदन ुपनेछ । 

(३) सरकारी वा आफ्ना घरायसी काममा कुनै सरकारी कमनचारीले कसैलाई पमन 
मबना पाररश्रममक करकापले काम गनन लगाएमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले मनज उपर 
प्रचमलि नेपाल कानून बमोजजम कारबाही चलाउन वा मनजामिी सेवा मनयमावली अनसुार 
हवभागीय कारबाहीको लामग सम्बजन्धि हवभागीय प्रमखु समि लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(४) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले बाघ, जचिवुा वा अन्य हहंस्रक जनवारले आफ्ना 
जजल्लामभरका कुनै ठाउाँमा दःुख ठदएको कुरा नगरपामलका वा गाउाँपामलकाले प्रमिवेदन 
गरेमा सो जनावरलाई मानन लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग सम्बजन्धि वन 
कायानलयमा बिुाइ ठदन वा नेपाल सरकारको वन िथा वािावरि मन्रालयले मनदेशन ठदए 
बमोजजम गनुन पदनछ । 

                                                           

  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरि, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि। 

¤  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरि, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप। 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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(५) कसैले कुनै मालसामान मबक्री गदान अनजुचि नाफा खाई नाजायज फाइदा 
उठाएमा त्यस्िो हवके्रिालाई खरीद मबक्री भएको मालसामानको पररमाि र मोलको हवचार 
गरी प्रमखु जजल्ला अमधकारीले एक हजार रूपैयााँसम्म जररवाना वा िीन महहनासम्म कैद 
गनन वा दबैु सजाय गनन सक्नेछ । प्रमखु जजल्ला अमधकारीले ठदएको सजायमा जचि नबझु्न े
व्यजक्तले पैंिीस ठदनमभर जजल्ला अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

(६) प्रमखु जजल्ला अमधकारीले आफ्नो जजल्लामभरको सावनजमनक धारा, कुवा, पोखरी, 
पाँधेरो, पाटी पौवा, सिल धमनशाला, मजन्दर, गफुा, पलु आठदको लगि मलई राख्नपुछन र भत्की 
मबग्री, नोक्सान हनु लागेमा त्यसको धनी, वाररस नगरपामलका वा गाउाँपामलका वा गठुी 
संस्थानद्वारा मरमि गनन लगाउन ुपदनछ । 

 (६क) सरकारी जगगा सावनजमनक जगगा वा सामदुाहयक जगगामा आफ्नो हक 
कायम नभै कसैले घर बनाउन ुहुाँदैन । कसैले त्यस्िो जगगामा घर बनाएमा वा बनाउन 
प्रयत्न गरेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले त्यस्िो व्यजक्तलाई घर बनाउन रोक्का गने आदेश ठदन 
सक्नेछ । त्यस्िो आदेश ठदाँदा घर बनाई सकेको वा बनाईरहेको भए एक महहनामभर घर 
भत्काई लैजान समेि आदेश ठदन सक्नेछ । सो म्यादमभर घर भत्काई नलागेमा त्यस्िो 
घर बनाउनेलाई प्रमखु जजल्ला अमधकारीले पााँचहजार रूपैयााँसम्म जररबाना गरी त्यस्िो घर 
भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी घर भत्काउाँदा लागेको खचन समेि सम्बजन्धि व्यजक्तबाट असलु 
गनन सक्नेछ । 

............. 
(७) मानमसक सन्िलुन गमुाएको कुनै व्यजक्तलाई मनयन्रि नगरी त्यसै छाडा 

राखेमा कुनै व्यजक्त वा समाजलाई खिरा हनु्छ भन् ने लागेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले 
मनजको संरिक वा माथवर भए संरिक वा माथवर जजम्मा लगाउन ुपनेछ र संरिक वा 
माथवर नभए मनजलाई नजजकको अस्पिालमा राखी औषमध उपचारको व्यवस्था गनुन पनेछ 
। 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप। 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरि, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि। 


      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरि, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा जिहकएको । 
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(८) कसैलाई कसैसाँगको नािाको प्रमािपर चाहहयो भनी प्रमखु जजल्ला अमधकारी 
समि मनवेदन ठदन आएमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले जााँची बिुी ठीक ठहरेमा पााँच रूपैयााँ 
दस्िरु मलई आवश्यक प्रमािपर ठदन सक्नेछ । 

(९) उपदफा (१) र (७) ले ठदएको अमधकार प्रयोग गरी प्रमखु जजल्ला 
अमधकारीले गरेको काम कारबाहीको आदेश उपर जचि नबझु्ने व्यजक्तले त्यस्िो आदेश 
भएको पैंिीस ठदनमभर जजल्ला अदालिमा उजरु गनन सक्नेछ । 

(१०) परम्परादेजख चमलआएको धाममनक पूजा आजा चलाउन ुपने अवस्थामा बाहेक 
बदु्ध जयन्िी, कृष्ि जन्माष्टमी, महाजशवरारी, रामनवमी र एकादशीको पवनको ठदन वा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाजशि गरी पशपंुिी वध गनन मनाई गरी िोहकठदएको 
धाममनक स्थलमा कसैले पशपुन्छीको वध गरेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले मनजलाई पााँच 
सय रूपैयााँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ र प्रमखु जजल्ला अमधकारीको त्यस्िो जररबानाको 
आदेश उपर पनुरावेदन लागनेछैन ।  

(११) नगरपामलका िरेमभर कसैले गाई वस्िलुाई सडकमा छाडा छोड्न हुाँदैन र 
यसरी कसैले गाई वस्िलुाई सडकमा छाडा छोडेमा र त्यस्िो छाडा गाई वस्िलुाई 
सम्बजन्धि नगरपामलकाले पक्री नथनुेको अवस्थामा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले त्यस्िो गाई 
वस्िलुाई पक्री मनजले उपयकु्त सम्िेको िरीका अपनाई मललाम मबक्री गनुन पनेछ र मललाम 
मबक्रीबाट आएको रकम गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको कोषमा दाजखला गनुन पनेछ । 
मललाम मबक्री हुाँदा कसैले नसकारेमा प्रमखु जजल्ला अमधकारीले त्यस्िो गाई वस्िलुाई गाई 
वस्िकुो धनी बाहेक अरू कसैलाई मबना मोल हस्िान्िरि गनन सक्नेछ । 

स्पष्टीकरिः यस उपदफाको प्रयोजनको लामग:- 
(१) “गाई वस्ि”ु भन् नाले गोरू, भैंसी, रााँगा, घोडा, भेडा र बाख्रा समेिलाई 

जनाउनेछ । 

(२) “छाडा गाई वस्ि”ु भन् नाले गाई वस्िकुो धनीले गोठाला वा अरू कुनै 
व्यजक्त नलगाई सडक बाटोमा छोमडराखेको गाई वस्ि ुसम्िन ुपछन । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 


      पहहलो संशोधनद्वारा थप। 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(१२) उपदफा (११) उल्लङ्घन गने गाई वस्िकुो धनीलाई प्रमखु जजल्ला 

अमधकारीको आदेशले िीन महहनासम्म कैद वा पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेछ र 
उक्त सजायको आदेश उपर जजल्ला अदालिमा पनुरावेदन लागनेछ । 

िर छाडा गाई वस्िकुो धनीले पनुरावेदन सनेु्न अदालिबाट सफाई पाए पमन उपदफा   
(११) बमोजजम छाडा गाई वस्िकुो मललाम वा हस्िान्िरि भइसकेको कुरामा सो 
अदालिको फैसलाले कुनै प्रमिकूल असर पारेको मामनने छैन । 

१०. ... ... ... ... ...  

१०क. सावनजमनक सम्पजिको अमभलेख : (१) सभे नापी नक्साबाट वा लालमोहर, खड्ग मनशाना, 
िाम्रपर, जशलापर वा त्यस्िै आमधकाररक मलखिबाट देजखएका सावनजमनक जगगा, पाटी, पौवा, 
सिल, पाकन , पोखरी, कुवा, गौचर, मनकास इत्याठदका लगि प्रमखु जजल्ला अमधकारीको 
कायानलयले िैयार गरी त्यसको अमभलेख राखी त्यसको एक एक प्रमिमलहप मालपोि कायानलय 
र गााँउपामलका वा नगरपामलकाको कायानलयलाई ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उजल्लजखि सावनजमनक जगगा, पाटी, पौवा, सिल, पाकन , पोखरी, 
कुवा, गौचर, मनकास इत्याठद नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमि नमलई कसैले आवाद गनन वा 
आवाद गने अनमुमि ठदन ु हुाँदैन।आवाद गरेमा वा गनन अनमुमि ठदएमा सो गनन वा गने 
अनमुमि ठदने व्यजक्तलाई मबगो बमोजजम जररबाना वा िीन महहनासम्म कैद वा दबैु सजाय 
हनुेछ । 

(३) कुनै सावनजमनक जगगा, पाटी, पौवा, सिल, पाकन , पोखरी, कुवा, गौचर, मनकास 
इत्याठद कसैले दिान गराएको रहेछ भने सो दिान बदर हनुेछ । सो बमोजजम दिान बदर 
गराउन कुनै हदम्याद हनुे छैन । 

पररच्छेद – ४ 

हवहवध 

११. अमधकार प्रत्यायोजनः (१) अदालि बाहेक अन्य कुनै अमधकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा 
अन्य कुनै प्रचमलि नपेाल कानून बमोजजम प्राप् ि भइरहेको अमधकारहरूमध्ये सबै वा केही 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरि, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि। 


     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१ द्वारा खारेज। 

  केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप। 
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नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाजशि गरी सम्बजन्धि ........, नगरपामलका, 
गाउाँपामलका वा अन्य कुनै अमधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रदान गनन सक्नेछ । 

(२) ........ 
(३) .........  

€(३क) यो ऐन वा अन्य प्रचमलि कानून बमोजजम आफूलाई प्राप् ि अमधकारमध्ये सबै 
वा केही अमधकार मन्रालयले प्रदेश मन्रालयको मनजाममि सेवाको कुनै पदामधकारी, प्रमखु 
जजल्ला अमधकारी वा आफ्नो मािहिका कुनै अमधकृिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ र यसरी 
अमधकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना मन्रालयलाई िरुून्ि ठदन ुपनेछ । 

(४) यो ऐन वा अन्य प्रचमलि नेपाल कानून बमोजजम आफूलाई प्राप् ि भएको 
अमधकारहरूमध्ये सबै वा केही अमधकारहरू प्रमखु जजल्ला अमधकारीले आफ्नो मािहिको 
कुनै अमधकृिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ र यसरी अमधकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना 
मन्रालयलाई िरुून्ि ठदन ुपदनछ । 

िर प्रमखु जजल्ला अमधकारीले मदु्दा हेने अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने छैन ।  

१२. मनयम बनाउन ेअमधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानजन्वि गननका लामग नेपाल सरकारले मनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

१३.  मदु्दा सने : प्रचमलि नेपाल कानून बमोजजम ित्कालीन अञ् चलाधीश समि दायर भै मछन् न 
बााँकी रहेका मदु्दाहरू मध्ये पनुरावेदन िहका मदु्दाहरू सम्बजन्धि जजल्ला अदालिमा र अन्य 
मदु्दाहरू सम्बजन्धि प्रमखु जजल्ला अमधकारी कहााँ सनेछन ्। 

१४. बचाउः यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनिको मनयममा लेजखएको कुरामा सोही बमोजजम र अरूमा 
प्रचमलि नेपाल कानून बमोजजम हनुेछ ।  

१५. खारेज : देहायका नेपाल कानूनहरू खारेज गररएको छ :- 
(क) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ 

(ख) मधेश गोश् वारा ऐन, २०१२ 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा जिहकइको। 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

   िेस्रो संशोधनद्वारा जिहकएको । 
€   चौथो संशोधनद्वारा थप। 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(ग) काठमाडौँ उपत्यकाञ् चल कममश् नर मेजजष् रेटको सवाल, २००९ 

(घ) गौंडा गोश् वारा सम्बन्धी प्रशासन (सामाजजक व्यवस्था) ऐन, २०१९  

(ङ) मधेश गोश् वारा ऐन, २०१२ (पहाडिफन  समेि) लागू गने ऐन, २०१४ । 

१६. स्थानीय प्रशासन अध्यादेश २०२८ मनजष्क्रय भएपमछ त्यसको पररिामः स्थानीय प्रशासन 
अध्यादेश, २०२८ मनजष्क्रय भएपमछ अको अमभप्राय नदेजखएमा सो मनजष्क्रयिाले :- 

(क) मनजष्क्रय हुाँदाको बखि चल्िी नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पमन 
जगाउने छैन, 

(ख) सो अध्यादेश बमोजजम चालू भएको कुरा वा सो बमोजजम रीि परु् याई अजघ नै 
गररएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै सजायलाई असर पाने छैन ।  

(ग) सो अध्यादेश बमोजजम पाएका, हामसल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सहुवधा, 
किनव्य वा दाहयत्वमा असर पाने छैन, 

(घ) सो अध्यादेश हवरूद्ध गरेको कुनै अपराधमा गररएको कुनै दण्ड सजाय वा 
जफिलाई असर पाने छैन, र 

(ङ) मामथ लेजखएको कुनै त्यस्िो हक, सहुवधा, किनव्य, दाहयत्व, दण्ड सजाय वा जफि 
सम्बन्धमा भएको कुनै कानूनी कारबाही वा उपायमा असर पाने छैन र उक्त 
अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्िो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई शरुू 
गनन, जारी राख् न वा लागू गनन सहकनेछ र त्यस्िो दण्ड सजाय पमन गनन सहकनेछ 
।1 

                                                           

रष् टव्य:-(१)स्थानीय प्रशासन (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ को दफा १४ मनम्न बमोजजम रहेको छः- 
         १४. बचाउ : मममि २०५७ साल माघ ९ गिे जारी भएको स्थानीय प्रशासन (चौथो सांशोधन) अध्यादेश, 

 २०५७ बमोजजम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजजम भए गरेको मामननेछ । 

    (२) स्पान्िर : 

(क) स्थानीय प्रशासन (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु:- 

“जजल्ला कायानलय” को सट्टा “जजल्ला प्रशासन कायानलय” ।   

 (ख) सैमनक ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु:- 

“शाही नेपाली सेना” को सट्टा “नेपाली सेना” ।   

 (ग) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः-  

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

 (घ) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः-  

”पनुरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 

(ङ) केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा रुपान्िर गररएको शब्दहरु:- 

   ”गहृ मन्रालय” र ”िेरीय प्रशासक र गहृ मन्रालय” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा ”मन्रालय” 
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अनसूुची 
.............. 

                                                           

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज . 


