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राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७
लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०१७।२।२
संशोधन गने ऐनः
१.

खारे जी र सं शोधन ऐन, २०२२

२०२२।१२।१०
प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मममत

२.

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन
सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७
२०१७ सालको ऐन नं. २



………………
राज्य अदालत उन्मूलन गननको मनममत्त बनेको ऐन

शान्न्त व्यवस्था र नेपालका नागररकहरूको सुववधा कायम राख्नको लामग वतनमान न्याय
प्रशासनमा सुधार ल्याउन राज्य अदालतहरू उन्मूलन गनुन परे कोले,
श्री ५ महाराजामधराज महे न्र वीर ववक्रम शाहदे वको शासनकालको छै ठौं वर्नमा सं सदले
यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संन्िप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७”
रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

राज्य अदालत खारे ज हुनःे (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मममतदे न्ख नेपाल  ……..मभत्र रहे का
सबै राज्य अदालतहरू खारे ज गररएका छन् ।



यो ऐन सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेन्ख लागू भएको ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िवकएको ।
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(२) उपदफा (१) बमोन्जम खारे ज भएका राज्य अदालतमा दायर भएका मछन्न
बााँकी सबै मुद्दा माममलाका मममसल र मछनुवा मममसल, असूल गनन बााँकी दण्ड जररवाना
कैदको लगत समेतका कागजपत्र नेपाल सरकारले तोवकददएको न्जल्ला अदालतमा सनेछ
र सो अदालतले आफूकहााँ परे को मुद्दा माममला सरह मछन्ने, वहफाजतसाँग राख्ने तथा बााँकी
दण्ड जररवाना कैद न्जतौरी बक्सौनी असूल गने र िगमडयाको मबगो भररभराउ गररददनु
पनेमा समेत नेपाल कानुन बमोन्जम गनेछ ।
३.
४.



... ... ...

न्जल्ला अदालतबाट हेररने: यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ राज्य इलाका मभत्रका सबै वकमसमका
मुद्दा माममला न्जल्ला अदालतबाट हे री वकनारा हुनेछन् ।

५.

कागजपत्र बुिाउनु पने: यस ऐन बमोन्जम न्जल्ला अदालतमा सने कागजपत्र नेपाल सरकारले
तोकेको अवमधमभत्र न्जल्ला अदालतमा बुिाई सक्नु सबै राजा रजौटा वा राज्य अदालतमा
काम गने कमनचारीको कतनव्य हुनेछ ।

६.

कागजपत्र नबुिाएमा गने: दफा ५ बमोन्जम बुिाउनु पने कागजपत्र तोवकएको म्यादमभत्र
कुनै राजा रजौटाले नबुिाएमा सो कागजपत्र नबुिाएसम्म त्यस्ता राजा रजौटाको कुनै
राज्यको आम्दानी नेपाल सरकारका आदे शले रोक्का हुन सक्नेछ ।

७.



........

८.

राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादे श, २०१६ खारे ज वा मनन्रक्रय भएपमछ त्यसको पररणाम:
राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादे श, २०१६ खारे ज वा मनन्रक्रय भएपमछ अकै अमभप्राय
नदे न्खएमा, सो खारे जी वा मनन्रक्रयताले–
(क)

खारे ज वा मनन्रक्रय हुाँदाको बखत कायम नभएको कुनै कुरालाई जगाउाँदैन,
वा



गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खारे ज ।
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(ख)

त्यसरी खारे ज वा मनन्रक्रय भएको अध्यादे श बमोन्जम चालू भएको कुरा वा
्
सो बमोन्जम रीत पुरयाई
अन्िनै गररएको कुनै काम वा भोमगसकेको कुनै
कुरालाई असर पादै न, वा

(ग)

त्यसरी खारे ज वा मनन्रक्रय भएको अध्यादे श बमोन्जम पाएको, हामसल गरे को
वा भोगेको कुनै हक, सुववधा, कतनव्य वा दावयत्वमा असर पादै न, वा

(ि)

त्यसरी खारे ज वा मनन्रक्रय भएको अध्यादे श ववरुद्ध गरे को कुनै कसूर वापत
गररएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पादै न, वा

(ङ)

मामथ लेन्खएको कुनै त्यस्तो हक, सुववधा, कतनव्य, दावयत्व, दण्ड, सजाय,
जफतका सम्बन्धमा गररएको कुनै तहवककात कानुनी कारवाई वा उपायलाई
असर पादै न र उक्त अध्यादे श कायम छाँदा सरह गरी त्यस्तो कुनै
तहवककात, कानुनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गनन, चालू राख्न वा चालू
गनन सवकनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत पमन गररनेछ ।



रष्टव्यः–
१.

२.
३.

नेपाल कानुन (सं शोधन) ऐन, २०२४ बमोन्जम रूपान्तर भएका शब्दः“गजेट”को सट्टा “राजपत्र” ।

न्याय प्रशासन (ववववध व्यवस्था) ऐन, २०२१ बमोन्जम रूपान्तर भएका शब्दः“इलाका अदालत” को सट्टा “न्जल्ला अदालत” ।

केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६३ बमोन्जम रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।

3

