www.lawcommission.gov.np

विशेष अदालत ऐन, २०५९
लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०५९।३।५
संशोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत

१.

विशेष अदालत (पवहलो सं शोधन) ऐन, २०६४

२.

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

२०६४।५।१९
२०६६।१०।७

२०५९ सालको ऐन नं. २
………………..

विशेष अदालतको गठन, अमधकार र कार्यविमधका सम्बन्त्धमा व्र्िस्था गनय बनेको ऐन
प्रस्तािना M खास वकमसमका मुद्दाहरूको कारबाही र वकनारा मिटो, िररतो तथा प्रभािकारी ढङ्गले
गराउन विशेष अदालतको गठन, अमधकार र कार्यविमधका सम्बन्त्धमा समर्ानुकूल कानुनी
व्र्िस्था गनय िाञ्िनीर् भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज ज्ञानेन्त्र िीर विक्रम शाहदे िको शासनकालको पवहलो िषयमा
सं सदले र्ो ऐन बनाएको ि ।
पररच्िे द-१
प्रारम्म्भक
१.

संम्िप्त नाम र प्रारम्भः
(१) र्स ऐनको नाम “विशेष अदालत ऐन, २०५९” रहे को ि ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेि ।




र्ो ऐन सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेम्ख लागू भएको।
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको ।

1

www.lawcommission.gov.np

२.

पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,–
(क) “विशेष अदालत” भन्नाले दफा ३ बमोम्जम गठन भएको विशेष अदालत
सम्िनु पिय।
(ख) “खास वकमसमका मुद्दा” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) को प्रर्ोजनको
लामग नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददएका
खास वकमसमका मुद्दा सम्िनु पिय।
(ग)

“अध्र्ि” भन्नाले विशेष अदालतको अध्र्ि सम्िनु पिय।

(घ)

“सदस्र्” भन्नाले विशेष अदालतको सदस्र् सम्िनु पिय र सो शब्दले
अध्र्ि समेतलाई जनाउनेि।

पररच्िे द-२
विशेष अदालतको गठन
३.

विशेष अदालतको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी
खास वकमसमका मुद्दाको कारबाही र वकनारा मिटो, िररतो तथा प्रभािकारी ढङ्गले गराउन
न्त्र्ार् पररषद्को परामशयमा



आिश्र्क सदस्र् रहे को विशेष अदालतको गठन गनय

सक्नेि ।
(१क)

उपदफा (१) बमोम्जम विशेष अदालत गठन गदाय तीनभन्त्दा बढी सदस्र्

रहेको विशेष अदालत गठन गररएकोमा प्रत्र्ेक इजलासमा तीन सदस्र् रहने गरी इजलास
कार्म गररनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम गठन भएको विशेष अदालतको अध्र्ि र सदस्र्मा
नेपाल

सरकारले

न्त्र्ार्

पररषद्को

परामशयमा

पुनरािेदन

अदालतका

न्त्र्ार्ाधीशहरू

मध्र्ेबाट तोक्नेि ।



पवहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधत ।



पवहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम विशेष अदालतको गठन गदाय नेपाल सरकारले
त्र्स्तो विशेष अदालतको प्रादे म्शक िेरामधकार र मुकाम समेत तोक्नु पनेि ।
(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष अदालतको
मुकाम रहेको ठाउँ बाहे क अन्त्र् ठाउँमा पमन सोही सूचनामा तोवकएको अिमधको लामग
इजलाश कार्म गने गरी मुकाम तोक्न सक्नेि ।
४.

मुद्दा थपघट गनय सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ३
बमोम्जम गदठत विशेष अदालतलाई सुम्म्पएका मुद्दाहरूमा थपघट गनय सक्नेि।

५.

सदस्र्को सुविधाः विशेष अदालतको अध्र्ि र सदस्र्को पाररश्रममक तथा अन्त्र् सुविधा
मनजले खाइपाइ आएको अमतररक्त नेपाल सरकारले तोके बमोम्जम हुनेि ।

पररच्िे द–३
विशेष अदालतको अमधकारिेर र त्र्सको प्रर्ोग
६.

विशेष अदालतको अमधकारिेर र प्रर्ोगः (१) खास वकमसमका मुद्दाको शुरु कारबाही र
वकनारा विशेष अदालतबाट गररनेि ।
(२)

विशेष अदालतको अमधकारिेरको प्रर्ोग इजलासमा रहे का सबै सदस्र्ले

सामूवहक रूपमा गनेिन् ।
तर एक सदस्र् भएको इजलासले थुनिे क सम्बन्त्धी कारबाही बाहे कको मुद्दाको
अन्त्र् कारबाही र दुई सदस्र् भएको इजलासले थुनिे क सम्बन्त्धी कारबाही र मुद्दाको
वकनारा गनय सक्नेि ।
(३) तीनजना सदस्र् उपम्स्थत भएको इजलाशमा तीनैजना सदस्र्को एकमत िा
दुईजना सदस्र्को बहुमत कार्म भए सो मत अदालतको मनणयर् मामननेि ।
(४)

दुईजना

सदस्र्

उपम्स्थत

भएको

इजलाशमा

एकमत

कार्म

नभए

कारबाहीको हकमा अध्र्ि सवहतको इजलाश भए अध्र्िको रार् बमोम्जम र अध्र्ि


पवहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधत ।
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बाहेकको इजलाश भए िररष्ठ सदस्र्को रार् बमोम्जम गनुय पनेि मुद्दाको फैसला िा
अम्न्त्तम आदे शको हकमा पवहला अनुपम्स्थत रहने सदस्र् समि पेश गरी मनजले समथयन
गरे को रार् अदालतको मनणयर् मामननेि ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम पवहला अनुपम्स्थत रहने सदस्र् समि पेश गदाय पमन
बहुमत कार्म हुन नसकेमा मनणयर्को लामग सिोच्च अदालत समि पेश गनुय पनेि ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जम पेश गरे को मुद्दालाई सिोच्च अदालतले अग्रामधकार
प्रदान गरी सुनिाई गनेि ।
(७) उपदफा (५) बमोम्जम पेश हुन आएको मुद्दाको सुनिाई सिोच्च अदालतको
एक न्त्र्ार्ाधीशको इजलाशबाट गररनेि र सो इजलाशबाट भएको मनणयर् नै विशेष
अदालतको मनणयर् मामननेि ।
(८)

विशेष अदालतमा एकभन्त्दा बढी इजलास कार्म गनुय परे मा इजलास गठन

गरी मुद्दा तोक्ने काम अध्र्िले गनेि ।
(९)

अध्र्ि अनुपम्स्थत रहेको अिस्थामा उपदफा (८) बमोम्जमको अध्र्िको

अमधकार उपम्स्थतमध्र्ेको िररष्ठ सदस्र्ले प्रर्ोग गनेि ।”

पररच्िे द–४
विशेष अदालतको अमधकार र कार्यविमध
७.

विशेष अदालतको अमधकारः विशेष अदालतको अमधकार दे हार् बमोम्जम हुनेिः(क)

िादी

प्रमतिादीका

सािीका

अमतररक्त

मुद्दासँग

सम्बम्न्त्धत

आिश्र्क

दे म्खएका अन्त्र् व्र्म्क्त िा प्रमाण बुझ्ने,
(ख)

म्र्ादमा हाम्जर नहुने प्रमतिादी िा सािीलाई िारे ण्ट जारी गरी पक्री
बर्ान िा िकपर गराउने,

 पवहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(ग)

मुद्दाको कुनै पिलाई तारे खमा राखी पुपि
य
गने िा आिश्र्क परे का
बखत म्िकाउने िा खास समर्मा हाम्जर हुन आउने गरी तारे खमा नराखी
पुपि
य गने,

(घ)

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अमभर्ुक्तलाई थुनामा राखी पुपि
य गनुय पने
ँ मनजले हामन नोक्सानी गरे को मबगो िा गैरकानुनी
नदे म्खएमा मनजसग
रूपमा मलएको रकम र मनजलाई हुन सक्ने कैद िा जररबाना समेतलाई
दृविगत गरी धरौटी िा जमानत माग्ने,

(ङ)

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अमभर्ुक्तलाई थुनामा राखी पुपि
य गनुय
पने पर्ायप्त र मनामसब कारण भएमा प्रचमलत कानुनमा जुनसुकै कुरा
ले म्खएको भए तापमन मनजलाई थुनामा राखी पुपि
य गने,

(च)

विशेष अदालतले अनुसन्त्धान गने मनकार्बाट अनुसन्त्धानको मसलमसलामा
मलएको धरौटी िा जमानतलाई खामेको हदसम्म कार्म गनय सक्ने ।

८.

सम्पम्ि र राहदानी रोक्का राख्न सवकनेः कुनै अमभर्ुक्त उपर लागेको अमभर्ोगको गाम्भीर्यता,
अमभर्ुक्तको म्स्थमत, कसूरको मारा तथा प्रकृमतका आधारमा त्र्स्तो अमभर्ुक्तको कुनै
सम्पम्ि रोक्का राख्न, त्र्स्तो अमभर्ुक्तलाई राहदानी जारी नगनय िा जारी भै सकेको भए सो
राहदानी रोक्का राख्न सम्बम्न्त्धत मनकार्लाई आदे श ददन सक्नेि ।

९.

थप अमभर्ोगपर दार्र गनय सवकनेः (१) प्रचमलत कानुनमा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए
तापमन विशेष अदालतमा कुनै अमभर्ुक्त उपर अमभर्ोगपर दार्र भै सकेपमि सो मुद्दामा
अन्त्र् सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परे मा मुद्दा दार्र भै सकेका अमभर्ुक्तको हकमा
सामबकमा भएको अनुसन्त्धानलाई कार्मै राखी थप अनुसन्त्धान तहवककात गनय िा पवहले
मलएको सजार्को माग दाबीमा थप दाबी गनय िा अन्त्र् अमभर्ुक्तको हकमा समेत मुद्दा
दार्र गनय पने भएमा थप माग दाबी मलन सोको कारण खोली सरकारी िकीलले
अनुममतको लामग विशेष अदालतमा मनिेदन गनय सक्नेि।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन परे मा सोको कारण मनामसब भएमा विशेष
अदालतले आिश्र्कता अनुसार अनुममत ददन आदे श गनय सक्नेि र त्र्स्तो आदे श भएमा
पवहले मुद्दा दार्र भएका अमभर्ुक्त उपर थप सजार् माग दाबी गनय िा थप अमभर्ुक्त
उपर थप अमभर्ोगपर दार्र गनय सवकनेि ।
१०.

म्र्ाद तामेल सम्बन्त्धी कार्यविमधः (१) विशेष अदालतमा दार्र रहे को मुद्दामा प्रमतिादीका
नाममा म्र्ाद पठाउँदा बाटोको म्र्ाद बाहे क विदे शमा रहे को भए तीस ददनसम्मको र
नेपाल

………..मभर

रहेको भए पन्त्र ददनसम्मको अिमध तोकी समाव्हान जारी गनय

सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम विदे शमा रहेको प्रमतिादीको नाममा समाव्हान तामेल
गनुय पदाय त्र्स्तो प्रमतिादीको नेपालमा कुनै वकमसमको कार्ायलर् िा प्रमतमनमध भए त्र्स्तो
कार्ायलर् िा प्रमतमनमधको नाममा समाव्हान तामेल गररनेि र र्सरी तामेल भएको
समाव्हान रीतपूिक
य तामेल भएको मामननेि ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको कार्ायलर् िा प्रमतमनमध नभएमा त्र्स्तो प्रमतिादीले
कारोबार गने मुख्र् स्थान िा मनजले स्थार्ी बसोबास गने ठे गाना िा कारोबार गदायको
बखत पराचारको लामग मनजले ददएको कुनै ठे गाना रहे ि भने त्र्स्तो ठे गानामा टे लेक्स,
टे मलफ्याक्स िा अमभले ख हुसक्ने दू रसं चारका अन्त्र् कुनै माध्र्म माफयत िा रम्जष्ट्री गरी
हुलाक माफयत समाव्हान तामेल गररनेि र त्र्सरी तामेल भएको समाव्हान रीतपूिक
य
तामेल भएको मामननेि।
(४) उपदफा (२) िा (३) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन विदे शमा रहे
बसेको प्रमतिादीको नाममा समाव्हान तामेल गने सम्बन्त्धमा नेपाल



……….

िा नेपाल

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको ।
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सरकार पि भएको कुनै सम्िौतामा िु ट्टै व्र्िस्था गररएको रहे ि भने सोही बमोम्जम
समाव्हान तामेल गनय र्स दफाले बाधा पुर ्र्ाएको मामनने िै न ।
(५) विशेष अदालतले आफू समि परे को मुद्दामा सािीका नाममा म्र्ाद पठाउँदा
बाटाको म्र्ाद बाहेक सात ददनसम्मको म्र्ाद तोकी समाव्हान जारी गनय सक्नेि ।
(६) र्स दफा बमोम्जम जारी भएको म्र्ाद विशेष अदालतका कमयचारीद्वारा िा
म्जल्ला अदालत िा नम्जकको अरु कुनै सरकारी कार्ायलर् माफयत तामेल गराउन
सवकनेि । विशेष अदालतबाट जारी भई आएको म्र्ाद प्राथममकता साथ तामेल गराउनु
सम्बम्न्त्धत म्जल्ला अदालतको श्रे स्ते दार िा त्र्स्तो कार्ायलर्को प्रमुखको कतयव्र् हुनेि ।
(७) विशेष अदालतबाट जारी भएको म्र्ाद तामेल गनय जाने कमयचारीले बाटाका
म्र्ाद बाहेक दुई ददनमभर म्र्ाद तामेल गररसक्नु पनेि र कुनै मनामसब कारण नभई
म्र्ाद तामेल गनय वढलो गरे को दे म्खएमा मनजलाई विशेष अदालतले पाँच सर् रुपैर्ाँसम्म
जररबाना गनय सक्नेि ।
(८) विशेष अदालतबाट आफनो नाममा म्र्ाद जारी भएको थाहा पाई कसैले
विशेष अदालत िा म्र्ाद तामेल गनय पठाइएको अदालत िा कार्ायलर्मा आफ्नो नाममा
जारी भएको म्र्ाद बुझ्न पाउँ भनी मनिेदन ददएमा त्र्स्तो म्र्ाद मनजलाई तामेल गनय
सवकनेि ।त्र्सरी मनिेदन ददं दा कुनै दस्तुर लाग्ने िै न ।
(९) र्स दफा बमोम्जमको कार्यविमध अिलम्बन गरी कुनै व्र्म्क्तको नाममा म्र्ाद
तामेल गनुय पदाय त्र्स्तो व्र्म्क्तको ठे गाना पिा नलागी िा अन्त्र् कुनै कारणले त्र्स्तो
म्र्ाद बुिाउन नसवकएको कुराको प्रमतिेदन पनय आएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दार्र
भएको सं म्िप्त वििरण उल्ले ख गरी त्र्स्तो व्र्म्क्तलाई तीस ददनसम्मको म्र्ाद ददई
उपम्स्थत हुन रावष्ट्रर् स्तरको समाचारपरमा (विदे शीको हकमा अं ग्रज
े ी दै मनकमा) कम्तीमा
दुईपटक साियजमनक सूचना प्रकाशन गररनेि र त्र्सरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्र्स्तो
व्र्म्क्तलाई रीतपूिक
य म्र्ाद तामेल भएको मामननेि ।
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(१०) र्स दफामा लेम्खएदे म्ख बाहे क म्र्ाद तामेली सम्बन्त्धी अन्त्र् व्र्िस्था
प्रचमलत कानुन बमोम्जम हुनेि ।
११.

म्र्ाद तारे ख थाम्ने व्र्िस्थाः विशेष अदालतमा परे को मुद्दामा र सो अदालतको फैसला
उपर परे को पुनरािेदनमा म्र्ाद तारे ख थाम्न काबु बावहरको पररम्स्थमत परे को कारण र
आधार खुलाई मनिेदन परे मा सो ब्र्होरा मनामसब ठहररएमा एकपटक बढीमा पन्त्र
ददनसम्मको म्र्ाद तारे ख थाम्न सवकनेि ।

१२.

अन्त्र् अमधकार र कार्यविमधः मुद्दाको कारबाही र वकनारा गदाय र्स ऐनमा ले म्खए जमतमा
र्सै ऐन बमोम्जम र सो बाहे कका अन्त्र् कुरामा विशेष अदालतले प्रचमलत कानुन
बमोम्जम म्जल्ला अदालतलाई भए सरहको अमधकार र कार्यविमध प्रर्ोग गनय सक्नेि ।

पररच्िे द–५
विविध
१३.

शपथ ग्रहणः अध्र्ि र सदस्र्ले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अम्घ सिोच्च अदालतका
प्रधान न्त्र्ार्ाधीश समि अनुसूची बमोम्जमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गनुय पनेि ।

१४.

अिहेलनाः विशेष अदालतले आफ्नो अिहे लनामा कारबाही चलाउन सक्नेि र अिहे लना
गरे को ठहर ्र्ाएमा पाँच हजार रुपैर्ाँसम्म जररबाना िा ि मवहनासम्म कैद िा दुिै सजार्
गनय सक्नेि ।
तर विशेष अदालतलाई सन्त्तोष हुने गरी अमभर्ुक्तले िमा र्ाचना गरे मा विशेष
अदालतले मनजलाई िमा गनय िा सजार् तोवकसकेको भए सो सजार् माफ गनय, घटाउन
िा विशेष अदालतले तोकेको शतयमा ि मवहनासम्म मुलतबी राखी सो शतयको पालना
भएमा सजार् कार्ायन्त्िर्न नगने आदे श ददन सक्नेि ।

१५.

विशेष अदालतले मागेको मममसल िा मुद्दा सम्बन्त्धी मलखत िा जिाफ पठाउनु पनेः विशेष
अदालतले मुद्दामा प्रमाणको मनममि आिश्र्क कुन मममसल, मलखत िा अन्त्र् कुनै कुरा
पेश गनय िा पठाउन कुनै कार्ायलर्ललाई आदे श ददएमा िा कुनै कुराको स्पिीकरण िा
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जिाफ मागेमा सो कार्ायलर्ले मनामसब समर्मभर सो आदे शको पालन गनुय पनेि । कुनै
कार्ायलर्ले त्र्स्तो आदे शको पालन नगरे कोले मुद्दाको कारबाही िा वकनारा गनय बाधा
परे मा िा कुनै पिलाई अनुम्चत है रानी िा प्रमतकूल असर परे मा विशेष अदालतले
सम्बम्न्त्धत कार्ायलर्को प्रमुख िा कमयचारीलाई पटकैवपच्िे पाँच शर् रुपैर्ाँसम्म जररबाना
गनय सक्नेि ।
तर त्र्सरी जररबानाको आदे श भएपमि सम्बम्न्त्धत कार्ायलर् प्रमुख िा कमयचारीले
अदालतको आदे श पालन गनय नसकेको कारण उल्ले ख गरी सो जररबाना हुन नपने भनी
मनिेदन ददएमा र कारण सन्त्तोषजनक दे म्खएमा विशेष अदालतले त्र्स्तो जररबानाको
आदे श रद्द गनय सक्नेि ।
१६.

मुद्दाको वकनारा गनुय पने अिमधः (१) विशेष अदालतले मुद्दा दार्र भएको मममतले
सामान्त्र्तर्ा ि मवहनामभर मुद्दाको वकनारा गनुय पनेि ।
(२) विशेष अदालतको मनणयर् उपर परे को पुनरािेदनमा सिोच्च अदालतले
सामान्त्र्तर्ा मुद्दाको प्राथममकतासाथ मममसल प्राप्त भएको मममतले तीन मवहनामभर वकनारा
गनुय पनेि ।

१७.

पुनरािेदनः विशेष अदालतको फैसला िा अम्न्त्तम आदे श उपर म्चि नबुझ्ने पिले त्र्स्तो
फैसला िा अम्न्त्तम आदे श भएको मममतले पैंतीस ददनमभर सिोच्च अदालतमा पुनरािेदन
गनय सक्नेि ।

१८.

फैसला कार्ायन्त्िर्न गनेः विशेष अदालतले गरे को फैसला िा अम्न्त्तम आदे श सो अदालतले
कुनै मनकार्ले कार्ायन्त्िर्न गने भनी फैसला िा अम्न्त्तम आदे शमा ले म्खददएकोमा सोही
मनकार्ले र त्र्सरी नले म्खएकोमा सम्बम्न्त्धत म्जल्ला अदालतले कार्ायन्त्िर्न गनेि ।

१९.

ु गनुय पनेः नेपाल सरकारले र्स ऐन अन्त्तगयत प्रकाशन गरे को सूचना
संसदमा टे बल




ु गनुय पनेि ।
व्र्िस्थावपका सं सदमा टे बल

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधधत ।
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२०.

विशेष अदालतको विघटनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी
विशेष अदालतलाई विघटन गनय सक्नेि ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम विशेष अदालत विघटन भएमा विघटन हुँदाका बखत
विशेष अदालतमा दार्र भै वकनारा हुन बाँकी रहे का मुद्दा िा उजुरी सम्बम्न्त्धत प्रादे म्शक
िेरामधकार भएको पुनरािेदन अदालतमा सनेिन् ।

२१.

कमयचारीको व्र्िस्थाः (१) विशेष अदालतलाई आिश्र्क पने कमयचारी नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउनेि ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अमधकारीले
विशेष अदालतको विभागीर् प्रमुख िा प्रशासकीर् प्रमुखको रूपमा काम गनेि ।

२२.

ँ सम्पकयः विशेष अदालतले नेपाल सरकारसं ग सम्पकय गदाय कानुन, न्त्र्ार्
नेपाल सरकारसग
तथा सं सदीर् व्र्िस्था मन्त्रालर् माफयत गनुय पनेि ।

२३.

मनर्म बनाउने अमधकारः र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ायन्त्िर्न गनयको लामग नेपाल सरकारले
आिश्र्क मनर्महरू बनाउन सक्नेि ।

२४.

खारे जी र बचाउः (१) विशेष अदालत ऐन, २०३१ खारे ज गररएको ि ।
(२) विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोम्जम भए गरे का काम कारबाही र्सै ऐन
बमोम्जम भए गरे का मामननेिन् ।

२५.

मुद्दा सनेः र्स ऐन बमोम्जम विशेष अदालत गठन हुँदाका बखत विशेष अदालत ऐन,
२०३१ बमोम्जम गदठत विशेष अदालतमा दार्र रहे का मुद्दाहरू र्स ऐन बमोम्जमको
विशेष अदालतमा सनेिन् ।

२६.

रूपान्त्तरः प्रचमलत कानुनमा प्रर्ोग भएका “विशेष अदालत ऐन, २०३१” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९” भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्त्तर गररएको ि ।



हाल सं घीर् सं सद कार्म रहेको ।
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अनुसूची



(दफा १३ सगँ सम्बम्न्त्धत)
शपथ
म ... ... ... सत्र् मनष्ठापूिक
य प्रमतज्ञा गदयि'/ईश्वरको नाममा शपथ मलन्त्िु वक नेपाली जनता,
प्रचमलत सं विधान तथा अन्त्र् कानुनप्रमत पूण य मनष्ठािान रही आफूले ग्रहण गरे को ... ... पदको
म्जम्मेिारी न्त्र्ार्पामलकाको स्िच्िता र मर्ायदा विपरीत नहुने गरी, कसै को डर, मोलावहजा,
पिपात, द्वे ष िा लोभमा नपरी इमान्त्दारीताका साथ पालना गनेिु र आÇनो कतयव्र् पालनाको
मसलमसलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचमलत कानुनको पालना गदाय बाहे क म पदमा
बहाल रहेको िा नरहेको कुनै पमन अिस्थामा प्रकट गने िै न ।

...............
मममतः



हस्तािर

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

द्रष्टव्यः (१)

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ बमोम्जम रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः–
"श्री ५ को सरकार" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार" ।

(२)

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः

"कानून, न्त्र्ार् तथा सं सदीर् व्र्िस्था मन्त्रालर्", "कानून, न्त्र्ार्, सं विधान सभा तथा

सं सदीर् माममला मन्त्रालर्", िा "कानून, न्त्र्ार् तथा सं विधान सभा व्र्िस्था मन्त्रालर्" को सट्टा
"कानून, न्त्र्ार् तथा सं सदीर् माममला मन्त्रालर्" ।
(३)

न्त्र्ार् प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः"पुनरािेदन अदालतको" सट्टा "उच्च अदालत"।
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