मौन हहॊ सा हिरुद्धका केही ऐनराई सॊ शोधन गने अध्मादे श, २०७८
प्रभाणीकयण मभमि
२०७८।08।15

सॊ िि् २०७८ सारको अध्मादे श नॊ. १७

मौन हहॊ सा हिरुद्धका केही ऐनराई सॊ शोधन गनन फनेको अध्मादे श
प्रस्िािना: मौन हहॊ सा हिरुद्धका केही ऐनराई ित्कार सॊ शोधन गनन िाञ्छनीम
बएको य हार सॊ घीम सॊ सदको अमधिेशन नबएकोरे ,

नेऩारको सॊ हिधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) फभोजजभ

भजरिऩरयषद्को मसपारयसभा याष्ट्रऩमिफाट मो अध्मादे श जायी बएको छ ।
१.

२.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस अध्मादे शको नाभ ×

मौन हहॊ सा

हिरुद्धका केही ऐनराई सॊ शोधन गने अध्मादे श, २०७८" यहेको छ ।
(२) मो अध्मादे श िुरुरि प्रायम्ब हुनेछ ।

जेष्ठ नागरयक सम्फरधी ऐन,
सम्फरधी ऐन,

२०६३ भा सॊ शोधन : जेष्ठ नागरयक

२०६३ को दपा १२ को उऩदपा (१) ऩमछ

दे हामको उऩदपा (१क) थहऩएको छ:-

×(१क) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जिएको बए िाऩमन

जिजनस्िी कयणी सम्फरधी कसूय िा िेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भाये को,
अॊगबॊ ग गये को िा शायीरयक ऺमि ऩु
३.

ददईने छै न ।"

्
यमाएको
कसूयभा त्मस्िो छू ट

ु ी अऩयाध सॊ हहिा, २०७४ भा सॊ शोधन : भुरक
ु ी अऩयाध सॊ हहिा ,
भुरक
२०७४ को,-

(१) दपा २१९ को,-
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(क)

उऩदपा (३) ऩ
थहऩएको छ:-

मछ दे हामको उऩदपा (३क)

×(३क) जिजनस्िी कयणी गने व्मजिराई

उऩदपा (३) फभोजजभको कैद सजामको अमिरयि
दे हाम फभोजजभको जरयफाना सभेि हुनेछ य त्मस्िो

जरयफाना िाऩि प्राप्त यकभ ऩीमडिराई ददनु ऩनेछ्(क) उऩदपा (३) को िण्ड (क) िा (ि)

फभोजजभ कैद सजाम हुने कसू यदायराई छ
राि रुऩैमाॉ जरयफाना,

(ि) उऩदपा (३) को िण्ड (ग) िा (घ)

फभोजजभ कैद सजाम हुने कसूयदायराई चाय
राि रुऩैमाॉ जरयफाना,

(ग) उऩदपा (३) को िण्ड (ङ) फभोजजभ कैद

सजाम हुने कसूयदायराई दुई राि रुऩैमाॉ
जरयफाना ।"

(ि) उऩदपा (६) को ठाउॉ ठाउॉभा यहेका ×
ऺभिा

उरभुजि

गने"

बन्ने

प्रमियोधक

शब्दहरुको

सट्टा

×प्रमियोधक ऺभिा ह्रास गने" बन्ने शब्दहरु याजिएका
छन्।

(२) दपा २२७ ऩ मछ दे हामको दपा २२७क. थहऩएको छ:-

×२२७क.मभराऩि गनन िा गयाउन नहुने : (१) मस ऩरयच्छे द
फभोजजभ कयणी सम्फरधी कसूय बएऩमछ ऩीमडि िा

ऩीमडिको ऩरयिायराई कुनै प्रकायको डय, धाक, धम्की
ददई िा कयकाऩभा ऩायी कुनै हकमसभको रे नदे न गयी
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िा नगयी त्मस्िो कसूयभा उजुयी नगनन, जाहेयी नददन
िा अदारिभा उऩजस्थि नहुन भञ्जुय गयाउन िा

कसूय गने व्मजि य ऩीमडि िा ऩीमडिको ऩरयिायको
सदस्मफीच भेरमभराऩ िा मभराऩि गयाउन िा

त्मसको रामग दफाफ ददन िा प्रबािभा ऩानन हुॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कसूय गने

गयाउने व्मजिराई िीन िषनसम्भ कैद य िीसहजाय
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हुनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको कसूय

सािनजमनक ऩद धायण गये को व्मजिरे गये िा
गयाएभा मनजराई उऩदपा (२) फभोजजभ हुने

सजामभा थऩ छ भहहना कैद सजाम हुनेछ ।

(४) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे जिएको

बए िाऩमन कानून फभोजजभ भमिमाय िा दुरुत्साहन
भामनने कसूयभा सोही फभोजजभ भुद्दा चराई सजाम
हुनेछ ।"

(३) दपा २२८ भा यहेका × कसूयदायफाट भनामसफ ऺमिऩूमिन" बन्ने

शब्दहरुको सट्टा × जरयफानाफाट प्राप्त हुने यकभ सभेि हिचाय
गयी कसूयदायराई सजाम मनधानयण गदान मनजफाट भनामसफ
ऺमिऩूमिन" बन्ने शब्दहरु याजिएका छन् ।

(४) दपा २२९ को उऩदपा (२) भा यहेका

“य २२६ को

उऩदपा (३) अरिगनिको" बन्ने शब्दहरुको सट्टा ×,२२६ को
उऩदपा (३) य दपा २२७क. को उऩदपा (१)
अरिगनिको" बन्ने शब्दहरु याजिएका छन् ।
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४.

ु ी पौजदायी कामनहिमध सॊ हहिा , २०७४ भा सॊ शोधन : भुरक
ु ी
भुरक
पौजदायी कामनहिमध सॊ हहिा, २०७४ को,(१) दपा ३२ को,-

(क) उऩदपा (२) भा यहेका ×

दसी िथा िस्िु" बन्ने

शब्दहरुको सट्टा × दसी िथा िस्िु, जिजनस्िी कयणी
सम्फरधी कसूय बएभा सम्बि बएसम्भ ऩीमडि
व्मजि" बन्ने शब्दहरु याजिएका छन् ।

(ि) उऩदपा (२) ऩमछ दे हामको उऩदपा (२क)
थहऩएको छ:-

×(२क) अमबमोगऩि ऩेश गदान उऩदपा (२)

फभोजजभ ऩीमडिराई उऩजस्थि गयाइएको यहेछ बने
मनजको ित्कार फकऩि गयाई दपा १०१ को
उऩदपा (७) फभोजजभ प्रमििादी
अिसय ददनु ऩनेछ।"

(२) दपा ४४ को उऩदपा (२) को िण्ड (क)
िण्ड (क१) थहऩएको छ्-

राई जजयह गने
ऩमछ दे हामको

×(क१) िण्ड (क) भा जुनसुकै कुया रे जिएको बए िाऩमन
जिजनस्िी कयणी सम्फरधी भुद्दाको झुट्टा उजुयी िा

फकऩि गने व्मजिराई जिजनस्िी कयणी सम्फरधी

कसूय गने कसूयदायराई हुने रमूनिभ सजामको आधा
(३) अनुसूची-

सजाम गनन,"

१ को िण्ड (क) को क्रभ सॊ ख्मा १७ भा यहेका

×२२६ को उऩदपा ( ३)" बन्ने शब्दहरुऩमछ × य सो दपा
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िथा उऩदपाहरुसॉग सम्फजरधि दपा २२७क. अरिगनिको
कसूय" बन्ने शब्दहरु थहऩएका छन् ।

५.

फचाउ् सॊ िि् २०७८ सार फैशाि २१ गिे जायी बएको

मौन हहॊ सा

हिरुद्धका केही ऐनराई सॊ शोधन गने अध्मादे श, २०७८ फभोजजभ बए

गये का काभ कायफाही मसै अध्मादे श फभोजजभ बए गये को भामननेछ ।
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