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दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

२०५६।१।१६  

 

 स्वस्स्िश्री मगररराजजकचडूामस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध ववरुदावली ववराजमान मानोन्नि महेन्रमाला 
परम नेपालप्रिापभास्कर ओजस्स्वराजन्य परम गौरवमय िेजस्वी मिभवुन प्रजािन्िश्रीपद परम उज्जज्जवल कीमििमय 

नेपालश्रीपद परम प्रोज्जज्जवल नेपालिारा परम पववि ॐरामपट्ट परम ज्जयोमिमिय सवुवख्याि मिशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध 

प्रवल गोरखादस्ििवाह ुपरमामधपमि अमिरथी परम सेनामधपमि श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजामधराज वीरेन्र वीर 
ववक्रम शाहदेव देवानाम ्सदा समरववजायनाम ्। 

दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनि बनेको ऐन 

प्रस्िावना : दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्िमा संसदले यो ऐन 

बनाएकोछ।  

१.   संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “ दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, 

२०५५" रहेकोछ ।  

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ।  

 ४.   मलुकुी ऐनमा संशोधन : (१) मलुकुी ऐन अदालिी बन्दोबस्िको,-  
(क)  ९४ नम्बरमा रहेका “मतृ्यदुण्ड वा" भने्न शब्दहरु स्िवकएका छन ्।  

(ख)  ११८ नम्बरको दफा २ को देहायमा रहेका "मतृ्यदुण्ड वा” भने्न शब्दहरु र दफा ४ 

मा रहेका "मतृ्यदुण्ड वा” भने्न शब्दहरु स्िवकएका छन ्।  

(ग)  १२३ नम्बरमा रहेको "मतृ्यदुण्ड भने्न शब्द स्िवकएकोछ।  

(घ)  १६९ नम्बरको ठाउँ ठाउँमा रहेको “मतृ्यदुण्ड," भने्न शब्द स्िवकएकोछ।  

(ङ)  १८६ नम्बरमा रहेका “राजगद्दी उत्तरामधकारी सम्बन्धी ऐन, २०१५ को दफा १६" 

भने्न शब्दहरुको सट्टा “राजगद्दी उत्तरामधकार सम्बन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३" 

भने्न शब्दहरु रास्खएका छन ् र सोही नम्बरमा रहेको "मतृ्यदुण्ड” भने्न शब्द 

स्िवकएकोछ।  

 (च)  १८८ नम्बरमा रहेको “मतृ्यदुण्ड," भने्न शब्द स्िवकएकोछ।  

(२)  मलुकुी ऐन, दण्डसजायको महलको,-  
(क)  ६ नम्बरमा रहेका “मतृ्यदुण्डको चौबीस वर्ि, भने्न शब्दहरु स्िवकएका छन ्।  

(ख)  ८ नम्बरको पवहलो हरफमा रहेका “मतृ्यदुण्ड वा" भने्न शब्दहरु र दोस्रो हरफमा 
रहेको "मतृ्यदण्ड,” भने्न शब्द स्िवकएका छन ्।  

(ग)  ५५, ५६, ५७, ५८ र ५९ नम्बरहरु खारेज गररएका छन।्  

 

 


