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गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नपेाल कानून संशोधन गनन ऐन, २०६६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०६६।१०।०७ 

संवत ्२०६६ को ऐन नं. ९ 

गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : प्रचमलत कानूनमा रहेको राजतन्त्रको सन्त्दर्न अन्त््य गरी गणतान्त्न्त्रक व्यवस्थाको सन्त्दर्न कायम गनन 
र अन्त्य केही ववषयहरुमा समेत सामवयक सधुार गनन केही नपेाल कानूनलाई संशोधन गनन वाञ्छनीय र्एकोले,  

नेपालको अन्त्तररम संववधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोन्त्जम संववधान सर्ाले यो ऐन बनाएको 
छ।  

१. संन्त्िप्त नाम र प्रारम्र्ः (१) यस ऐनको नाम “गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गनन 
ऐन, २०६६” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन संवत ्२०६५ साल जेष्ठ १५ गतेदेन्त्ि लागू र्एको मामननछे । 

22.  मलुकुी ऐनमा संशोधन: मलुकुी ऐनको,- 
(१)  प्रारन्त्म्र्क कथनको 3 नं. को िण्ड (क) को सट्टा देहायकको िण्ड (क) 

रान्त्िएको छः- 
“(क)  “नेपाल” र्न्नाले नेपाल राज्य सम्झन ुपछन ।”  

 

 (२)  अदालती बन्त्दोवस्तको,-  
(क)   ७१ि.नं को ठाउँ ठाउँमा रहेको “शाही" र्ने्न शब्द न्त्झवकएको छ।  

(ि)  ११८ नं. को दफा १ न्त्झवकएको छ । 

(ग)  १४१ नं. मा रहेका "राजगद्दी, राजपररवारको गाथ वा” र्ने्न शब्दहरु 

न्त्झवकएका छन।्  

(३)   कागज जाँचको महलको ४ नं. को ठाउँ ठाउँमा रहेका “लालमोहर हनुे” र्ने्न 

शब्दहरुको सट्टा "प्रमाणीकरण हनुे” र्ने्न शब्दहरु रान्त्िएका छन ्। 

(४)   कीते कागजको महलको ८ नं. मा रहेका “लालमोहर वा लालमोहर लागेको कागज" 

र्ने्न शब्दहरुको सट्टा “लालमोहर लागेको वा प्रमाणीकरण र्एको कागज” र्ने्न 

शब्दहरु रान्त्िएका छन।्  

(५)  ज्यान सम्बन्त्धी महलको ४ नं. मा रहेका “सरकारी अमर्योक्ता" र्ने्न शब्दहरुको सट्टा 
“सरकारी वकील” र्ने्न शब्दहरु रान्त्िएका छन ्। 

(६)   ठाउँ ठाउँमा रहेको "अमधराज्य” र्ने्न शब्द न्त्झवकएको छ। 

(७)  ठाउँ ठाउँमा रहेका “राजगद्दी वा राजपररवारको गाथ सम्बन्त्धी मदु्दा” र्ने्न शब्दहरु 

न्त्झवकएका छन ्।  

(८)   ठाउँ ठाउँमा रहेका "राजगद्दी वा राजपररवारको गाथ सम्बन्त्धी वा” र्ने्न शब्दहरु 

न्त्झवकएका छन ्। 

 (९)  ठाउँ ठाउँमा रहेका "राजगद्दी, राजपररपारको गाथ वा” र्ने्न शब्दहरु न्त्झवकएका छन ्

।  
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