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नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गनन बनेको विधेयक

प्रस्तािनााः नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० लाई सं शोधन गनन िान्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी (दोस्रो
सं शोधन) ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ मा सं शोधनाः नेपाल कानून व्याख्या
सम्बन्धी ऐन, २०१० (यसपछछ “मूल ऐन” भछनएको) को दफा २ को,–
(१)

खण्ड (क) मा रहेको “फौजदारी या दे िानी कसूरको प्रसङ्गमा” भन्ने शब्दहरुका सट्टा
“फौजदारी कसूर िा दे िानी अपकायन (छसछभल रङ्ग) को प्रसङ्गमा” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन् ।

(२)

खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राक्षखएको छाः–
“(ङ)

ऐन– यो शब्दले ऐन, सिाल र छतनमा ले क्षखएको कुनै कुरा िा ऐन सरहका
अन्य व्यिस्थालाई जनाउँछ । ”

(३)

खण्ड (च) पछछ दे हायको खण्ड (च१) थवपएको छाः–
ु िा धमनपत्र
ु ी राख्न पाउनेमा सो राख्ने
“(च१) “आमा” भन्नाले कानून बमोक्षजम धमनपत्र
आमा समेतलाई

(४)

जनाउँछ ।"

खण्ड (ज) पछछ दे हायको खण्ड (ज१) थवपएको छाः–
“(ज१) “बेइमानी” भन्नाले आफू िा अरु कसै लाई गैर कानूनी लाभ िा फाइदा
पुयानउने िा कसै लाई हाछन नोसासानी पुयानउने छनयतले गररएको काम सम्झनु
पछन ।”
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(५)

खण्ड (झ) को सट्टा दे हायको खण्ड (झ) राक्षखएको छाः–
“(झ) “ नेपाल सरकार” भन्नाले ,–
(१)

नेपाल अन्तररम शासन विधान, २००७ प्रारम्भ भएदे क्षख सं ित २०४७ साल
काछतनक २२ गते सम्म गररएको िा गनुप
न ने कुनै कामका सम्बन्धमा तत्काल
कायम रहे को सं विधान बमोक्षजम मन्त्रीमण्डल िा मक्षन्त्रपररषद कायम रहे को
अिस्थामा मन्त्रीमण्डल, मक्षन्त्रपररषद िा मन्त्रीहरुको सल्लाह िा छसफाररस
बमोक्षजम

िा

मन्त्रीमण्डल

िा

मक्षन्त्रपररषद

मक्षन्त्रपररषदका सदस्यहरुको सल्लाह

बमोक्षजम

कायम

नरहे को

िा कुनै

अिस्थामा

खास विषयमा

प्रधानमन्त्रीबाट अक्षख्तयार पाएको मन्त्रीको छसफाररस बमोक्षजम र मक्षन्त्रमण्डल
िा मक्षन्त्रपररषद कायम नरहे को िा सं कटकालीन अिस्थामा तत्काल कायम
रहेको सं विधान, शाही विशेषाछधकार, सं िैधाछनक परम्परा िा कानून बमोक्षजम
नेपालको कायनकारीणी अछधकार प्रयोग गने तत्कालीन राजालाई,
(२)

संित २०४७ साल काछतनक २३ गते देक्षख २०६३ साल जेठ ३ गते सम्म
गररएको िा गनुप
न ने कुनै कामका सम्बन्धमा तत्काल कायम रहेको सं विधान
र

अन्य

कानून

बमोक्षजम

नेपालको

कायनकाररणी

अछधकार

प्रयोग

गने

तत्कालीन राजा र मक्षन्त्रपररषदलाई,
(३)

सं ित २०६३ साल जेठ ४ गते दे क्षख २०७२ साल असोज २ गते सम्म
गररएको िा गनुप
न ने कुनै कामका सम्बन्धमा तत्काल कायम रहे को सं विधान,
अन्य कानून िा सं िैधाछनक अभ्यास बमोक्षजम नेपालको कायनकाररणी अछधकार
प्रयोग गने तत्कालीन मक्षन्त्रपररषदलाई, र

(४)

सं ित २०७२ साल असोज ३ गते दे क्षख गररएको िा गररनुपने कुनै कामका
सम्बन्धमा नेपालको सं विधान र अन्य कानून बमोक्षजम नेपालको कायनकाररणी
अछधकार प्रयोग गने मक्षन्त्रपररषदलाई सम्झनु पछन ।

स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजनका लाछग “राजा” भन्नाले खण्ड (ञ) मा पररभावषत
राजा सम्झनु पछन ।”
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(६)

खण्ड (ञ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ञ) राक्षखएको छाः–
“(ञ)

सं ित २०६३ साल माघ १ गते भन्दा अक्षघ बनेका कानून िा सं िैधाछनक
अभ्यास िा परम्पराका सम्िन्धमा प्रयोग भएका “श्री ५” िा “श्री ५
महाराजाछधराज” भन्नाले तत्काल कायम रहे को सं विधान बमोक्षजम अछधकार
प्रयोग गने तत्कालीन गद्दीनसीन राजा सम्झनु पछन र सो शब्दले तत्काल
प्रचछलत सं विधान, सं िैधाछनक अभ्यास िा परम्परा िा कानून बमोक्षजम बनेको
राजकीय पररषद, राजाको अछधकार प्रयोग गने तत्कालीन युिराज, राजप्रछतछनछध
िा राजप्रछतछनछध पररषद, राज्य सहायक िा राज्य सहायक पररषद िा त्यस्तो
अछधकार प्रयोग गने कुनै व्यक्षि समेतलाई जनाउँछ ।”

(७)

खण्ड (ठ) मा रहे को “जुनसुकै” भन्ने शब्द क्षझवकएको छ ।

(८)

खण्ड (ट) पछछ दे हायको खण्ड (ट१) थवपएको छ:–
“(ट१) “सं विधान” भन्नाले सम्ित २०७२ साल आक्षिन ३ गते दे क्षख प्रारम्भ भएको
नेपालको सं विधान सम्झनु पछन ।”

(९)

खण्ड (ड) पछछ दे हायका खण्ड (ड१), (ड२) र (ड३) थवपएका छन्ाः–
“(ड१) “सं घीय कानून” भन्नाले सं घले बनाएको कानून सम्झनु पछन र सो शब्दले
सं ित २०७४ साल जेठ १ गते भन्दा अक्षघ बछनसकेका िा कायम रहे को
नेपाल कानून समेतलाई जनाउँछ ।
(ड२) “प्रदे श कानून” भन्नाले प्रदे शले बनाएको कानून सम्झनु पछन ।
(ड३) “स्थानीय कानून” भन्नाले स्थानीय तहले बनाएको कानून सम्झनु पछन ।”

(१०) खण्ड (ण) पछछ दे हायको खण्ड (ण१) थवपएको छाः–
“(ण१) “रुपैयाँ” भन्नाले नेपाल सरकारको जमानतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले छनष्कासन गरी
चलन चल्तीमा ल्याएको नेपाली मुद्राको इकाइ सम्झनु पछन ।”
(११) खण्ड (थ) पछछ दे हायको (थ१) थवपएको छाः–
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(थ१) “कैद” भन्नाले कारागारमा बसेको िा बस्नु पने अिस्था सम्झनु पछन ।”
ु ” भन्ने शब्दको सट्टा “सङ्गठठत” भन्ने शब्द राक्षखएको
(१२) खण्ड (ध) मा रहेको “सं यि
छ ।
(१३) खण्ड (न) को सट्टा दे हायको खण्ड (न) राक्षखएको छ :–
“(न)

“तोवकएको” यो शब्दले कुनै ऐनमा “तोवकएको” भनी लेक्षखएकोमा त्यस्तो ऐन
बमोक्षजम बनेका छनयमहरु बमोक्षजम भएको सम्झनु पछन र सो शब्दले यो
खण्ड प्रारम्भ हुन ु अक्षघ कायम रहे का “छनधानररत” िा “छनधानररत भएको” समेत
जनाउछ ।”

(१४) खण्ड (फ) मा रहे का “ऐनमा” िा “ऐनको” भन्ने शब्दको सट्टा “ऐन िा छनयमािलीमा”
िा “ऐन िा छनयमािलीको” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।
(१५) खण्ड (ि) मा रहे का “नेपाली पञ्ांग अनुसार गछनने अथानत” भन्ने शब्दहरु क्षझवकएका
छन् ।
(१६) खण्ड (ि) पछछ दे हायको खण्ड (श), (ष), (स), (ह) (ि) र (त्र) थवपएका छन्ाः–
“(श)

“सािनजछनक विदा” भन्नाले नेपाल भर िा कुनै प्रदे श िा स्थानीय तहमा विदा
हुने गरी तोकेको ठदन सम्झनु पछन ।

(ष)

“कायन ठदन” भन्नाले सािनजछनक विदा बाहे कको ठदन सम्झनु पछन ।

(स)

“दतान”, “दतान भएको” िा “रक्षजष्टडन” भन्नाले कानून बमोक्षजम अछधकार प्राप्त
अछधकारी िा छनकायले दतान गरे को िा त्यस्तो अछधकारी िा छनकायमा दतान
भएको िा रक्षजष्टडन भएको सम्झनु पछन ।

(ह)

“नेपाल

राजपत्र” भन्नाले

नेपाल

सरकारको

अक्षख्तयारी

अन्तगनत

नेपाल

सरकारले प्रकाशन गरे को राजपत्र सम्झनु पछन ।
(ि)

“प्रदे श राजपत्र” भन्नाले सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारको अक्षख्तयारी अन्तगनत त्यस्तो
सरकारले प्रकाशन गरे को “प्रदे श राजपत्र” सम्झनु पछन ।
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(त्र)

“स्थानीय राजपत्र” भन्नाले स्थानीय कायनपाछलकाको अक्षख्तयारी अन्तगनत त्यस्तो
कायनपाछलकाले प्रकाशन गरे को “स्थानीय राजपत्र” सम्झनु पछन ।”

३.

मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा दे हायको दफा ३ राक्षखएको
छाः–
“३.

ऐनको प्रारम्भाः (१) कुनै नेपाल ऐन प्रारम्भ हुने ठदन त्यस्तो ऐनमा नै उल्ले ख
भएकोमा सोही ठदन दे क्षख ऐन प्रारम्भ भएको माछननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रारम्भ हुने ठदन उल्ले ख नभएकोमा सं घीय ऐन
भए दे हायको ठदनदे क्षख त्यस्तो ऐन प्रारम्भ भएको माछननेछ:
(क)

नेपालको अन्तररम शासन विधान, २००७ प्रारम्भ भएपछछ सिंत
२०६३ साल जेठ ३ गते सम्म तत्काल प्रचछलत सं विधान बमोक्षजम
बनेका ऐन भए तत्कालीन राजाले स्िीकृत गरे को ठदन,

(ख)

सं ित २०६३ साल जेठ ४ गते दे क्षख २०६५ साल साउन ७
गते सम्म तत्काल प्रचछलत सं विधान बमोक्षजम बनेको ऐन भए त्यस्तो
सं विधान

बमोक्षजम

प्रमाक्षणकरण

गने

अछधकार

प्राप्त

सभामुखले

प्रमाक्षणकरण गरे को ठदन,
(ग)

सं ित २०६५ साल साउन ८ गते दे क्षख सं ित २०७४ साल फागुन
२० गते सम्म बनेको ऐन भए तत्काल प्रचछलत सं विधान बमोक्षजम
व्यिस्थावपका–सं सदबाट पाररत भई राष्ट्रपछतले प्रमाक्षणकरण गरे को
ठदन,

(घ)

सं ित २०७४ साल फागुन २१ गते दे क्षख नेपालको सं विधान
बमोक्षजम बनेको ऐन भए सं घीय सं सदबाट पाररत भई राष्ट्रपछतले
प्रमाक्षणकरण गरे को ठदन,

(ङ)

यो दफा प्रारम्भ भए पछछ नेपालको सं विधान बमोक्षजम बनेको सं घीय
ऐनमा प्रारम्भ हुने ठदन उल्ले ख भएकोमा सोही ठदन र उल्ले ख
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नभएकोमा िा तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्ले ख भएकोमा प्रमाक्षणकरण
भएको ठदनबाट एक्काइसौं ठदन ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रारम्भ हुने ठदन उल्ले ख नभएकोमा प्रदे श ऐन
िा स्थानीय तहले बनाएको ऐन भए दे हायको ठदन दे क्षख प्रारम्भ भएको माछननेछाः
(क)

प्रदे शले

कुनै

बनाएको

ऐनमा

त्यस्तो

ऐन

प्रारम्भ

हुने

ठदन

नलेक्षखएकोमा त्यस्तो ऐन प्रदे श सभाबाट पाररत भई प्रदे श प्रमुखले
प्रमाक्षणकरण गरे को ठदन,
(ख)

स्थानीय

तहले

बनाएको

ऐनमा

त्यस्तो

ऐन

प्रारम्भ

हुने

ठदन

नलेक्षखएकोमा त्यस्तो ऐन कानून बमोक्षजम सम्बक्षन्धत स्थानीय तहबाट
पाररत भई प्रमाक्षणकरण भएको ठदन,
(ग)

खण्ड (क) िा (ख) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापछन यो ऐन
प्रारम्भ भएपछछ प्रदे श ऐन िा स्थानीय तहले बनाएको ऐनमा त्यस्तो
ऐन प्रारम्भ हुने ठदन नले क्षखएकोमा िा तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्ले ख
भएकोमा सोही खण्ड बमोक्षजम प्रमाक्षणकरण भएको ठदनबाट एक्काइसौं
ठदन ।”

४.

मूल ऐनमा दफा ३क थपाः मूल ऐनको दफा ३ पछछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छाः–
“३क. दण्ड सजाय नहुनाःे दफा ३ मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापछन त्यस्तो ऐन नेपाल
राजपत्र, प्रदे श राजपत्र िा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन हुन ु अक्षघ नै गररसकेको िा
नगरे को कुनै दण्डनीय काम बापत त्यस्तो ऐन बमोक्षजम दण्ड सजाय हुने छै न ।”

५.

मूल ऐनमा दफा ५क. थपाः मूल ऐनको दफा ५ पछछ दे हायको दफा ५क. थवपएको छाः–
“५क. संशोधन गने ऐन अछभन्न अंग हुनाःे कुनै नेपाल ऐन, प्रदे श ऐन िा स्थानीय ऐनले अको
कुनै नेपाल ऐन, प्रदे श ऐन िा स्थानीय ऐनको व्यिस्था सं शोधन गरे कोमा सं शोधन
गने ऐनले सं शोधन गरे को हदसम्म सं शोधन गने ऐन, सं शोछधत ऐनको अछभन्न अं ग
हुनेछ ।
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६.

मूल ऐनमा दफा ७क. थपाः मूल ऐनको दफा ७ पछछ दे हायको दफा ७क. थवपएको छाः–
“७क. खारे ज िा प्रछतस्थापन भएको ऐन कायम रहनेाः कुनै नेपाल ऐन, प्रदे श ऐन िा स्थानीय
ऐनले क्रमशाः कुनै नेपाल ऐन, प्रदे श ऐन िा स्थानीय ऐनलाई पूण न िा आंक्षशक रुपमा
खारे ज गरे कोमा िा त्यसका कुनै प्रािधान प्रछतस्थापन गरे कोमा अकै अछभप्राय
दे क्षखएकोमा बाहेक त्यसरी खारे ज िा प्रछतस्थापन गने ऐन प्रारम्भ नभएसम्म खारे ज
भएको िा प्रछतस्थापन भएको ऐन िा त्यसका प्रािधान कायम रहने छन् ।”

७.

मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा दे हायको दफा ९ राक्षखएको
छाः–
“९.

समयको गणनााः कुनै नेपाल कानून बमोक्षजम कुनै काम िा कारबाई गनन कुनै अड्डा,
अदालत िा सािनजछनक छनकायलाई कुनै खास ठदन िा छमछत तोवकएको रहे छ र
त्यस्तो ठदन, छमछत िा अिछधको अक्षन्तम ठदन सािनजछनक विदा भएको कारणले अड्डा,
अदालत िा सािनजछनक छनकाय बन्द भएको रहे छ भने त्यस्तो छनकाय खुलेको पवहलो
कायन ठदन सम्म त्यस्तो कुनै काम गनन अक्षन्तम ठदन िा छमछत कायम रहे को माछननेछ
।”

८.

मूल ऐनमा दफा ९क. थपाः मूल ऐनको दफा ९ पछछ दे हायको दफा ९क. थवपएको

छाः–

“९क. समयको आधाराः (१) कुनै नेपाल कानून बमोक्षजम कुनै काम िा कारबाई कुनै खास
घण्टा, छमनेट िा सेकेण्डको आधारमा गनुन पने भएकोमा अकै अछभप्राय दे क्षखएकोमा
बाहे क त्यस्तो काम िा कारबाई नेपालको प्रामाक्षणक समय (स्टाण्डडन टाइम)
बमोक्षजम गनुन पने गरी छनधानरण भएको माछननेछ ।
ु मा गनुन पने काम िा कारबाई सोही
तर नेपाल बावहर अन्य कुनै मुलक
ु को प्रामाक्षणक समय बमोक्षजम गनुन पनेछ ।
मुलक
(२) नेपाल सरकारले अन्यथा छनधानरण गरे कोमा बाहे क नेपालको प्रामाक्षणक
समय (स्टाण्डडन टाइम) ग्रीनठिच छमन समय भन्दा पाँच घण्टा पैतालीस छमनेट छछटो
हुनेछ ।”
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९.

मूल ऐनमा दफा ११क. थपाः मूल ऐनको दफा ११ पछछ दे हायको दफा ११क. थवपएको
छाः–
“११क.प्रत्यायोक्षजत

विधायनको

अछधकाराः

(१)

कुनै

ऐनमा

कुनै

अछधकारीलाई

कुनै

प्रत्यायोक्षजत विधायन बनाई लागू गने अछधकार प्रत्यायोजन भएको रहे छ भने त्यस्तो
अछधकारीले सोही ऐनमा प्रत्यायोजन भएको शतन बमोक्षजम प्रत्यायोक्षजत विधायन बनाई
लागू गनन ससानेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम बनेको प्रत्यायोक्षजत विधायन सम्बक्षन्धत ऐनको
कायनिेत्र र उद्देश्यमा छसछमत रहे को हुन ु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रत्यायोजन भएको अछधकार पुनाः प्रत्यायोजन हुन
ससाने छै न ।
(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको अछधकार विना िा उपदफा (२) िा (३) को
प्रछतकूल बनेको प्रत्यायोक्षजत विधायन मान्य हुने छै न ।”
१०.

मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को सट्टा
दे हायको उपदफा (१) राक्षखएको छाः–
“(१) एउटा छलङ्गलाई बुझाउने शब्दले अको छलङ्गलाई पछन बुझाउँछ ।”

११.

मूल ऐनको दफा १५ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा १५ मा रहे का “यस वकछसमको छनयुक्षि
माछनसका नामबाट िा ओहोदाका है छसयतबाट हुन ससादछ ।” भन्ने शब्दहरुका सट्टा “त्यस्तो
अछधकार पाएको अछधकारी िा व्यक्षिले त्यस्तो पदमा कसै लाई छनयुक्षि गनन, काममा खटाउन
िा पुनछननयक्षु ि गनन ससादछ ।” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।

१२.

मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १६ को,
(१)

दफा शीषनकको सट्टा दे हायको दफा शीषनक राक्षखएको छाः–
“१६. छनयुक्षि गने अछधकारमा छनलम्बन र बखानस्त गने अछधकार समेत हुनाःे ”
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(२)

“छनयुक्षि गरे को माछनसलाई सस्पेण्ड िा िखानस्त गनन पाउँछ ।” भन्ने

शब्दहरुका सट्टा “छनयुक्षि गरे को माछनसलाई छनलम्बन गनन, अिकाश ठदन, हटाउन िा िखानस्त
गनन ससादछ ।” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।
१३.

मूल ऐनमा दफा १६ख. थपाः मूल ऐनको दफा १६क. पछछ दे हायको दफा १६ख. थवपएको
छाः–
“१६ख. कारबाई र वकनारा गने अछधकारमा प्रमाण बुझ्ने अछधकार समेत हुनाःे कुनै नेपाल
ऐनले कुनै अछधकारीलाई कुनै वििाद िा मुद्दाको कारबाई र वकनारा गने अछधकार
ठदएकोमा अकै अछभप्राय नदे क्षखएमा त्यस्तो अछधकारीलाई त्यस्तो वििाद िा मुद्दामा
म्याद जारी गने, ियान िा िकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, सािीको सपथ गराउने,
ु ाई गने अछधकार समेत हुनेछ ।”
अन्तकानलीन आदे श जारी गने र सुनि

१४.

मूल ऐनको दफा १८ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा १८ को ठाउँ ठाउँमा रहे को
“कपोरे शन” भन्ने शब्दको सट्टा “सं गठठत सं स्था” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।

१५.

मूल ऐनमा दफा १८क. थपाः मूल ऐनको दफा १८ पछछ दे हायको दफा १८क. थवपएको
छाः–
“१८क.बररष्ठतम पदाछधकारी िा अछधकारीले कायनसम्पादन गनन ससानेाः कानून बमोक्षजम कुनै
सं िैधाछनक पदाछधकारी, विभागीय प्रमुख िा कायानलय प्रमुखको पद कुनै कारणले ररि
भएमा अकै अछभप्राय नदे क्षखएमा त्यस्तो पदाछधकारी, विभागीय प्रमुख िा कायानलय
प्रमुखले सम्पादन गने काम छनजभन्दा लगत्तै पछछको बररष्ठतम पदाछधकारी, अछधकृत
िा कमनचारीले सम्पादन गनन ससानेछ ।”

१६.

मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २२ मा रहे को “सो ऐन चालू नहुन्जेल
लागू हुँदैनन्” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सो ऐन लागू नभएसम्म प्रभािकारी हुने छै नन्” भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन् ।

१७.

मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २४ को ठाउँ ठाउँमा रहे का “नयाँ
बनेका” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “खारे ज गने ” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।
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१८.

मूल ऐनमा दफा २४क. थपाः मूल ऐनको दफा २४ पछछ दे हायको दफा २४क. थवपएको
छाः–
“२४क.प्रत्यायोक्षजत विधायन सं शोधन गनन सवकनेाः कुनै नेपाल ऐन, प्रदे श ऐन िा स्थानीय ऐन
अन्तगनत छनकाछलएका आदे श, बनेको छनयमहरु, विछनयमहरु िा अन्य प्रत्यायोक्षजत
विधायन त्यस्तो ऐन खारे ज भई दफा २४ बमोक्षजम कायम रहे कोमा नयाँ ऐनसँग
नबाँक्षझने गरी, खारे ज गने ऐनले ठदएका अछधकार प्रयोग गरी त्यस्तो आदे श, छनयम,
विछनयम िा अन्य प्रत्यायोक्षजत विधायन सं शोधन गनन सवकनेछ ।”

१९.

मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २५ को सट्टा दे हायको दफा २५
राक्षखएको छाः
“२५. दुई िा दुई भन्दा बवि ऐन अन्तगनत सजाय हुने कसूराः दुई िा दुईभन्दा बिी ऐन
बमोक्षजम कुनै काम गरे मा िा नगरे मा कुनै एक कसूर माछनने काम रहे छ िा त्यस्तो
काम छु ट्टाछु ट्टै ऐन बमोक्षजम कसूर माछनने रहे छ भने कसूरदारलाई कुनै एक ऐन
बमोक्षजम सजाय हुनेछ ।
तर, त्यस्तो काम छु ट्टाछु ट्टै ऐन बमोक्षजम छु ट्टाछु ट्टै प्रकृछतको कसुर माछनने रहे छ
भने कसूरदारलाई प्रत्येक ऐन बमोक्षजम सजाय हुनेछ ।”

२०.

रुपान्तराः मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ड) र

दफा २०, २१, २२, २३, २४ र २७ को

ठाउँ ठाउँमा रहेका “उपछनयम” भन्ने शब्दको सट्टा “विछनयम” भन्ने शब्द राक्षख रुपान्तर
गररएको छ ।
२१.

खारे जीाः मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ट) र (ण) खारे ज गररएका छन् ।
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