
 

 

मलुकुी ऐन 
-मममि २०७८ साल मंमसर मसान्िसम्म भएका संशोधन समेि ममलाइएको_ 

 

 

 

 
 

 

 

g]kfn ;/sf/ 

sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfno 
l;+xb/af/

                                         
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकककरण, समायोजन र खारेज गने ऐनख २०७४ संवि ्२०७५ साल भदौ १ गिे देखख प्ररम्भ भए पमि 

यो ऐन खारेज भएको ।  
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मलुकुी ऐन 

   लालमोहर र प्रकाशन मममि 

संशोधन गने ऐन   २०१९।१२।३० 

१. मलुकुी (पकहलो संशोधन) ऐन, २०२१   २०२१।६।१७ 

२. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३   २०२३।६।९ 

३. मलुकुी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४   २०२४।६।११ 

४. मलुकुी (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०२५   २०२५।७।९ 

५. मलुकुी (चौथो संशोधन) ऐन, २०२७ २०२७।५।१० 

६. मलुकुी (पााँचौं संशोधन) ऐन, २०३१   २०३१।६।२० 

७. प्रमाण ऐन, २०३१   २०३१।७।५ 

८. मलुकुी (िैठौं संशोधन) ऐन, २०३३   २०३३।४।२८ 

९. मलुकुी (सािौं संशोधन) ऐन, २०३४   २०३४।९।२७ 

१०. मलुकुी (आठौं संशोधन) ऐन, २०४२   २०४२।६।२३ 

11. मलुकुी (नवौं संशोधन) ऐन, २०४३   २०४३।७।२४ 

१२. केही नेपाल कानून खाररज गने ऐन, २०४७   २०४७।३।२८ 

१३. अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७।४।१० 

१४. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८   २०४९।१।८ 

१५. बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०४८   २०४९।२।७ 

१६. मलुकुी (दशौं संशोधन) ऐन, २०५०   २०५०।९।५ 

१७. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५   २०५५।१०।७ 

१८. पश ुवधशाला र मास ुजााँच ऐन, २०५५   २०५५।१२।८ 

१९. दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ २०५६।१।१६ 

२०. करार ऐन, २०५६   २०५७।३।१४ 

२१. अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल  
 ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८   २०५९।५।२७ 

२२.  मलुकुी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८   २०५९।६।१० 

    प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२३. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३    २०६३।६।२८ 

२४. लैकिक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७ 

२५. मलुकुी (बाह्रौं संशोधन) ऐन, २०६४    २०६४।८।१४ 

*२६. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ 

२७. जामिय भेदभाव िथा िुवािुि (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८  २०६८।२।१८ 

२८.  बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२    २०७२।४।१८ 

२९. लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन  
 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।६।१४ 

३०.  केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२    २०७२।६।१४ 

                                         
* यो ऐन २०६५।०२।१५ देखख लागू भएको । 
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३१.  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

२०१९ सालको ऐन नं. ६७ 
➼------------------- 

 

प्रस्िावना 
शास्त्रबाट मार कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा िोटा बडा सबैलाई कसूर अनसुार 

एकै सजाय होस ्घटी बढी नपरोस ्भन् ना मनममत्त हाम्रा महान ्पूवनज ि्कामलन श्री ५ बाट उसबखिका 
प्राइममममनष्टरलाई हकुुम बक्साँ “दा बनी ियार भई संवि ्१९१० साल पौष बदद ७ रोजका ददनदेखख चली 
आइरहेको मलुकुी ऐनमा देश काल पररखस्थमि अनसुार बेला बेलामा थपघट संशोधन हुाँ“दै आएको सबै 
एकमरि गरी ममलाई विनमान राजनैमिक आमथनक र सामाखजक व्यवस्थाको कवचारबाट आव्यक देखखएको 
अरु पमन संशोधन गरी नेपाल ➼........... मा खचरकालसम्म शाखन्ि र व्यवस्था कायम राख्न ेर कवमभन 
वगन, जाि, जामि र के्षरका जनिाको ससुम्बन्ध बनाई राख्न े समेिको महान ् उद्दे्यले हामी श्री ५ 
महाराजामधराज महेन्र वीर कवक्रम शाहदेवबाट नेपालको संकवधानको धारा ९३ अनसुार यो ऐन बनाई 
जारी गररबक्सेका िौं । 

भाग १ 

प्रारखम्भक कथनको 
१ नं. ।।  ।। यस ऐनलाई “मलुकुी ऐन” भमननेि । 

२ नं. ।।  ।। यो मलुकुी ऐन नेपाल ➼.............. भर संवि ्२०२० साल भार १ गिेदेखख 
प्रारम्भ हनुेि । 

३ नं. ।।  ।। कवषय वा प्रसिले अको अथन नलागेमा यो मलुकुी ऐनमा- 
➤(क) ×नेपाल" भनाले नेपाल राज्य सम्झन ुपिन, 
(ख)  ×कानून" भनाले ि्काल प्रचमलि नेपाल कानून सम्झन ुपिन, 
(ग)  ×अड्डा" भनाले अदालि समेि सम्झन ुपिन, 
(घ)  ×हाककम" भनाले न्यायाधीश समेि सम्झन ुपिन, र 
(ङ) ×नामलस" भनाले उजूर समेि सम्झन ु पिन र सो शब्दले फौजदारी मदु्दामा प्रहरी 

प्रमिवेदनलाई समेि जनाउाँि । 

४ नं. ।।।। कवषय कवषयमा िुट्टा िुटै्ट बनेका कानूनमा लेखखए जमिमा सोही कानून बमोखजम र 
सो कानूनमा नलेखखएकोमा यही मलुकुी ऐन बमोखजम गनुन पिन ।  

भाग २ 

महल १ 

अदालिी बन्दोबस्िको 
✬१ नं. ।।  ।। कुनै कानूनले कुनै मदु्दा हेने खास अमधकारी िोककएकोमा सोही अमधकारीले 

र ्यस्िो कुनै खास अमधकारी निोकी अड्डा मार िोककएकोमा सो अड्डाका हाककमले कानून बमोखजम 
मदु्दाको कारबाही र फैसला गनुन पिन । 

                                         
➼ गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
➤गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 

 
 

✬ सािौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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२ नं. ।।  ।। जनु कागजमा जनु ठाउाँमा अड्डाको िाप र हाककमको सहीिाप गनुन भने 
कानूनमा लेखखएकोि सो कागजमा जसको इजलास वा फैसला हो उसैले सो बमोखजम गनुन पिन । 
कानूनमा नखलेुकोमा भने अड्डाको िाप र हाककमको सहीिाप गनुन पदान सोही कागजको खशरमा गनुन पिन। 

३ नं. ।।  ।। अड्डा बसेदेखख बन्द नभएसम्म अड्डामा आफूले गनुन पने अड्डा सम्बन्धी काम 
कुरा बाहेक अरु कुनै काम कुरा वा ठट्टा मस्करी गनन र गनन ददन समेि हुाँदैन। 

४ नं. ।।  ।। मदु्दामा र अड्डाबाट गनुन पने अरु काम कुराको िलफल गदान इमान धमन सम्झी 
आफ्ना खचत्तले देखेको मनामसब माकफकको कुरा बोल्न हनु्ि । सो बोल्दा पालो पालोमसि बोल्न ुपिन । 
अखघबाट बोल्नेले बोली नसकी कुरा काटी उमिना उमिन गनन वा एउटा मदु्दा वा काम कुरा िलफल 
गरररहेको मामनसले सो काम िाडी अरु कुराको बकबक गनन हुाँदैन । गरे सो गनेलाई सो अड्डाका 
हाककमको िजबीजले बीस रुपैयााँसम्म जररबाना हनु सक्ति । 

५ नं. ।।  ।। अड्डाका कामको मनममत्त चाकहने वा प्रमाणको मनममत्त दाखखल हनुे हमियार 
बाहेक कसैले पमन अड्डामा हमियार मलई आउन हुाँदैन । मनाही गदान जबरजस्िी गरी ल्याए सो अड्डाका 
हाककमका िजबीजले बीस रुपैयाँ“सम्म जररबाना हनु सक्ति । जररबाना गदान पमन जबरजस्िी गरी ल्याए 
सो हमियार जफि हनुेि । 

६ नं. ।।  ।। अड्डाले मदु्दाको कारबाही र फैसला गदान खलुा इजलासमा गनुन पिन । कसैले 
अड्डामा आई बेमनामसब काम कुरा गरेमा मनजलाई इजलासबाट बाकहर पठाउन सककनेि । सो मामनसले 
फेरी पमन सोही कुरा गरेमा मनजलाई सो अड्डाका हाककमका िजबीजले पचास रुपैयााँसम्म जररबाना हनु 
सक्ति ।  

७ नं. ।।  ।।▲ ... ... ... ... 
८ नं. ।।  ।। ⥈... ... ... ... 
९ नं. ।।  ।। देहायका मदु्दाहरु फौजदारी र सो बाहेक अरु मदु्दा देवानी हनु–् 

➼================================== – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – –  १ 

राजकाजसम्बन्धी मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –१ 

ज्यान सम्बन्धीका महलले सजाय हनुे मदु्दा –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – १ 

इलाज गनेको महलले सजाय हनुे मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – १ 

चोरीको महलले सजाय हनुे मदु्दा  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – १ 

ठगीको महलले सजाय हनुे मदु्दा  – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – १ 

गोवध सम्बन्धी मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –  १ 

आगो लगाएको मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – १ 

गाली बेइज्जिीको मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – १ 

इजलासको बेइज्जिी मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –  १ 

सरकारी धनमाल मासेको मदु्दा   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

बााँकी नमिनेको महलको ९ नम्बरले सजाय हनुे मदु्दा  – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – –– – – – – – – – १ 

नपाएको पगरी पाएाँ भनी भनकेो वा सो भनी पर पजनी गरेको वा मामनस जम्मा गरेको मदु्दा – – – – –– – १ 

जवुा सम्बन्धी मदु्दा     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – –१ 

                                         
▲ कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ द्वारा खारेज 
⥈ सािौं संशोधनद्वारा खारेज 
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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कवहावरी सम्बन्धी मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –  १ 

करणी सम्बन्धी मदु्दा    – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

लटुपीट मदु्दा     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – १ 

कुटपीट सम्बन्धी मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

हूलदिा सम्बन्धी मदु्दा    –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

ज्यू मास्ने बेच्नकेो महलले सजाय हनुे मदु्दा  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –१ 

हमियार खजाना सम्बन्धी मदु्दा    –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

सरकारी कागजपर हराए, दबाए वा कैकफयि गरेको मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

आशौच बाने सम्बन्धी मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   १ 

फककरमसि ममुडएको मदु्दा    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –    १ 

खोटा टक मारेको वा चलन गरेको मदु्दा   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –  १ 

घूस मदु्दा   – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

कीिे जालसाजी मदु्दा   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

सवारी सम्बन्धी मदु्दा     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – १ 

बेरीिसाँग थनु्दाको महलले सजाय हनुे मदु्दा  – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

वन सम्बन्धी कानूनले सजाय हनुे मदु्दा   – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – –– – – – – – – – – १ 

पश,ु पंक्षी वा जलचरको संरक्षण सम्बन्धी कानूनले सजाय हनुे मदु्दा – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –१ 

मामथ लेखखएका अमिररक्त सम्पखत्त वा पदको हक सम्बन्धी झगडा बाहेकको अरु मदु्दा – – – – – – –– – – – १ 

●१० नं. ।।  ।। प्रचमलि कानूनमा नपेाल सरकार वादी हनुे भनी लेखखएको मदु्दामा नेपाल 
सरकारलाई वादी कायम गरी मदु्दाको कारबाही गररनेि । सो बाहेक मदु्दाको कवषय वा प्रकृमिबाट नेपाल 
सरकारको वा सावनजमनक कहि वा सरोकार मनकहि रहेको मदु्दा नेपाल सरकारले वा अड्डाको अनमुमि मलई 
सवनसाधारण जो सकैुले पमन वादी भै चलाउन सक्नेि । अनमुमिका लामग मनवेदन ददंदा कफरादपर साथै 
ददन ुपिन । ्यसरी कफरादपर साथै अनमुमिको मनवेदन परेमा उसै ददन अनमुमिको मनवेदनमा मनणनय गरी 
ददन ुपिन । अनमुमि नददएमा पनुरावेदन सनेु अड्डामा मनवेदन ददन सक्नेि ।  

✵११ नं. ।। ।। मदु्दा हेदान देहायको प्राथममकिाले कारबाही गदज जााँदा जनु मदु्दा पकहले मिन 
अि पगु्ि सोही मदु्दा पकहला ककनारा गनुन पिन – – – – – – – ––– – – ––– – – ––– – – ––– – ––– – ––– – ––– – ––– –  
थनुवुा कैदीको थनुा वा कैद परेको मदु्दा  – – – – – – – – – –– – – – – – ––– – – – –– – – – –– –– – ––– – –– १ 

वेवाररसी सोह्र वषन ममुनको नाबालकको मदु्द– – – – – – – – – – – – – – – ––– – – – –– – – – –– –– – ––– – –– २ 

िाररखमा रहेको पचहत्तर वषनमामथको बढुाबूढीको र शारीररक अशक्तिा भएको व्यखक्तको मदु्दा ––– –३  
❂मकहला वादी वा पनुरावेदक भएको न्वारान गराई पाउाँ वा नािा कायम गराई पाउाँभने मदु्दा – – –४ 

◙कवधवा मकहला वादी वा पनुरावेदक भएको मदु्दा – – – – – – – –– – – – – – – – –– – – – – –– – – –– – ४क. 
⟢मकहला वादी वा पनुरावेदक भएको लैंमगक कहंसा वा घरेल ुकहाँसा सम्बन्धी मदु्दा –४ख. 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
✵िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

❂ लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

◙ लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

⟢ लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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स्पष्टीकरण: “लैंकिक कहंसा” भनाले सावनजमनक वा मनजी जीवनमा मलिको आधारमा कसै प्रमि शारीररक, 

यौनजन्य वा मानमसक क्षमि वा पीडा परु् याउने कायन सम्झन ुपिन र सो शब्दले मलिको आधारमा हनुे वा 
हनु सक्ने कुनै पमन प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूणन व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्िचारी 
रुपमा मकहलालाई स्विन्रिाको उपभोग गननबाट बखिि गने कुनै कायन समेिलाई जनाउाँि । 

मामथ लेखखएको र ्यसपमि अरु मदु्दाका हकमा परुानोको क्रमले – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ५  

१२ नं. ।। ।। यसै महलको ६५ नम्बरको दफा १ वा दफा २ बमोखजम वाररस राख्न 
नपाउने अवस्थाका झगमडयाको कुनै अको अड्डामा पमन मदु्दा परेको रहेि भने वा कुनै एका अड्डामा 
परररहेको मदु्दाको मनणनय भै नसकी अको अड्डामा परेको मदु्दाको मनणनय हनु नसक्न ेरहेि भने मेरा यस 
मममिमा यस्िो मदु्दा फलाना अड्डामा परेकोि कानून बमोखजम मलुिबी राखी पाउाँ भनी दरखास्ि लेखी मदु्दा 
परेका अड्डामा ददएमा सो अड्डाबाट पमन सो दरखास्ि बझुी झगमडयालाई ्यसको मनस्सा ददई देहायमा 
लेखखए बमोखजम गनुन पिन – – – – – – – – – – –  
सो दरखास्ि परेपमि जनु अड्डामा मदु्दा परेको ि सो अड्डालाई फलानाको फलाना मदु्दा यस अड्डामा 
परेको ि भनी लेखी उसै अड्डामा परेको मलुिबी राखी आफ्नो अड्डामा परेको मदु्दा मिन पने भए यस 
अड्डामा परेको मदु्दा यमि ददनसम्ममा मिमननिे सो नमिमनएसम्म ्यस अड्डामा परेको मदु्दा मलुिबी 
राखखददन ुभने र आफ्ना अड्डामा परेको मदु्दा मलुिबी राखी उस अड्डामा परेको मदु्दा मिनाउन पने भए 
यस अड्डामा परेको मदु्दा मलुिबी रहेकोि ्यस अड्डामा परेको मदु्दा मिनी मिमनएपमि जनाउ ददन ुभने 
व्यहोरा लेखी पठाई भरपाई मलन ुपिन । लेखखए बमोखजम मलुिबी रहेपमि मलुिबी राख्न ेअड्डाले अको 
अड्डामा परेको मदु्दा मिमनएपमि कारबाही गनन भनी पचान खडा गरी दबैु थरीको िाररख खखची राख्न ुपिन 
। मलुिबी रकहसकेपमि अखघबाट मिमनने मदु्दामा सो मलुिबी राख्न ेमामनसले वाररस गरी पठायो भन े
यस अड्डामा कारबाही भएको मदु्दामा वाररस पठाएकोले ्यस अड्डामा परेको मदु्दा ऐन बमोखजम 
कारबाही गनुन भनी वाररस दिान हनुासाथ जनाउ ददन ुपिन – – – – –  – – – – – – – – – – – – – १ 

पकहले मिने अड्डाले मदु्दा मिमनए पमि यस मममिमा मिमनएको भनी मलुिबी राख्न ेअड्डालाई जनाउ र 
झगमडयालाई बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर मलुिबी राख्न ेअड्डामा हाखजर हनु जानू भनी िाररख 
िोकी सो िाररख भरपाई जनाउ ददने लेखोटसाथ मदु्दा परेका अड्डामा पठाउन ुपिन । मदु्दा फैसला 
हु“दा झगमडया हाखजर नभै गैर हाखजर भएको वा थमुनएको भए झगमडयालाई िाररख िोक्न पदजन । गैर 
हाखजर भएमा म्याद िाररख गजु्रकेा मममिले मडसममस वा एकिफी फैसला गने म्याद नाघेपमि यस 
अड्डाको म्याद िाररखमा गैर हाखजर भयो भनी र थमुनएकोमा यस मममिदेखख यस कुराले थमुनयो भनी 
लेखी पठाउन ुपिन     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –२ 

अखघ मिमनने मदु्दामा म्याद िाररख गजुानेले गजु्रकेो थमाई पाउने म्याद नाघेका मममिले, थमुनएकाले 
िुटेका मममिले र वाररस राख्नलेे वाररस राखेका मममिले बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर मलुिबी 
रहेका अड्डामा हाखजर हनु जान ु पिन । ्यस्िो म्याद िाररख गजुाने झगमडया मदु्दा मलुिबी रहेको 
अड्डामा लेखखएका म्यादमभर हाखजर हनु आएमा जो गनुन पने गरी मदु्दा मिमनददन ुपिन – – – – – – – – –३ 

झगमडया थमुनए कैद परेको जनाउ आएपमि मलुिबी राख्न े अड्डाले झगमडया हाखजर भएपमि मार 
कारबाही गरुाँला भनी पखखनरहन ु पदजन । िुटे निुटेको बझु्दै रही निुटेको वा निुट्ने अवस्था 
परेकोमा समेि ऐन बमोखजम खझकाउन ुपने भए खझकाई जो गनुन पने कारबाही गरी मदु्दा मिनी ऐन 
बमोखजम गनुन पिन – – – – – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – ––– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –४ 

                                         
 पकहलो संशोधनद्धारा खशर व्यहोरा संशोमधि । 



 

6 
 

म्याद िाररख गजुारी हाखजर हनु आउने मदु्दा बाहेक अखघबाट मिने मदु्दा मिनी नसकी झगमडया सामेल 
नभएपमन िाररख गजुारी कारबाही गनन हुाँदैन। अखघ मिने मदु्दा नमिमनएसम्म मलुिबी राख्न ुपिन । 
आफूलाई लेखी पठाएका म्यादमभर मदु्दा नमिनी राखेको भए अखघ मिने अड्डालाई िाककिा गरी मिन 
लगाई आफ्नो अड्डामा परेको मदु्दा हेरी मिमनददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   

१३ नं. ।।  ।। अड्डाले कानून बमोखजम आफूले गनुन पने काम कारबाही िोककएको समयमा 
गनुन पिन । ढीला गनुन हुाँदैन। पनुरावेदन साधक सनु्दा वा अड्डा जााँचबझु गदान बेमनुामसब गरेको देखखयो 
भने कानून बमोखजम गनुन गराउन ुपिन । 

१४ नं. ।।  ।। मदु्दा फैसला गदान देहायमा लेखखएको म्यादमभर फैसला गनुन पिन – – – – –  
शरुु मदु्दा फैसला गदान प्रमिवादी परेको वा पने अवस्था पगेुको मममिबाट एक वषनमभर फैसला गनुन 
पिन– – – १ 

पनुरावेदन फैसला गदान शरुु मममसल प्राप्त भएको मममिबाट ि मकहनामभर फैसला गनुन पिन– – – – – – २ 

बझु्न ुपने प्रमाण बखुझसकेपमि मामथ लेखखए बमोखजम फैसला गने म्याद बााँकी भएपमन मदु्दा फैसला 
गननलाई पैंिीस ददन भन्दा कढलो गनुन हु“दैन– – – – – – – – – ३  

१५ नं. ।। ।। िोककएको म्याद िाररखमा फैसला गनन र कारबाही गनन अड्कने मनुामसब 
माकफकको कारण पररआएमा अड्काउको व्यहोरा लेखी आफ्नो पनुरावेदन सनेु अड्डामा म्यादमभरै जाहेर 
गनुन पिन । सो अड्डाले जााँच्दा पमन अड्काउ मनुामसब ठहरी एक मकहनासम्म म्याद थप ददन ुपने देखखएमा 
एक पटकलाई आफैले ददई र ्यसभन्दा बढी म्याद थप ददन ु पनेमा िोक बोली आफूभन्दा मामथल्लो 
िहमा जाहेर गनुन पिन । ्यस्िो जाहेरी आएमा सो मामथल्लो िहबाट जााँच्दा पमन अड्काउ मनुामसब ठहरी 
बढी म्याद थप ददन ुपने देखखएमा मनुामसब माकफकको अरु म्याद थप ददई सो म्याद िाररखमा कारबाही 
फैसला गनन लाउन ुपिन । 

१६ नं. ।। ।। आफना मलुकुका अको इलाकामा पूजी पठाई िाककिा गनुन पनेमा सो पमन 
नगरेको वा आÇनै इलाकामा भएकोमा खोजिलास गनुन पनेमा सो पमन गनन नपठाएको वा कवदेशमा पठाउन ु
पनेमा जो लेखी पठाउन ुपिन कानून बमोखजम सो पमन नपठाएको रहेि भने कारबाही गरररहेको मामनने 
िैन । 

१७ नं. ।। ।। पनुरावेदन सनेु अड्डाले आफ्ना मािहिका अड्डामा परेका मदु्दाको काम 
कारबाहीमा म्याद नाघेको वा वेररि भएकोि भने कुरा झगमडयाका मनवेदनबाट वा अरु कुनै ककमसमसाँग 
थाहा पाएमा आव्यकिा अनसुार सो मदु्दाको मममसल समेि खझकी पन्र ददनसम्ममा कैकफयि िलब गरी 
बझु्दा म्याद नघाएको वा बेरीि भएको देखखएमा कानून बमोखजम गनुन गनन लाउन ुपिन । 

१८ नं. ।। ।। कानून बमोखजम रीि पगेुको आफ्नो अड्डामा दिान हनुे कफरादपर, प्रमिउत्तरपर, 

पनुरावेदनपर, मनवेदनपर इ्यादद अड्डामा दाखखल हनुासाथ िरुुन्ि दिान गररददन ु पिन । अड्डामा दाखखल 
भएपमि रीि परु् याई शे्रस्िामा नदररएको कारणले मार म्याद जान सक्दैन । 

१९ नं. ।। ।। आफ्ना अड्डामा आएका कागजहरुको िरुुन्ि मजबनु बझुी कानून बमोखजम जो 
गनुन पने हो सो कुरा खोली लेखी र शे्रस्िामा दिान भएको मममि समेि जनाई हाककमले दस्िखि गनुन पिन 
। 

२० नं. ।।  ।। नामलस परी वा अरु अड्डाबाट सरी आएमा मदु्दामा समेि फलाना र 
फलानाको फलाना मदु्दा भने पोस्िीमा लेखी मममसल खडा गरी क्रमैसाँग नम्बर चढाई सो नम्बर र वादी 

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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फलाना प्रमिवादी फलानाको फलाना मममिमा दाखखल भएको फलाना मदु्दा भने समेि जनाई ककिाबमा 
नम्बरैसाँग दने गनुन पिन । फैसला भएपमि फलाना मममिमा फैसला भएको भने समेि जनाई सो 
मममसललाई मममि र नम्बरको क्रमैसाँग राख्न ुपिन । 

२१ नं. ।।  ।। मदु्दा दायर भएपमि मदु्द ै कपच्िे यसै नम्बरमा लेखखएका नमूना बमोखजमको 
िायदािी फाराम खडा गरी दाखखला मममिका नम्बरसाँग कागजकपच्िे नम्बर चढाई फाराममा दिान गरी 
सहीिाप गरी मममसल सामेल राख्न ुपिन । मदु्दा मिमनएपमि मलुिबी, काम बााँकी मममसल र पकहला खण्डको 
कागज बाहेक अरु दोस्रो खण्डमा लेखखएका कागज जमि मदु्दा फैसला भै झगमडयाले पनुरावेदन ददने म्याद 
नाघेको पााँच वषनपमि र िेस्रो खण्डमा लेखखएको कागज जमि एक वषनपमि रद्दी गरी कानून बमोखजम 
मललाम मबक्री गनुन पिन । झगमडयाले दाखखल गरेको सक्कल कागज जमि मलन आएका बखि कफिान ददई 
भरपाई मलई िायदािी फाराममा समेि कैकफयि जनाई राख्न ु पिन । ऐनका हदम्यादमभर मदु्दा दायर 
नभएको घा जााँचको कागज र मनवेदन आदेश वषनको एक पटक िायदािी गरी मामथ लेखखए बमोखजम रद्दी 
गरी मललाम मबक्री गनुन पिन । 

िायदािी फारामको नमूना– 
फलाना सालको मदु्दा नम्बर फलाना 

 

फलाना मममिमा फलाना अड्डामा परे वा सरेको फलानाको र फलानाको फलाना मदु्दाको मममसलको िायदािी– –  

ककहल्यै नसडाउने – – पााँच वषन पगुपेमि सडाउने – एक वषन पगुपेमि सडाउन े– 
नम्बर कागज नम्बर कागज नम्बर कागज 
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१ 
 
 
 

३ 
 
 
 
 
 

४ 
 
 
 
 

९ 
 

१० 
 
 
 
 

१२ 
 

१३ 
 
 
 
 
 

१ 
 
 

४ 
 

५ 

फलानाको फलाना मममिको 
कफरादपर वा उजूरी आदेश 

बयान 
कारणीको नाउाँको फलाना 
मममिमा िामेल भएको 
म्याद समाव्हान वा 
इिलायनामा – – – 
फलानाको फलाना मममिको 
प्रमिउत्तरपर वा बयान – – – – 
फलानाले दाखखल गरेको 
फलाना मममिको यो यस्िो 
सक्कल मलखि – 
फलाना समेि यमि जनाको 
सहीिाप परेको नक्सा 
कागज – 
फलाना फलानाको फलाना 
मममिको ममलापर – – – 
फलाना अड्डाको फलाना 
मममिको फैसला वा अखन्िम 

आदेश – – 
दस्खि फालान पनरावेदनबाट थप 
फलाना मममिको फलानाको  
पनुरावेदनपर 

जग्गाको नक्सा – 
 

फलाना मममिको मडसममस 

वा फैसला दस्िखि फलाना 

६ 
 
 

७ 
 
 

८ 
 
 
 
 

११ 

फलानाको फलाना 
मममिको बन्दसवाल  
फलानाको साक्षी 
फलानाको फलाना 
मममिको बकपर- 
फलाना समेिको 
फलाना मममिको 
मचुलु्का – – – 
फलाना मममिको 
आदेश 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दस्िखि फलाना 
पनुरावेदनबाट थप  

 
 
 
 

दस्िखि फलाना 

२ 
 

५ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२ 
 

३ 

फलाना फलाना 
झगमडयाको नाउाँको 
िाररख पचान  
फलाना साक्षीका नाउाँको 
िामेली समाव्हान- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दस्िखि फलाना 
पनुरावेदनबाट थप 
फलानाको फलाना 
मममिको धनजमानी पर 
िाररख पचानको भरपाई 
दस्िखि फलाना 

  
 
 

 

२२ नं. ।।  ।। यसै महलको २१ नम्बरमा मममसल कागज रद्दी गरी मललाम मबक्री गने 
कवषयमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन देहायमा लेखखएका ककमसमका मदु्दाहरु बाहेक अरु ककमसमका 
मदु्दाको मममसलका हकमा सो मदु्दा मिमनएपमि पनुरावेदनको म्याद नाघी पनुरावेदन नलाग्ने अवस्था पगेुको 
मममिले कवगो भरी भराउ गनुन पने मदु्दाको मममसल बाह्र वषन नाघेपमि र कवगो भरी भराउ गनुन नपने मदु्दाको 
मममसल पााँच वषन नाघेपमि ककिाब खडा गरी सो ककिाबमा वादी प्रमिवादीहरु सबैको पूरा नाम, विन, 

मदु्दाको कवषय नाम र परे मिमनएको मममि र मिने अड्डाको नाम लेखी हाककम र हाककम भन्दा ममुनका 
सबैभन्दा ठूलो दजानको कमनचारीले दस्िखि गरी िायदािी फारामको पकहला खण्डको कागजमध्ये 
झगमडयालाई कफिान ददन ु पने कागज बाहेक सो मममसलका अरु सबै कागज रद्दी गरी कानून बमोखजम 
मललाम मबक्री गनुन पिन र सो ककिाब बरबझुारथमा चलाउन ुपिन  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – 

➼–..............................   – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – १ 

राजकाज सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

ज्यान सम्बन्धी मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – १ 

                                         
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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चोरीको महलले सजाय हनुे मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

गौबध सम्बन्धी मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – –  १ 

हाडनािा करणी सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – १ 

जवुा सम्बन्धी मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

कीिे जालसाजी र करकाप सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – १ 

कवहावरी मदु्दा – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

मनाही भएको माल खरीद मबक्री गर् यो वा बनायो भने मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

न्वारान गरी पाउाँ वा अरु नै नािा सम्बन्ध कायम गरी पाउाँ भने मदु्दा – – – – – – – – – – –– – –– – – – –  १ 

सरकारी ठेक बााँकी मदु्दा –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – १ 

जग्गा वा बाली कवषयको मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

अपिुाली सम्बन्धी मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

अंश वा अंश दपोट सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

ज्यूनी वा माना चामल कवषयको मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 

दान बकस सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

धमनपरु सम्बन्धी मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

गठुी वा गठुी दपोट मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

घर पसल सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

दामासाही कवषयको मदु्दा– – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

अचल सम्पखत्त बन्धक लेखखएको लेनदेन मदु्दा – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – –१ 

कुलो वा बाटो मनकास सम्बन्धी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

खजममदारी िालकुदारी मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

२३ नं. ।। ।। अड्डामा रहेको कागज मममसलहरु कसैले हराउन, नास्न वा चोनन हुाँदैन । 
कारबाही गनुन पने चल्िी मममसल र प्रमाण लाग्ने समेि कागजहरुमा कानून बमोखजम रीि पगेुको नक्कल 
रहेको वा प्रमाणलाई हामन नहनुे कागज मममसल हराउन ेनास्नेलाई र बेचल्िी कागज वा फैसला मममसल 
सक्कल हराउने नास्नेलाई मममसलै हराएमा ◙दश हजार रुपैयााँ, प्रमाण लाग्ने कागज हराएमा ◙ पााँच हजार 
रुपैयााँ“ र अरु सानामिना कागज हराएमा ◙एक हजार रुपैयााँ जररबाना हनुेि । कानून बमोखजम रीि पगेुको 
प्रमाण लाग्न सक्ने नक्कल नभएको चल्िी सक्कल कागज मममसल हराउनेलाई मममसलै हराएमा ◙ बीस हजार 
रुपैयााँ प्रमाण लाग्ने कागज हराएमा ◙दश हजार रुपैयााँ र अरु सानामिना कागज हराएमा ◙ दईु हजार 
रुपैयााँ जररबाना हनुेि । कैकफयि गरी गरेको रहेि भने चल्िी बेचल्िी जस्िो ककमसमको कागज मममसल 
हराए नासेको भएपमन सो गने गराउनलेाई हराएकोबाट नेपाल सरकारको वा दमुनया“को कवगो नोक्सान 
भएको रहेि भन ेसो नोक्सानी कवगो उपर गरी मलई वा भराई कवगो बमोखजम जररबाना गरी सो जररबाना 
वापिमा कैद र कवगो नोक्सान नभएको र कवगो नोक्सान नहनुे रहेि भने एक वषन कैद हनुिे । चोरी 
गरेको रहेि भने मामथ लेखखएका सजायमा थप ◙दईु हजार रुपैयााँ जररबाना समेि हनुिे । 

२४ नं. ।।  ।। जनुसकैु कुरामा भएपमन सोह्र वषन नपगेुका नाबालकको र उमेर पगेुका 
भएपमन कुनै ककमसमको रोगले होश ठेगानामा नभएका वा बौलाएका मामनस समेिको कागज मलन ु वा 

                                         
 पकहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि . 
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गराउन ु पदान उसको संरक्षक वा हकवाला नराखी कुनै कागज मलन ु गराउन ु हु“दैन, सोह्र वषन नपगेुको 
भएपमन ज्यानमारा, चोरी वा करणी गने गनन लाउन ेमामनसको अड्डाबाट कागज गराउन ुपदान भने संरक्षक 
वा हकवाला भए मनजलाई राखी र नभए उसैको मार कागज गराउन पमन हनु्ि । संरक्षक वा हकवाला 
राखी कागज गराएकोमा यो मेरो यस ककमसमको मामनसले मेरो सामनेुमा भने बमोखजम लेखी सहीिाप 
गरेको सा“चो हो भनी सो कागजको ककनारामा सो संरक्षक वा हकवालाको पमन सहीिाप गराउन ुपिन । 
कागज गराउाँदा कसैलाई पमन जोरजलुमु करकाप गरी कागज गराउन ुहुाँदैन। गरे बदर हनु्ि । लेखखए 
बमोखजम बाहेक आफ्नो खशुीराजीले जानी बझुी सहीिाप हालेपमि सो कागज सदर हनु्ि । 

२५ नं. ।।  ।। अन्धा अन्धी र वक्क लाटा लाटीको कागज गराउन ुपदान उनीहरुको संरक्षक 
वा हकवाला भए मनजलाई र नभए मनजै अन्धा अन्धी, लाटा लाटीले रोजेका सरजमीनका मामनस राखी 
अन्धा अन्धीले भने बमोखजम र लाटा लाटीले इशारा गरे बमोखजम राम्रो िवरबाट इशारा बझुी कागज 
गराई लेखखए बमोखजम कागज भएको हो भने सरजमीन वा संरक्षक वा हकवालाको पमन सोही कागजमा 
सहीिाप गराई राख्न ुपिन । 

२६ नं. ।।  ।। अड्डामा दिान हनुे वा अड्डाबाट गने गराउने गैह्र कागजमा कागज गरी ददनेको 
यमि वषनको भने उमेर खलुाई मलन ुपिन । सो उमेर लेखखएकोमा कारणी नै अड्डामा हाखजर भएकोमा उमेर 
दरुुस्ि भए दरुुस्ि ि भने र दरुुस्ि नभएमा यसको उमेर यमि होला भने सोही कागजको खशरमा लेखी 
हाककमको दस्िखि गरी राख्न ुपिन । कारणी हाखजर नभै वाररसद्वारा परेकोमा भए यो लेखखएको उमेर 
दरुुस्ि ि भने वाररसलाई लेखाई सहीिाप गराई राख्न ुपिन । उमेर ढााँटी लेखी ददनलेाई बीस रुपैयााँसम्म 
सोही अड्डाका हाककमका िजबीजले जररबाना हनुिे । 

 

◙२७ नं. ।।  ।। अड्डामा दिान गनन ल्याएको कागजपरमा अक्षर बखुझने गरी थपी केरी दिान 
गनन ल्याएमा सहीिाप गराई मलंदा यो यो पखतक्तमा यो यो अक्षर थपे वा केरेकोि भनी सोही कागजको 
ककनारामा अडै्डबाट लेखी दिान गराउन ल्याउनेको सहीिाप गराई अड्डाको हाककमले दस्िखि गरी दिान गने 
गनुन पिन । दिान गनन नहनु ेभए जनु कारणले दिान गनन नहनुे हो सो कारण स्पष्ट खलुाई सो कागजकै 
पीठमा लेखी मममि समेि हाली अड्डाका हाककमले दस्िखि गरी दिान गनन ल्याउनकेो भरपाई गराई कागज 
कफिान ददन ुपिन । 

२८ नं. ।। ।। जनुसकैु कागज भएपमन रीि पगुी अड्डामा दाखखल दिान भएपमि कफिान ददई 
अको साटी ददन मलन र अि अक्षर थपी मेटी केरी घटी बढी पानन हुाँदैन। 

२९ नं. ।। ।। मदु्दा हेदान देहायमा लेखखए बमोखजमको मदु्दा देहाय बमोखजमको इलाकाको 
अड्डाबाट मार हेनुन पिन – – – – – – –– – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –– – – – – – – – – – – – 
देवानी मदु्दामा देहायमा लेखखए बमोखजम गनुन पिन– – – – – –– – – – – ––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

जग्गा दपोट, मिरो दपोट र कुलो सा“ध बाटो मनकास सखन्धसपननको मदु्दा र कफरादपरको रुपबाट जग्गा, घर 
वा ठाउाँ जााँच्न ुपने देखखएको वा कफरादपरमा लेखखएको रुपले जग्गा, घर जााँच्न ुनपने देखी मदु्दा दायर 
भएकोमा प्रमिउत्तरका रुपबाट जग्गा वा घरै जााँची मार फैसला हनुे देखखएको समेि मदु्दामा सो घर 
जग्गाहरु रहेको ठाउाँको इलाकाको अड्डाबाट हेनुन पिन – – –– – –– – –– – –– – –– – –  – – – – – – – – – – १ 

यसै दफाको देहाय दफा १ मा लेखखएको बाहेक अरु गैह्र मदु्दामा जनु ठाउाँमा काम भएकोि सो ठाउाँको 
इलाकाको अड्डा वा प्रमिवादी रहेको इलाकाको अड्डामध्ये जहााँ कफरादपर ददन्ि सोही ठाउाँको अड्डाबाट हेनुन 
पिन – – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –२ 

                                         
◙ पकहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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वादी प्रमिवादी दबैु थरले िल ३ दफामा लेखखए बाहेक नेपाल सरहदमभर अरु ठाउाँमा लेनदेन कारवार 
गरेकोमा सो कारवार गरेको इलाका वा वादी रहेको इलाकाको अड्डामध्ये जहााँ कफरादपर ददन्ि सोही 
अड्डाबाट हेनुन पिन – – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 

कवदेशमा लेनदेन कारवार गरेकोमा लेनदेन व्यवहारको महल बमोखजम नामलस लाग्नेमा प्रमिवादी रहेको वा 
वादी रहेको इलाकाको अड्डामध्ये जहााँ कफरादपर ददन्ि सोही अड्डाबाट हेनुन पिन – – – – – – –– – – – – – –  ४ 

यसै दफाका देहाय दफा २।३।४ मा लेखखएका कुरामा दवैु थर झगमडया अन्यर बेइलाकामा गई 
बसेका रहेिन ्भने सो बसेकै इलाकाको अड्डाबाट पमन नामलस मलई कारबाही गनन हनु्ि । प्रमिउत्तर नपदज 
प्रमिवादीले वा प्रमिउत्तर गरेपमि दवैु थरले इलाकाको अड्डामा सारी पाउाँ भनी दरखास्ि ददएकोमा र दबैु 
थर झगमडया सो बसेको ठाउाँ िाडी गएपमि भने इलाकाको अड्डामै पठाई ददन ुपिन – – – – –– – – – – – – ५ 

फौजदारी मदु्दामा देहायमा लेखखए बमोखजम गनुन पिन– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –२  

➼................. राजकाज सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सरकारले िोककददएको अड्डाबाट हेनुन पिन – – – – – – – – १ 
 

देहायका मदु्दा अपराध भएको इलाकाको अड्डाबाट हेनुन पिन – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – –  – – –२ 

ज्यान सम्बन्धीको महलले सजाय हनुे मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

जबरजस्िी करणी मदु्दा  – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – १ 

चोरीको महलले सजाय हनुे मदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – –१ 

आगो लगाएको मदु्दा  – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 

गौबध सम्बन्धी मदु्दा  – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

सरकारी वा अरु सावनजमनक धनमाल नोक्सान वा कहनाममना गरेको मदु्दा  – – – – – – – – – – –– – – – – १ 

हमियार खजाना सम्बन्धी मदु्दा – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

खोटा टक मारेको वा खोटा चलन गरेको मदु्दा –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 

सरकारी िाप दस्िखि वा सो िाप दस्िखि भएको कागज वा सरकारी काममा – – – – – – – – –– – –  – १ 

कुनै सरकारी कमनचारीको िाप दस्िखि भएको कागज कीिे गरेको मदु्दा   – – – – – –– – – – – – – – – – १ 

अदलको महलको १ नम्बरले सजाय हनु ेमदु्दा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – १ 

जवुा सम्बन्धी मदु्दा  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – १ 

यसै दफाको देहाय दफा २ मा लेखखए बाहेक अरु फौजदारी मदु्दा अपराध भएका इलाका वा प्रमिवादी 
रहेको इलाकाको अड्डामध्ये जहा “ कफरादपर ददन्ि सोही अड्डाबाट हेनुन पिन – – – – – –– – – – – – – – – – –३ 

मामथ दफा दफामा प्रमिवादी रहेको ठाउाँ भनाले प्रमिवादी घरद्वार गरी बसेको वा सरकारी जामगर खाई 
बसेको ठाउाँ सम्झन ुपिन  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – ३ 

मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम प्रमिवादी रहेका इलाकाको अड्डामा नामलस ददंदा प्रमिवादी बेग्ला बेग्लै 
इलाकाका धेरैजना भएकोमा जनु इलाकामा धेरैजना प्रमिवादी रहेका िन ्सोही इलाकाका अड्डामा नामलस 
ददन ुपिन । इलाका कपच्िे प्रमिवादी बराबर रहेको भए जनु इलाकाको अड्डामा ददए पमन हनु्ि – – – –४ 

कुनै सरकारी कमनचारीले नामलस वा प्रमिउत्तरपर ददन ु पदान मनज बहाल रहेको वा काज खकटएको 
इलाकाको नखजकमा ्यस ककमसमको मदु्दा हेने अड्डा भए सोही अड्डामा र ्यस्िो अड्डा नभए ्यस्िो अड्डाको 
पनुरावेदन सनेु अड्डा भए सो अड्डामा र सो पमन नभए नखजकको अरु अड्डामा ददन हनु्ि । सो बमोखजम 
नामलस वा प्रमिउत्तरपर ददन ल्याएकोमा मलई मनजलाई सोही अड्डामा िाररखमा राखी नामलस वा 
प्रमिउत्तरपर इलाकाको सम्बखन्धि अड्डामा चलान गरी पठाई ददन ुपिन । सो मदु्दा कारबाही गने अड्डाले 
                                         
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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जामगर भएका इलाकामा िाररखमा रहने झगमडयालाई सक्कल कागज देखाई कारबाही गनुन पने भएमा 
खझकाई बयान गराउन हनु्ि । ्यसरी खझकाइएमा मदु्दा कारबाही हनुे अड्डामा आफै जान ुपिन वा ऐन 
बमोखजम वाररस पठाउन ुपिन । जामगरे भएका इलाकाको अड्डाको िाररखमा रहेकोमा िाररख िोडेमा सो 
कुराको जनाउ सम्बखन्धि अड्डाले मदु्दा परेको अड्डालाई ददन ुपिन । सो कमनचारी िाररखमा रहेको अड्डाको 
इलाकाबाट अको इलाकामा काजमा खटी गएमा सो अड्डाले मनज काजमा खकटएको इलाकाको अड्डामा 
िाररख सारी ददई मदु्दा परेको अड्डालाई सो कुराको जनाउ ददन ुपिन– – – – – – –– – – –– – – –– – – –– – – ––५ 

वादी प्रमिवादी जामगरे भएका इलाकाको अड्डाबाट मदु्दा हेररएकोमा यो मदु्दा हाम्रा घरद्वार भएका इलाकैको 
अड्डाबाट हेरी पाउाँ भनी दवैु थरले दरखास्ि ददए भन ेप्रमाण बखुझसकी मिमनन ेअवस्था पगेुकोमा बाहेक 
अरुमा सो मदु्दामा मामथ १।२ दफा बमोखजमको जनु इलाकामा पठाउन दवैु थर मञु्जर हनु्िन ् सोही 
इलाकाको अड्डामा पठाई ददन ुपिन– –– – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– –– – – –– – – –– –  ६ 

इलाका बाहेक बेइलाकाको अड्डामा कफरादपर ददन ल्याएमा इलाका पने फलाना अड्डामा जान ुभनी सो 
कफरादपरको पीठमा लेखी िाप लगाई िरुुन्ि कफिान ददन ुपिन । ऐन बमोखजमको म्यादमभर ददन ल्याएमा 
इलाकाका अड्डाबाट सो दरपीठ भएकै कफरादपर ददए पमन मलई मदु्दा हेररददन ु पिन । कफरादपर दिान 
भईसकेपमि मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम अरु अड्डामा पठाउाँदा पमन िाररखमा रहने झगमडयालाई 
िाररख िोकी जनु अड्डाबाट सो मदु्दा हेनुन पने हो सो अड्डाबाट बझुी कानून बमोखजम गनुन भनी अड्डाको 
लेखोटसाथ पठाउन ुपिन । अड्डाले पमन सो आएको मदु्दा बझुी आफूले हेनुन नपने भए िापमन कफिान गनन 
हुाँदैन। बाधा परे आफ्नो पनुरावेदन सनेु अड्डा माफन ि जाहेर गरी मनकासा भई आए बमोखजम गनुन पिन । 
मनकासा ददन ेअड्डाबाट पमन ऐन बमोखजम जो मनामसब हो िोकी पठाईददन ुपिन – – –– ––– – –– – –– – –– – –७ 

◙अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कमनचारी उपर वा ्यस्िा कमनचारीका साथ अन्य व्यखक्तहरु समेि 
उपर नामलस ददन ुपदान मामथ दफा दफामा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन ्यस्िो मदु्दा वादी रहेको वा 
सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको उच्च अदालिमा ददन ु पिन र सो बमोखजमको मदु्दामा ्यस्िो 
कमनचारीलाई िाररखमा राख्न पदजन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ८ 

इलाका नपने ठाउाँलाई इलाका हो भनी ढााँटी नामलस ददनेलाई र इलाका ढााँटेको भनी झटु्टा उजूर गनेलाई 
पााँच रुपैयााँ जररबाना गनुन पिन । इलाका ढााँटी नामलस ददएकोमा नामलस ददने हदम्यादमा सो ढााँटी दिान 
गराएका अड्डाबाट नामलस ददन ु पने अड्डामा हलुाकद्वारा कागज पगु्न े बाटाका म्यादका ददन बााँकी राखी 
नामलस दिान गराएको रहेि भने सो ढााँटेको ठहनानसाथ मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम जनु इलाकाको 
अड्डाबाट हेनुन पने हो सोही इलाकाको अड्डामा मममसल झगमडया पठाई हेनन लगाउन ुपिन । ✄... ... –९ 

३० नं. ।।  ।। मदु्दा हेनन पाउने अमधकारी गैह्रले मदु्दा हेदान देहाय बमोखजम गनुन पिन – – – – –  
आफ्ना हाडमा अपिुाली परे खान पाउन ेनािा र मामा माइज्यू, सानी ठूली आमा, सान ुठूलो बाब,ु सासू, 

ससरुा, फुपू, फुपाज्यू, जेठू, साला, मीि, आफ्ना दददी बकहनी, िोरी र कयनै ददएका जवुाई, भामनज भाञ्जी, भान्जी 
बहुारी, आमाका बाब ुवा आमा, मन्र सनुाउने गरुु गरुुमा, मन्र सनुाएका खशष्य खशष्यनी, आफूले लेनदेन 
कारोवार गरेका र नोकर चाकर र लेखखएका मामनसको एकाघरसाँग बसेका जहानको र झगमडया 
मामनसको मदु्दा पनन आएमा आफूले हेनन हु“दैन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम हेनन नहनुे मदु्दा पनन आएमा सोही अड्डामा समान अमधकारको अन्य 
अमधकारी भए मनजले हेनुन पिन र ्यस्िो अमधकारी नभए समान अमधकारको सबैभन्दा नखजकको अको 
अड्डामा यस अड्डाबाट यमि कारणले हेनन नहनुे हनुाले ्यस अड्डाबाट हेरी कानून बमोखजम गररददन ुभने 
                                         
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि . 
✄नवौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
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कारण समेि खोली लेखोटसाथ पठाई झगमडयालाई पमन सोही अड्डामा जान ु भनी सनुाई िाररख िोकी 
मममसल समेि सोही अड्डामा पठाई ददन ु पिन र सो अड्डाले पमन बखुझमलई आफ्नो अमधकार क्षरेमभरको 
नभएपमन कानून बमोखजम हेररददन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

३१ नं. ।। ।। अड्डाका कुनै कमनचारीका नाउाँमा घूस खायो भनी नामलस ददंदा सो अड्डाको 
पनुरावेदन सनेु अड्डामा ददन ुपिन । सो अड्डाले पमन कानून बमोखजम कारबाही ककनारा गनुन पिन । घूसको 
नामलस परे पमन सोभन्दा अगावै अड्डामा परेको मदु्दा भने फैसला नभई सनन सकै्तन । जनु मदु्दामा घूस 
खायो भनेको हो सो मदु्दा फैसला भएपमि पनुरावेदन नददए पमन फैसला र मममसल समेि पठाइददन ुभनी 
पनुरावेदन सनेु अड्डाले लेखी पठाई खझकाई सो मममसल पाएपमि इन्साफ जााँची कानून बमोखजम गनुन पिन। 

३२ नं. ।।  ।। साक्षी सरजमीन बाहेक अरुका नाउाँमा घूसको नामलस ददंदा मदु्दामा भए जनु 
अड्डामा परेको मदु्दामा घूस खायो भनेको हो सो अड्डाबाट सो मदु्दा फैसला भएको मममिले र अरु कुरामा 
भए सो कुरा गरे भएको मममिले ि मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
 

३३ नं. ।। ।। कुनै मदु्दामा साक्षी वा सरजमीनले घूस खाई बक्यो भनी नामलस ददंदा सो 
बकेको पन्र ददनमभर ददन ु पिन । ्यस्िो नामलस पदजमा सो साक्षी सरजमीन बकेको मूल मदु्दाको 
कारबाही ककनारा गनन बाधा हनुे िैन । झटुा बकेकोमा सो वापि सोही मूल मदु्दाबाट सजाय हनुेि । 

 

३४ नं. ।।  ।। मदु्दामा कवदेशमा रहे बसेको कोही व्यखक्तको नाउाँमा समाव्हान, इिलायनामा, 
म्याद वा बन्दसवाल जारी गनुन परेमा वा मनजसाँगकेही बझु्न परेमा देहाय बमोखजम गनुन पिन– –  
नेपाल बाकहर बसेको कोही व्यखक्तको नाममा समाव्हान, इिलायनामा, म्याद वा बन्दसवाल जारी गनन 
आव्यक नै देखेमा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मनयम बनाई व्यवस्था गरे बमोखजम जारी गरी िामेल 
गनन पठाउन ुपिन । ्यसरी जारी िामेल हनु नसकी ्यस्िो बझु्न ुपने व्यखक्त बझु्न नसककए पमन कानून 
बमोखजम मदु्दाको कारबाही फैसला गनन रोककन ेिैन –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –– –– – –– –१ 

नेपाल बाकहरको अदालिले जारी गरेको समाव्हान, इिलायनामा, म्याद वा बन्दसवाल िामेल गरी पठाउाँदा 
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मनयम बनाई व्यवस्था गरे बमोखजम पारस्पररकिाको आधारमा मार 
िामेल गरी पठाउन ुपिन –– – – – –– – – – –– – – ––– – – – – – – –– –– – –– –– – –– –– – –– –– – –– –– – –– –– – ––२ 
 

३५ नं. ।।  ।। गैह्र अड्डाले कानून बमोखजम आफूले हेनन हनु े मदु्दा बाहेक अरु मदु्दा हेनन 
हुाँदैन। हेरे मिनेको भएपमन बदर हनु्ि । 

३६ नं. ।।  ।। ऐनमा हदम्याद नलेखखएको कुरामा जकहलेसकैु नामलस ददए पमन लाग्न सक्ि। 

३७ नं. ।। ।। ➼.......................... राजकाज सम्बन्धी वा सरकारी धनमाल चोरी मदु्दामा 
नामलस ददनालाई हदम्याद हुाँदैन। 

 

३८ नं. ।। ।। जोर जलूुम करकाप गरी कागज गरे गराएमा आफूलाई फुसनि भएका मममिले 
पैंिीस ददनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 

 

३९ नं. ।। ।। ऐनमा हदम्याद लेखखएकोमा सो हदम्यादमभर नामलस ददए हेनुन पिन । सो 
हदम्याद नाघेपमि अड्डामा ल्याएकोमा भए लाग्दैन । हदम्यादमभर ददन नपाएको ऐन बमोखजमको कारण 
भए प्रमाण समेि परु् याई आजको पन्र ददनमभर ल्याउन ुभनी पीठमा लेखी िाप लगाई यस कारणले कफिान 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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बखुझमलएको भनी बखुझमलनकेो भरपाई गराई कफिान ददन ुपिन । सो पन्र ददनमभर नल्याए नामलस लाग्दैन 
। हदम्यादमभर नामलस ददन नपाएको कारण लेखी सो पन्र ददनमभर ल्यायो र बझु्दा ऐन बमोखजमको 
कारण ठहरे दिान हनुे भनी पचान खडा गरी राखी पकहले कारणको प्रमाण बझुी ठहर् यो भने नामलस दरी हेनुन 
पिन । ऐन बमोखजमको कारण रहेनि भने नामलस लाग्दैन भनी पीठमा लेखी सहीिाप गरी भरपाई गराई 
नामलस कफिान गररददन ुपिन ।  

४० नं. ।। ।। हदम्यादमभर नामलस गनुन पने मामनस सोह्र वषन नाघेको रहेनि भने सोह्र वषन 
नाघेका ददनदेखख हदम्यादसम्म नामलस ददए लाग्ि । सो नाबालक सोह्र वषन नपगु्दै मर् यो भन ेसो मरेको 
ददनदेखख हदम्यादसम्म मनेको हकवालाले नामलस गरे लाग्ि । 

४१ नं. ।। ।। हदम्यादमभर नामलस गनुन पने मामनस हदम्याद शरुु हनुे बखिमा होस ्ठेगान 
नभै बेहोस ्भएको वा बौलाएको रहेि भने सो मनको भई सद्दे भएका ददनदेखख ऐनको हदम्यादसम्म नामलस 
ददए लाग्ि । हदम्याद शरुु भइसकेपमि मार होस ्ठेगान नभै बेहोस भएको वा बहूलाएको रहेि भन े
जमि ददन सो भएको ि सो मनको भई सद्दे भएपमि ऐनको हदम्याद पगेुको ्यमि ददनसम्ममा नामलस ददए 
लाग्ि ।  

४२ नं. ।।  ।। हदम्यादमभर नामलस गनुन पने मामनस हदम्याद शरुु हनुे बखिमा होस ्ठेगान 
नभई बेहोस भएको वा बौलाएको सद्द े नभई मर् यो भन े सो मरेका ददनदेखख हदम्यादसम्म मनेको 
हकवालाले नामलस ददए लाग्ि । हदम्याद शरुु भईसकेपमि मार होस ् ठेगान नभई बेहोस भएको वा 
बौलाएको मरेको रहेि भने जमि ददन सो भई मरेको ि हदम्याद पगेुको ्यमि ददनसम्म मनेको 
हकवालाले नामलस ददए लाग्ि । 

४३ नं. ।। ।। हदम्यादमभर नामलस गनुन पने मामनस सरकारी काजमा खकटई अन्ि कही जााँदा 
वा आफू असाध्य भई थमलंदा वा केही व्यहोराले कही थमुनदा हदम्याद नाघेि भने काजबाट फकी 
आइपगेुका वा मनको भएका वा फुसनद भएका पैंिीस ददनमभर नामलस ददए लाग्ि । 
 

४४ नं. ।।  ।। हदम्यादमभर नामलस गनुन पने मामनसको सो म्यादमभर नामलस ददन नपाउन े
पेच गदान हदम्याद नाघेको रहेि भने आफूलाई फूसनद भएको पैंिीस ददनमभर नामलस ददए लाग्ि । 

 

४५ नं. ।।  ।। हदम्याद पगु्ने वा म्याद िाररखमा हाखजर हनु ुपने वा कुनै कागज दाखखल 
गनुन पने ददन अड्डाको िामिल परे ●िामिल पमि अड्डा खलेुको पकहलो ददनमा हाखजर हनुे दाखखल गनेको 
हदम्याद वा म्याद िाररख गजु्रन सक्दैन ।  

४६ नं. ।। ।। हदम्याद वा म्याद िाररखको वा अरु कुनै ककमसमले ददनको कहसाब गनुन पदान 
यमि ददन भनी ददन िोककएको जमिमा ददन गन्िी र यमि मकहना वषन भने िोककएकोमा जमि ददनको मकहना 
भएपमन सक्राखन्िले कहसाब गनुन पिन । 

४७ नं. ।। ।। ऐनले थनुी पपुनक्ष गनुन पनेलाई वा िाररख लाग्दैन भने लेखखएकालाई बाहेक 
अरु झगमडयालाई हाखजर हनु आउनासाथ िाररखमा राखी पपुनक्ष गनुन पिन । 

४८ नं. ।।।। िाररख ददन ु पनेलाई िाररख ददंदा यसै महलको ४९ नम्बरको नमूना 
बमोखजमको िाररख पचान लेखी खशरमा अड्डाको िाप लगाई यो काम गनानलाई यस टायममा यस अड्डामा वा 
फलाना ठाउाँमा हाखजर हनु आउन ुभनी िाररख िोकी िाररख कपच्िे सो िाररख िोक्न ेकमनचारीले दस्िखि 
गरी िाररख पाउनेलाई ददई सो व्यहोराको भरपाई गराई मममसल सामेल राख्न ुपिन । 

४९ नं. ।। ।। िाररख ददने पचानको नमूना  
                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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फलाना अड्डाबाट जारी भएको 
 

िाररखको पचान ––––––––––––– 
वादी फलाना                          प्रमिवादी फलाना 
 
 

मदु्दा फलाना 
फलानाको नाउाँको िाररख 

फलाना मममिमा 
 

फलाना काम गनानलाई फलाना ददन यमि बजे हाखजर हनु आउन ु। 

५० नं. ।।  ।। िाररख िोक्दा अड्डाखानाको ठेककएको िामिलको ददन पने गरी िोक्न हाँ“दैन । 

५१ नं. ।।  ।। कफरादपर दिान भएपमि प्रमिवादीले पाउने ददन ❐िीस र बाटाका म्याद समेि 
अन्जाम गरी वादीलाई भरसक प्रमिवादी पने ददनको िाररख िोक्न ुपिन । सो िाररख र प्रमिउत्तर परेको 
िाररख ममलेन भने प्रमिउत्तर परेपमि वादीले जनु ददनको िाररख मलएकोि प्रमिवादीलाई पमन सोही ददनको 
िाररख िोकी ्यसपमि दवैु थरलाई एकै ददनको िाररख ममलाई िोक्न ुपिन । 

 

५२ नं. ।। ।। वारेस ददएमा बाहेक एकै मामनसको मदु्दा परेको अड्डादेखख चार कोशमभरको 
अरु अड्डामा पमन मदु्दा परेको रहेि र सो कुरा झगमडयाले भन्यो भने ्यस्िालाई िाररख िोक्दा अरु 
अड्डाको एकै ददनको िाररख पने गरी िोक्न हुाँदैन। 

५३ नं. ।।।। िाररख िोक्दा यसै नम्बरमा लेखखएका नमूना बमोखजम ककिाब खडा गरी जनु 
ददन जे काम गनानलाई िाररख िोककन्ि िाररख भरपाईमा र झगमडयालाई ददने िाररख पचानमा समेि सो 
व्यहोरा जनाई िाररख ददई जनु काम कारबाहीलाई िाररख िोककएकोि सो काम कारबाहीको िाररख 
ककिाबको कोठामा मदु्दाको नम्बर लेखी अरु आव्यक व्यहोरा जनाई िोककएको िाररखको ददन झगमडया 
हाखजर भएपमि िोककए बमोखजमको काम कारबाही गनुन पिन । केही मनामसब माकफकको कारणले 
िोककएको िाररखको ददन कारबाही गनन नपाउन ेवा नभ्याउने भयो भन ेसोही व्यहोरा जनाई जनु ददन काम 
हनु्ि उस ददनको िाररख िोकी िाररख ककिाबमा िाररख सरेको व्यहोरा कैकफयि लेखी हाककम हाखजर 
भए हाककमले र हाककम हाखजर नभए ऊ ममुनको सबैभन्दा ठूलो दजानको कमनचारीले दस्िखि समेि गरी 
िोककददने गनुन पिन । 
 

शरुु कारबाही गनुन पने मदु्दाको 
िाररख ककिाब 

साल 

मकहना 
प्रमिवादीलाई 

समाव्हान 

इिलायनामा 
जारी गनानके 

प्रमिवादी पने प्रमाण 

मकुरर 
गने 

प्रमाण बझु्नाके िलफल 

गनानके 
फैसला गनानके    कैकफयि 

कागज साक्षी नापी नक्सा 
सरजमीन 

बझु्नाके 

गिे 
 
 
 
 
 

वार          

                                         
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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पनुरावेदन साधक परेका मदु्दाको 
िाररख ककिाब 

साल 

मकहना 
मममसल 

खझकाउन] 
 प्रमाण बझु्नाके िलफल गनानके फैसला गनानके कैकफयि 

कागज साक्षी नापी नक्सा 
सरजमीन  
झ्नाके 

झगमडया 
खझकाउन े

गिे 
 
 
 
 
 
 
 

वार          

 
 
 

          

 
 
 

          

 
 

❐५४ नं. ।। ।। मदु्दामा हाखजर हनुे मामनस अड्डाबाट थमुनए कैद परेको रहेि भने म यस 
अड्डाबाट फलानासाँगका फलाना मदु्दामा थमुनए कैद परेकोिु भनी मदु्दा परेकै अड्डामा लेखी पठाएको भए के 
व्यहोराले कैद परे थमुनएको ककहलेसम्ममा िुट्ने रहेि सबै कुरा बझुी थनेु कैद गने अड्डामा दरखास्ि 
ददएको भए यस व्यहोराले यस अड्डाबाट थमुनए कैद परेकोि यस बखिसम्ममा िुट्ि भनी िुट्न े
देखखएको मममि खोली र िुट्ने अवस्था खलु्न नसके सोही व्यहोरा लेखी मनजको दरखास्ि मदु्दा परेको 
अड्डामा पठाई ददन ुपिन । सो व्यहोरा लेखी आएपमि मदु्दा परेको अड्डाबाट पमन एक मकहनासम्ममा िुट्न े
रहेि भने िुटेको मममिले बाटाका म्याद बाहेक पााँच ददनसम्ममा थमुनने कैद हनुे मामनस हाखजर भए ऐन 
बमोखजम िाररख िोकी कारबाही गनुन पिन । एक मकहनाभन्दा बढी कैद परे थमुनएको वा यो 
अवस्थासम्ममा िुट्ने भने अन्जाम नभएमा र निुट्ने अवस्थामा परी थमुनए कैद परेकोमा भने कारबाही 
नगरी पखी रहन हुाँदैन। मनजलाई खझकाउनै परे कानूनको रीि परु् याई खझकाई वा जो बझु्न ुपने बझुी 
कारबाही गनुन मिनु पिन । कारबाही गदान गदज िुटेकोमा भए िुटेका मममिले बाटाका म्याद बाहेक पााँच 
ददनमभर हाखजर भए िाररखमा राखी कारबाही गनुन पिन ।  

❐५५ नं. ।। ।। मदु्दामा झगमडयाले म्याद िाररख गजुारेमा पमन यसै महलको ५९ नम्बर 
बमोखजम थमाई पाउने म्यादसम्म फैसला गनुन हुाँदैन। 

५६ नं. ।।  ।। ✖ ... ... ... 
                                         
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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५७ नं. ।।।। मदु्दा परी िोककएको म्याद िाररखमा हाखजर हनु ुपने सरकारी कमनचारीले घर 
मबदा पाई जानलाई घर मबदाको मनकासाको सूचना ददने अमधकारीबाट यमि ददन घर मबदा पाएका िन ्
भने मदु्दा परेका अड्डाका नाउाँमा पूजी गराई मलई जान ुपिन । मदु्दा परेका अड्डाले पमन घर मबदाको पूजी 
ल्याउनासाथ उसले पाएका घर मबदाको ददनमा साि ददन थपी िाररख िोककददने गनुन पिन । घर मबदा 
पाई गैसकेको अवस्थामा सो मामनसका नाउाँमा नामलस परी घर मबदाको ददनमभर अड्डामा हाखजर हनु ुपने 
म्याद िाररख परी सो म्याद िाररख गजु्रन गएमा पमन घर मबदाका ददन पगुी हाखजर हनु ु पने ददनदेखख 
सािददनमभर मदु्दा परेका अड्डामा हाखजर भई घर मबदा गएको भनी दरखास्ि ददयो भने बझुी पाएका घर 
मबदाका ददनमभरमा म्याद गजु्रन गएको रहेि भन ेम्याद िाररख थाममददन ुपिन । 

५८ नं. ।।।। म्याद िाररखमा हाखजर हनु ु पने सरकारी कमनचारी सरकारी काजमा खकटएमा 
देहाय बमोखजम गनुन पिन  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

जनु अड्डाको आदेश पूजीले काज खकटने भएकोि उसै अड्डामा गै काजमा खकटएको जनाउ मदु्दा परेका 
अड्डालाई गरी पाउाँ भनी दरखास्ि गनुन पिन । ्यस्िो दरखास्ि गनन आएमा अड्डाबाट पमन म्याद िोकी 
काज खकटएकोमा म्याद िोकी र म्याद निोककएकोमा खकटई गएका कामको अन्दाजले हाककमको 
िजबीजले यमि ददन वा मकहनासम्म लाग्ला भनी िरुुन्िै पूजी लेखी मदु्दा परेको अड्डामा पठाई ददन ुपिन । 
सो जनाउ आएपमि मदु्दा परेको अड्डाले िाररखको ददन नपरे पमन काजमा लाग्ने ददन र ऐन बमोखजम 
आउाँदा जााँदा बाटोमा लाग्न े ददन समेिमा साि ददन थपी िाररख िोकी ददन ुपिन । सो मदु्दाको अड्डामा 
हाखजर रहेका अरु झगमडयालाई िाररखको ददन िाररख िोक्दा पमन सोही काजमा जानेले लगेको मममि पारी 
िाररख िोक्न ुपिन– – – – – – –१ 
 

आदेश पूजी हनुासाथ िरुुन्ि जान ुपरेमा वा खटाउन ेअड्डादेखख टाढा बसेको कमनचारी टाढैबाट जान ुपरेमा 
वा काजैबाट अको काजमा खकटई जान ुपरेमा वा खकटएको काजमै बस्न ुपने भएमा भने यस्िो कारण परी 
िोककएको म्याद िाररखमा हाखजर हनु सककन भनी मदु्दा परेका अड्डामा र खकटएको जनाउ मदु्दा परेका 
अड्डालाई गरी पाउाँ भनी खटाउने अड्डामा दरखास्ि पठाए पमन हनु्ि । ्यस्िो दरखास्ि आएमा सो 
अड्डाहरुले पमन मामथ १ दफा बमोखजम गरी जनाउ ददने र िाररख िोक्ने गनुन पिन । काजमा जान े
झगमडयालाई िोकेको िाररख काजैमा पाउने गरी पठाई भरपाई मलन ुपिन – – –– – – – – – – – – – – – – २ 

 

●५९ नं. ।। ।। कुनै मदु्दामा आफ्नो काब ुबाकहरको पररखस्थमिले गदान म्याद िाररख गजु्रमेा 
एकै पटक वा िीन पटकसम्म गरी बढीमा िीस ददनसम्मको गजु्रकेो म्याद िाररख थाममन सक्ति । .. 
... ... िर यसै महलको ६२ नम्बर र १७५ नम्बरमा लेखखए जमिमा सोही बमोखजम हनुेि । 

●६० नं. ।। ।। मदु्दा दायर गरी िाररख मलई सकेपमि िाररख गजुारेकोमा पटक कायम गदान 
म्याद थमाएको पटकको कहसाब गरी पटक कायम गनन हु“दैन, िाररख मलई गजुारेको मममिदेखख मार 
पटकको कहसाब गरी कायम गनुन पिन । 

६१ नं. ।। ।। मदु्दा फैसला गदान ककनारा लगाउन ुपने जमि जम्मै कुराको एकै पटक ककनारा 
नलगाई वा खाररज नहनुे खाररज गरी फैसला गरेको भै उसै अड्डामा इन्साफ गनन पठाएको मदु्दामा वा यसै 
महलको १२ नम्बर बमोखजम मलुिबी रहेको बाहेक अरु कुनै प्रकारले मलुिबी रहेका मदु्दामा कारबाही 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा खझककएको । 



 

18 
 

गरी फैसला गनान मनममत्त अखघ िाररखमा रहेकालाई फेरी िाररखमा राखी पपुनक्ष गनुन पने हनु आएमा अखघ 
िाररखमा रहेको बखि मलइसकेको ........ म्याद िाररख गजु्रकेा पटकको कहसाब गनन हुाँदैन। 

❐६२ नं. ।। ।। देहायका अवस्थामा म्याद िाररख गजु्रमेा देहाय बमोखजम गनुन पिन: – – – – – –  
म्याद िाररखमा हाखजर हनुे व्यखक्तको कोही मरी कक्रया बस्न ुपरेमा कक्रया समाप्त भएको मममिले बाटाका 
म्याद बाहेक पन्र ददनमभर अड्डामा हाखजर भै मनवेदनपर ददएमा म्याद िाररख थामी ददन ुपिन – – – – – – –१ 

म्याद िाररखमा हाखजर हनु ुपने स्वास्नीमामनस सु् केरी भै म्याद िाररख गजु्रकेोमा सु् केरी भएको मममिले 
बाटाका म्याद बाहेक पैंिीस ददनमभर अड्डामा हाखजर भै मनवेदनपर ददएमा म्याद िाररख थामी ददन ुपिन– २ 

ऐनले कवगो भनुन भराउन,ु ददन ुददलाउन ुवा सम्पखत्त चलन चलाउन ुमलन ुपने मदु्दाका म्याद िाररखमा हाखजर 
हनु ुपने व्यखक्त मरी वा बौलाहा वा बेपत्ता भई म्याद िाररख गजु्रमेा मरी वा बौलाहा वा बेपत्ता भएको 
मममिले बाटाका म्याद बाहेक पैंिीस ददनमभर मनजको दैयादारले म्याद िाररख थामी मदु्दा सकार गनन 
अड्डामा हाखजर भै मनवेदनपर ददएमा म्याद िाररख थामी ददई मदु्दा सकार गराई ददन ुपिन िर मरी वा 
बौलाहा वा वेपत्ता भएको मममिको पैंिीस ददनपमिको म्याद िाररख िोककएको रहेि भन ेसो िोककएको 
िाररखको ददन अड्डामा हाखजर भै मदु्दा सकार गननको लामग मनवेदनपर ददए पमन सकार गराई ददन ुपिन –– ३ 

म्याद िाररखमा हाखजर हनु ु पने व्यखक्त सरकारी काजमा खकटई म्याद िाररख गजु्रकेो सो व्यखक्त म्याद 
िाररख गजु्रकेो मममिले पैंिीस ददनमभर अड्डामा हाखजर हनु आएमा वा काजमा खटाउन े अड्डाले लेखी 
पठाएमा अडै्डबाट पचान खडा गरी म्याद िाररख थामी ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – –४ 

◙खोलो, पकहरो वा कहउ“ले बाटो बन्द भई वा कफ्युन घोषणा भएको वा अन्य कुनै व्यहोराले यािायािको 
साधन नचलेको कारणबाट वा भकूम्प आदद जस्िा दैवी प्रकोप परेको कारणबाट िाररखमा हाखजर हनु ुपने 
व्यखक्त हाखजर हनु नसकी िाररख गजु्रकेोमा सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलका वा सरकारी अड्डाबाट 
सो भएको व्यहोरा खलुाइएको मनस्सा मलई बाटो खलेुको वा यािायािको साधन चलेको वा दैवी परेकोमा 
सो भएको मममिले बाटाको म्याद बाहेक दश ददनमभर हाखजर भै मनवेदनपर ददएमा म्याद िाररख थामी ददन ु

पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – ५ 

६३ नं. ।।  ।। ✖... ... ... 
६४ नं. ।।  ।। िाररख पाउनलेे िोककएको िाररखका ददन िोककएको ठाउाँमा िोककएको 

समयदेखख िाररख िोककमलन नसकुन्ज्यालसम्म हाखजर भईरहन ुपिन । िोककएको समयमा िाररखमा हाखजर 
हनु ुपने झगमडया हाखजर भएन भन ेअड्डाले पखखनरहन ुपदजन । कानून बमोखजम मदु्दाको कारबाही गनुन पिन 
। िोककएको समयमा हाखजर नहनुेको िोककएको िाररखको ददन िाररखमा लेखखएको काम भएन भने 
कुराको उजूर लाग्न र अड्डा उठ्ने समय नाघी अड्डा उदठसकेपमि आउनेको िाररख थाममन सकै्तन । 

६५ नं. ।। ।। मदु्दामा वाररस ददंदा मलंदा देहायमा लेखखए बमोखजम गनुन पिन – – –– – – – – 
कानून बमोखजम पपुनक्षका लामग थनुामा बस्न ुपने वा जमानि लाग्ने अवस्थामा जमानि ददन नसकी थनुामा 
बस्न ुपने भएको व्यखक्तले वाररस राख्न पाउाँदैन । सो बाहेक जमानि लाग्ने अवस्थामा कानून बमोखजम 
जमानि ददने व्यखक्तले अड्डाबाट वाररस राख्न ददन मनामसब ठहराई इजाजि ददएमा वाररस राख्न पाउाँि –– १ 

                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा खझककएको । 
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा थप । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
✖िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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मामथ १ दफामा लेखखएदेखख बाहेक अन्य अवस्थाको व्यखक्तको हकमा पयानप्त कारणबाट अड्डाले वाररस 
राख्न ददन मनामसब नठहराई अन्यथा आदेश ददएमा बाहेक साधारणिः वाररस राख्न हनु्ि । देवानी मदु्दामा 
भने वाररस राख्न नपाउने गरी अड्डाले आदेश ददने िैन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –  २ 

ऐन बमोखजम वाररस ददंदा मेरो फलानासाँगको फलाना मदु्दामा पपुनक्ष गननलाई मेरो सट्टामा ऐनले ददन हनु े
फलानालाई वाररस गरी पठाएकोिु । मनजले मदु्दा हारे खजिेमा मेरो मञु्जर ि । मदु्दा फैसला हुाँदा म 
आफै हाखजर भई जो परेको बझुाउाँला अदालिबाट लागेको दण्ड, जररबाना, दशौंद, आदेशले बााँकी रहेको 
कोटन फी, सरकारी कवगो मैले बझुाउन बााँकी िैन नबझुाई बााँकी राखेको ठहरे यो अखतियारनामा बदर 
गरी मदु्दा कानून बमोखजम होस ्भने वाररस ददनेको अखतियारनामा र वाररस हनुेको पमन म फलानाको 
फलाना मदु्दामा ऐन बमोखजम वाररस भएाँ । अदालिबाट लागेको दण्ड, जररबाना, दशौंद, सरकारी कवगो, 
आदेशले बााँकी रहेको कोटन फी मैले बझुाउन बााँकी िैन भने सकारनामा कागज गराई मलई सो 
वाररसबाट कुरा बझुी अड्डाका रोहले सो मदु्दामा जनु कागज गराउन परे पमन सोही वाररसको कागज गराई 
मदु्दा हेनुन पिन । अदालिबाट लागेको दण्ड, जररबाना, दशौंद, सरकारी कवगो, आदेशले बााँकी रहेको कोटन 
फी केही बााँकी रहेको पमि देखखन आए वाररस ददनसेाँग बााँकी देखखए सो वाररस माफन ि नै वाररस ददनलेाई 
साि ददनको म्याद ददई खझकाई हाखजर भए एकसय रुपैयााँसम्म जररबाना गरी बााँकी दण्ड, जररबाना, 
सरकारी कवगो, कोटन फी समेि असूल गरी र हाखजरै नभए वाररस बदर गरी मदु्दा कानून बमोखजम गनुन पिन 
। वाररस हनुसेाँग बााँकी देखखए ्यस्िा वाररस हनुलेाई अदालिले एक सय रुपैयााँ जररबाना गनुन पिन । 
्यस्िो जररबानाको कारणले वाररसनामा बदर हनुे िैन – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – ३ 

वाररस राखेका मदु्दामा ममलापर गदान झगमडया आफै हाखजर भई गनुन पिन । आफू हाखजर हनु जान 
नसक्नलेे मेरो यस्िो खजककर भएको फलानासाँगको फलाना मदु्दामा यस कहसाबसाँग ममलापर गनानमा मेरो 
मञु्जर ि मेरो वाररस फलानाद्वारा ममलापर होस ् ्यसमा मेरो मञु्जर ि भने समेि व्यहोराको मञु्जरीको 
मलखि लेखी ऐन बमोखजमको रीि परु् याई कागज भएको ठाउाँ समेि ककटी आफ्नू र सो कागजमा आफूले 
सहीिाप गरेको देख्न ेकम्िीमा दईु जना साक्षी र कागज लेख्न ेलेखकको समेि फड्के ककनारामा सहीिाप 
गराई सो मञु्जरीको कागज र ऐनले लाग्ने बक्सौनी समेि मदु्दा परेको अड्डामा वाररसद्वारा पठाई ददन ुपिन 
। लेखखए बमोखजम मञु्जरीको मलखि गरी पठाई ददएकोमा अड्डाबाट पमन सो मञु्जरीको मलखि बमोखजम 
गरी ममली जानामा अरु झगमडयाले पमन मञु्जर गर् यो भने ऐन बमोखजमको रीि परु् याई ऐनले लाग्न े
बक्सौनी मलई ममलापर गराई ददन ु पिन । लेखखए बमोखजम वाररस राख्न ेझगमडयाको मञु्जरीको मलखि 
नभई ्यसै वाररसद्वारा ममलापर गरे गराएको सदर हुाँदैन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ४ 

कवगो खोमलएको देवानी मदु्दामा ऐन बमोखजम वाररस ददंदा बाब ुआमाले िोरालाई र स्वास्नीले लोग्नलेाई र 
अंश मान ुनिुकट्टई साँगबसेका जहानलाई वाररस ददंदा बाहेक सो वाररस ददने वादी वा प्रमिवादी दवैु थरीले 
वादीले पके्रको कवगोको सयकडा पााँचरुपैयााँको दरले नगद धरौट राखे मार वाररस लाग्न सक्ति । सो 
धरौट नराखे आफै हाखजर रही पपुनक्ष गनुन पिन । सो मामथ लेखखएकालाई वाररस ददंदा र कवगो नखोमलएको 
देवानी मदु्दामा र अरु वाररस लाग्ने फौजदारी मदु्दामा र कवगो खलेुकै मदु्दामा पमन पनुरावेदन ददनालाई 
वाररस ददंदा भन ेधरौट राख्न पदजन । सो मदु्दा मडसममस खाररज समेि गैह्र ककमसमबाट फैसला हु“दा ऐन 
बमोखजम लाग्ने ठहरेको सजाय समेि जो मलन ुपिन सो धरौट रहेकोबाट असूल गरी बढ्िा भए कफिान ददन ु
पिन । धरौट रहेकोले नपगु्ने भए ऐन बमोखजम झगमडयाबाटै असूल गनुन पिन – – – – – – – – – – ५ 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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वाररस रहेको मदु्दा मडसममस खाररज समेि गैह्र ककमसमबाट फैसला हु“दा झगमडयालाई लागेको कवगो, 
जररबाना, कैद समेि गैह्रमा झगमडयालाई नै पक्री ऐन बमोखजम गनुन पिन । वाररसलाई पक्रन हु“दैन – –६ 

६६ नं. ।। ।। नेपाल सरहदमा अचल सम्पखत्त ज्यथा नभएका कवदेशी मामनसको नेपालका 
अड्डामा परेको ऐनले वाररस ददन पाउन ेमदु्दामा वाररस ददंदा आफूले दावी गरेको ठहरेमा वा आफू उपर 
पोल उजूर परेको कुरा ठहरे लाग्ने ऐन बमोखजम सजाय धरौट राखेमा वा ्यस वापि नेपाल सरहदमा 
अचल सम्पखत्त ज्यथा भएको मामनसलाई जमानी ददए मार वाररस लाग्न सक्ि । 

६७ नं. ।। ।। अड्डामा दाखखल गनन ल्याएको अखतियारनामा ऐन बमोखजमको रीि पगेुको नभए 
यो यिी रीि पगेुको िैन यमि रीि परु् याईल्याए लाग्निे भनी िीन ददनको म्याद ददई सो अखतियारनामाकै 
पीठमा लेखी अड्डाको िाप लगाई भरपाई मलई कफिान ददन ुपिन । रीि परु् याई ल्याएकोमा अत्तो लगाई 
कफिान ददन ुहुाँदैन। 

६८ नं. ।। ।। ऐनले वाररस लाग्न ेमदु्दामा वाररस अखतियार ददंदा मलंदा सोह्र वषन उमेर पगेुका 
देहायका व्यखक्तलाई वाररस ददन मलन हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
एकाघरसाँग रहे बसेका नािेदारहरुमध्ये जोसकैुलाई – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – १ 

अरुका हकमा घूस कीिेमा सजाय पाएको र सो बाहेक नैमिक पिन देखखने अन्य फौजदारी 
अपराधमा सजाय पाएको व्यखक्त बाहेक जोसकैु व्यखक्तलाई – – – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – –२ 

६९ नं. ।।।। ऐनले वाररस ददन पाउने चार कोशमभरका अड्डामा परररहेको वा पने मदु्दामा 
ऐनले वाररस ददन हनुे मामनसलाई देहाय बमोखजम वाररस ददन मलन हनु्ि । चार कोशभन्दा टाढाका 
अड्डामा परेका मदु्दामा वाररस भैरहेकालाई अको अड्डामा परेको मदु्दामा वाररस ददन मलन हुाँदैन। वाररस 
भैरहेको मामनस कुनै मदु्दामा थमुनयो कैद भयो भने थनुामा रही अकानको मदु्दा गनन पमन पाउाँदैन– – – – – – – – 

एकै मामनसको एक अड्डामा जमिसकैु मदु्दा परे पमन सबै मदु्दामा एउटै मामनसलाई वाररस मलन ददन हनु्ि–१ 

धेरै मामनसको एउटै अड्डामा परेको एउटै मदु्दामा सबै मामनसले एउटैलाई वा पथृक पथृकले पथृक 
पथृकलाई भएपमन वाररस मलन ददन हनु्ि – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – – – – – – – २ 

एक अड्डामा परेको एउटै मदु्दाका वादीहरुले वादीहरुमध्येकै र प्रमिवादीहरुले प्रमिवादीहरुमध्येकै 
मामनसलाई वाररस ददन मलन हनु्ि – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 

एकै अड्डामा एउटाको मदु्दामा वाररस भैरहेकालाई वाररस भैरहेका मदु्दा फैसला नहु“दै वा वाररस कायम ि“दै 
्यसै अड्डामा परररहेका वा पने अरु मदु्दाको झगमडयाले पमन वाररस मलन ददन हनु्ि – – – – – ४ 

एक अड्डामा परररहेका मदु्दामा राखेका वाररसलाई वाररस कायम ि“दै सोही वाररसलाई सो वाररस ददई राख्न े
झगमडयाले वा ्यसका एकाघरका जहानले चार कोशमभरका अड्डामा परेका वा पने अरु मदु्दामा वाररस 
ददन मलन हनु्ि– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––– – – – ५ 

७० नं. ।। ।। अखतियारनामा लेखी अकानलाई वाररस ददएकोमा जसको झगडा हो उसैले वा 
ऊ मरेपमि उसका दैयादारले आफै सकार गनन वा पकहलेको वाररस बदली अको वाररस राख्न पाउाँि । 

७१ नं. ।। ।। अखतियारनामा ददएको वाररस बदली अको वाररस राख्न पदान मेरो फलानास“गको 
फलाना मदु्दामा फलाना ठाउाँ बस्ने फलानालाई वाररस ददइराखेकोमा मनज वाररसलाई यो कारण परी बदल्न ु
परेकोले मनजलाई बदला गरी फलानालाई अखतियारनामा गरी पठाएकोिु भने समेि ऐन बमोखजमको 
व्यहोरा लेखी वाररस हनुलेाई ददई मदु्दा परेको अड्डामा पठाउन ु पिन । मदु्दा परेको अड्डाबाट पमन सो 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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बमोखजम वाररस गरी पठाएमा सो अखतियारनामा मममसल सामेल राखी ऐन बमोखजम अखघ राखेको वाररस 
बदली पमिको वाररस कायम गरी काम कारबाही गने गनुन पिन । 

७१क. नं. ।।  ।। वाररस ददन हनुे मदु्दामा कुनै व्यखक्तले चाहेमा ऐनले वाररस ददन हनु े
जनुसकैु मामनसलाई आफ्नो िफन बाट मदु्दा दायर गनन प्रमिवाद गनन र ्यस सम्बन्धी अन्य कानूनी कारबाही 
गनन सक्न े गरी अखतियारनामा लेखी अमधकृि वाररस मकुरर गनन हनु्ि । अमधकृि वाररसले 
अखतियारनामामा लेखखए बमोखजम कुनै खास मदु्दा ककटान भएकोमा सोही मदु्दामा मार र ्यसरी मदु्दा 
ककटान नभै सामान्य रुपमा अखतियार ददएको भए दायर रहेको वा पमि दायर हनु ेवा गनुन पने जनुसकैु 
मदु्दामा सो अखतियारनामामा लेखखएको काम कुरा गनन सक्नेि र आव्यक परेमा आफूलाई अखतियार 
ददइएको कुनै पमन मदु्दामा वाररस समेि राख्न ेअमधकार हनुेि । अमधकृि वाररस मकुरर भएको मदु्दामा 
मकुरर गने व्यखक्तका नाउाँमा जारी हनुे समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी वा सूचना अमधकृि वाररसलाई 
िामेल गनन सककनेि । 

७१ख. नं. ।। ।। कुनै मदु्दा ककटान नगरी सामान्य रुपको अखतियारनामा ददई अमधकृि 
वाररस मकुरर गदान सो अखतियारनामा नेपाल ➼........ मभर भए कुनै खजल्ला न्यायाधीश र कवदेशमा भए 
➼...... नेपाली राजदूि वा वाखणज्यदूिको रोहवरमा लेखी मनजद्वारा प्रमाखणि गराउन ु पिन र ्यसरी 
प्रमाखणि गराउन आएमा खजल्ला न्यायाधीश वा ➼....... नेपाली राजदूि वा वाखणज्यदूिले पमन प्रमाखणि 
गरी ददन ुपिन । ्यसरी प्रमाखणि नभएको अखतियारनामाको कानूनी मान्यिा हनुे िैन । 

७१ग. नं. ।।।। मामथ ७१ख. नं. बमोखजम ददइएका अखतियारनामा देहायको अवस्थामा 
बदर हनुेि – – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
म्याद ककटान गरी सो म्यादसम्म मार अखतियारनामा कायम रहने भने व्यहोरा उल्लेख भएको भए सो 
म्याद भकु्तान भएपमि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

कुनै खास घट्ना वा अवस्था भएपमि अखतियारनामा कायम नरहन ेव्यहोरा उल्लेख भएको सो घट्ना वा 
अवस्था भएपमि – – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

मामथ लेखखए बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै व्यखक्तले अखतियारनामा बदर गराउन चाहेमा सो कुराको 
मलखखि सूचना सम्बखन्धि अमधकृि वाररसलाई ददई नेपालका कुनै दईु प्रमखु समाचारपरहरुमा सबै व्यहोरा 
खलुाई सूचना प्रकाखशि गराएपमि –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 

७२ नं. ।।  ।। कफरादपर मलंदा देवानी फौजदारी मदु्दाको िुट्टािुटै्ट मलन ुपिन । सो बाहेक 
एउटै कफरादपरमा एउटै मामनसले एउटै मामनस उपर जमिसकैु झगडाका कवषयको कुरा लेखी ल्याएको र 
जमिसकैु मामनसले जमिसकैु मामनस उपर एउटै झगडाका कवषयको कुरा लेखी ल्याएको भएपमन मलई सो 
बमोखजम सबै कुराको सोही कफरादपरबाट इन्साफ गनुन पिन । लेखखएभन्दा बढ्िा कुरा एउटै कफरादपरमा 
लेखी ल्याएको रहेि भने कफरादपर कफिान गनन भने हुाँदैन। बढी जमि लेखी ल्याएको कुराको यस 
कफरादपरबाट इन्साफ गनन नपने अरु अड्डा वा यसै अड्डाबाट अको कफरादपर ददए मार इन्साफ गनुन पने 
भनी सो कफरादपरबाट जमि कुराको इन्साफ गनुन नपने हो उमि कुरा सोही कफरादपरका खशरमा लेखी 
हाककमले दस्िखि गरी सो इन्साफ गनुन नपने भएको जमि कुरा कफरादपरवालालाई थाहा हनुा मनममत्त 
सोही कफरादपरको भरपाईमा लेखी ददन ुपिन । 

                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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७३ नं. ।। ।। कफरादपर ददंदा उही मामनसको नाउाँमा एकै पटक एउटै नामलस ददए हनु े
मदु्दामा सो नगरी पकहले ददएका नामलसको रुप कवचार गरी मार सो मदु्दाका सो रुपले अरु कुरामा पमि 
नामलस ददने मनयि मलई यमि कुरा मार यस नामलसबाट ददलाई भराई वा सजाय गरी पाउाँ भनी वादी ददन 
र सो वादीमा िुटेको ्यस्िो ककमसमको बााँकी रहेको मदु्दामा पमि वादी ददन समेि पाउाँदैन । 

७४ नं. ।। ।। नामलस गरेको कुरा साकवि वा झटु्टा ठहरे घटी बढी भने पके्रमा समेि ऐनले 
मोल कवगो मिरो समेिको कहसाबबाट सजाय हनुे मोल कवगो ककटी नामलस ददन ुपने मदु्दामा मोल कवगो 
कसी नामलस ददंदा मलंदा सरकारी र दमुनया“हरुको हकमा समेि घटीमा देहाय बमोखजम वादीबाट मोल 
कवगो ककटी ककटाई नामलस मलन ुददन ुपिन । अंशबण्डा गरी पाउाँ भने समेि ऐनले पमि फााँटवारी मलई 
मोल कवगो खलुाई ददन ुपने मदु्दा जमिमा ऐन बमोखजम फााँटवारी ददएका बखिमा घटीमा देहाय बमोखजम 
मोल कवगो कायम गरी ऐन बमोखजम गनुन पिन  – – – – – – – – – – – –– – – – – – –– – – – – –– – –– – – – – 
जग्गा पके्रकोमा सो जग्गामा ठेककएको मिरोको अङ्कले र मिरो नठेककएको पमिन बााँझो जग्गा वा अरु 
कुनै ककमसमका जग्गा पके्रमा आाँठा सरहको मिरो कायम गरी ि रुपैयााँ मिरोको एकसय रुपैयााँका 
दरले– – – –१  

सरकारी जग्गा जमीन मिरो दवाई खाए खवुाए नोक्सान पारेको समेि नेपाल सरकारले भराई असूल 
गरी मलन ुपने वा बााँकी बक्यौिा समेि बाली मिरो खजन्सी माल जमिको नगद मलन ुपदान इलाकाको 
सरकारी माल गठुी समेि िहसील गने अड्डामा बझुाउन ुपनेमा सो अड्डाबाट खजन्सीको नगद िहसील 
गरी मलन दरबन्दी भएका जमिको जनु अड्डामा बझुाउन ुपने हो सोही अड्डाका दरबन्दी बमोखजमको 
दरले र दरबन्दी नभएका जमिको शहर गाउाँ बजारमा चलेका दरले – – – – – – – –– – – – – –– – – – – –२ 

घर, पसल र ्यसले चचेको सखन्धसपनन जग्गाको सो पािाल भएका ठाउाँमा चलेका दरले– – – –– ३ 

नेपाल सरकारले दमुनयासाँग, दमुनया“ले नेपाल सरकारसाँग र दमुनया“ले दमुनया“साँग मलन ुपने गैह्र खजन्सी 
मालहरुको शहर गाउाँ बजारमा चलेको दरले– – – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – ––– – – – – – ४ 

ज्याला मजरुी नोक्सानीको मोल कवगो जनु ठाउाँको ज्याला मजरुी नोक्सानी हो उसै ठाउाँमा चलेका 
दरले – – –– – – – – ५ 

बझुाउने बखि यस दरले ददने मलने भने मलखि भएकोमा मलखिैमा लेखखएका दरले  – – – – – –– – – ६ 

७५ नं. ।। ।। कफरादपर वा प्रमिउत्तरपर ददंदा पचास रुपैयााँ दस्िरु लाग्ि । 

७६ नं. ।। ।। कफरादपर मलंदा यसै नम्बरका नमूना बमोखजमको मलन ुपिन । 

कफरादपर 

आगे फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ बस्ने अन्दाजी यमि वषनको फलानाले यो यो व्यहोरा गरेको हनुाले यस 
कुराको मेरो भएको िपमसलमा लेखखएको साक्षी प्रमाण बझुी ऐन बमोखजम इन्साफ भई सजाय ममलोस ्वा 
यो यमि पररबन्दले हो चीज यमि भराई ददलाई पाउाँ (जो भएको व्यहोरा प्रकरण िुट्याई लेख्न ुलेखाई मलन ु
पिन ।)  

िपमसल 

यस कुराको प्रमाण – – – – – – – – –– – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– 
साक्षी – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –          

देखी जान् न े

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ बस्ने अन्दाजी वषन यमिको फलाना वा नाउाँ नजानकेो 
खचन्हेको – – – – – – – – – –  

सनुी जाने 

फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ बस्ने अन्दाजी वषन यमिको फलाना वा नाउाँ नजानेको 
खचन्हेको – – – – – – – – – –  

कागज – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
फलानो मममिको फलाना व्यहोराको कागज फलाना ठाउाँमा ि – – – – – – – – – – 

फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँमा जन्म भै हाल फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ 
बस्ने फलानाको िोरा, िोरी, पमि वा पत्नी यमि वषनको फलानाले 
अड्डामा चढाएाँ । (ददनकेो सहीिाप गनुन गराउन ुपिन) 

इमि संवि ्२० ... ... ... साल ... ... गिे रोज ... शभुम ्–––––––––––––––––– 
❐७७ नं. ।। ।। मलखिको प्रकृमिबाट आफूसाँग रहन ुपने वा आफूले प्राप्त गनन सक्ने मलखि 

प्रमाणको सक्कल र ्यसको एकप्रमि नक्कल वादीले उजरुीकासाथ र प्रमिवादीले प्रमिउत्तरपरका साथ वा 
बयान गदान पेश गनुन पिन । सो बमोखजम उल्लेख वा पेश नगरेको सबूि प्रमाण पमि बखुझने वा लाग्न े
िैन, िर देहायका अवस्थामा देहाय बमोखजम हनु्ि – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
नेपाल सरकार वादी हनुे र हूलदिा कुटपीट मदु्दामा कफरादपर वा प्रमिउत्तरपरमा लेखखएदेखख बाहेकका 
मलखखि प्रमाण वा साक्षी वा सरजमीनका मामनस पमन बझु्न ुपने देखखएमा अड्डाले खझकाई बझु्न ुहनु्ि – – १ 

अदालिमा बोकी ल्याउन नसककन े मलखिका हकमा मामथ लेखखए बमोखजम मलखि दाखखल गदान सो 
मलखिको नक्कल मार दाखखल गरे पमन हनु्ि– – – –– –– – – –– –– – – –– –– – – – – – – – – – – २ 

यसै महलको ७८ नम्बरमा लेखखएको कुरामा सोही बमोखजम हनु्ि – – – – – – – – ३ 

यसै महलका ८३ नम्बर बमोखजम दायर भएका मदु्दा कुनै मनामसब कारण देखाई झगमडयाले कुनै मलखि 
प्रमाण पेश गनन अको िाररख िोकी पाउाँ भनी मनवेदन गरेमा अड्डाले सो मलखि प्रमाण पेश गनन बढीमा 
पैंिीस ददनसम्मको अको िाररख िोककददन सक्निे  – – – – – – – – – ४ 

कुनै नयााँ र मह्वपूणन मलखि प्रमाण कफरादपर वा प्रमिउत्तरपर ददंदाका बखि आफूले भरमग्दूर कोखशश 
गदान पमन थाहा नपाएको वा प्राप्त गनन नसकेकोले सो प्रमाणपर पेश गनन अनमुमि पाउाँ भनी झगमडयाले 
मनवेदन ददएमा व्यहोरा मनामसब देखखए अड्डाले सो कुराको पचान खडा गरी सो प्रमाण बझु्न हनु्ि – – – –– ५ 

 
❐७८ नं. ।। ।। सबूि प्रमाण बझु्न े भनी िोककएको िाररखमा वादीको प्रमाणको कागज 

प्रमिवादीलाई र प्रमिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सनुाई सद्द,े कीिे वा जालसाजी के 
भन्ि सोही व्यहोराको बयान गराउन ुपिन । उसै बखि सद्द,े कीिे वा जालसाजी िुट्याउन नसक्ने भै 
हाककमका िजबीजले म्याद ददन पने ठहराएमा िीन ददनसम्मको म्याद ददन हनु्ि । झगमडया बाहेक 
अरुको सहीिाप परेको कागज पेश भएकोमा उसै बखि सद्द,े कीिे वा जालसाजी िुट्याउन नसक्ने भै 
म्याद मागेमा प्रमाण सकहि सद्द,े कीिे वा जालसाजीमा बयान गनन बढीमा पैंिीस ददनसम्मको म्याद ददन ु
पिन । म्याद ददंदा सो म्याद पाउनेको सो कागज देखे“ सनुे“ भने कागज गराउन ुपिन । सो म्यादमभर सद्द,े 

कीिे वा जालसाजी जे भन्ि बयान गराई मलन ुपिन । कीिे वा जालसाजी हो भने बयान गरेका ददन 
मनजका झगमडयाहरु हाखजर रहेको भए रहेका जमिको उसै ददन र मनामसब कारणले सो हाखजर नरहेको 
                                         
 लैिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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जमिलाई ऐन बमोखजम हाखजर भएकै ददन बयान गराई मलन ुपिन । वाररस वा कानून व्यवसायी िाररखमा 
रहेकोमा झगमडयालाई नै खझकाउन ुआव्यक देखखएमा झगमडया खझकाई झगमडयाको बयान गराउन पमन 
हनु्ि । सो म्यादमभर दाखखल गरे जमि सबिुको दाखखल भएकै ददन अकणन गराई मलन ु पिन । सो 
म्यादमभर दाखखल नगरेको प्रमाण लाग्न सकै्तन । 

७९ नं. ।। ।। कफरादपर, प्रमिउत्तरपरमा प्रमाण लेखखएका कागजपरहरु दाखखल गरेपमि 
नक्कल सारी वा सराई सक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि भने ्यसै कागजमा दाखखल गने झगमडयाको र 
अड्डाका कम्िीमा मखुखया कवचारी दजानसम्मकाले सक्कलसाँग नक्कल रुज ुगरी दरुुस्ि ि भने सहीिाप गरी 
हाककमको र अड्डाको िाप लगाई मममसलसाथ राख्न ुपिन । सो बखि सक्कलै कागजहरु मलन ुपदजन । सो 
सक्कल कागजहरुमा क्रमैसाँग नम्बर चढाई पीठमा अड्डाको िाप लगाई कफिान ददन ुपिन । पमि सक्कल हेनुन 
परेमा झगमडयाबाट मलई हेरी कफिान ददन ु पिन । कीिे भनी नामलस उजूर परेमा जनु कागजलाई कीिे 
भनेकोि सोही सक्कलै मलई कहफाजिसाँग मममसलसाथ राखी िरुुन्ि झगमडयालाई भरपाई ददन ुपिन । ्यस्िो 
सक्कल कागज मलंदा लालमोहर वा अड्डाखानाबाट गररददएको कागज बाहेक अरु सक्कल कागजमा पीठमा 
दाखखल गनेको मैले दाखखल गरेको हु“ भने लेखी लेखाई मनजको र कीिे हो भनी बयान गनेको बयान गदान 
सो कागज देखाएका बखि दबैु औठंाको ल्याप्चे र लेख्न जाने भए हस्िाक्षर समेि गराई मममसल सामेल 
राख्न ुपिन ।  

●८० नं. ।। ।। अड्डामा परररहेको फौजदारी मदु्दामा प्रमिवादीका लेखबाट उठेको ऐनले देवानी 
कायम हनुे मदु्दा वा देवानी मदु्दामा प्रमिवादीका लेखबाट उठेको ऐनले फौजदारी कायम हनुे मदु्दा सो 
फौजदारी वा देवानी मदु्दा हेने अड्डालेनै ्यसै मममसलबाट ठाडो बयान मलई यसै महलको ७८ नम्बर 
समेिको कानून बमोखजम कारबाही ककनारा गनुन पिन । िर कुनै ऐन बमोखजम िोककएको वा सखुम्पएको 
मदु्दा मार हेने अड्डाले सोही ऐन बमोखजम सो मदु्दामा मार कारबाही ककनारा गनुन पिन ।  

 

८१ नं. ।। ।। वारेण्ट जारी हनुे मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा कफरादपर ददनेले एकाघरसाँग बसेका 
जहान बाहेक अरु पााँच जनासम्मका नाउाँमा ददंदा जमि जनाको नाउाँमा ददन ु परेकोि ्यमि प्रमि, पााँच 
जनादेखख बढीको नाउाँमा ददंदा जमिसकैु जना भएपमन पााँचै प्रमि र एकाघरसाँग बसेका जहानका नाउाँमा 
ददंदा जमि जना भएपमन सो जहान जमिलाई एक प्रमि कफरादपरको नक्कल कटकटवाला मलफामा लेखी 
सक्कल कफरादपरकै साथमा वादीले सक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि भने लेखी सहीिाप समेि गरी अड्डाले 
पमन सो नक्कललाई सक्कलसाँग रुज ुगरी मलन ुपिन । 

८२ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दा र घूस खाने माग्ने सरकारी कमनचारीकै 
हस्िाक्षरको मलखिको सबिु मलई नामलस गरेको घूस मदु्दामा जोसकैुले नामलस गरे पमन हनु्ि । सो 
बाहेक अरु गैह्र मदु्दामा जसको जनु कुरामा हक पगु्ि उसले सो कुरामा दावी गरी नामलस ददए मार 
लाग्ि । 

●८३ नं. ।। ।। सोह्र वषन नपगेुका नाबालक वा उमेर पगेुको भएपमन वदु्धावस्था वा कुनै 
ककमसमको कडा रोगले गदान होस ठेगानामा नभएको वा बौलाएको वा दवैु आाँखा नदेख्न ेअन्धा अन्धी वा 
वक्क लाटा लाटी मामनसहरुको र कवदेशमा गई फकी आउने ठेगाना नभएका मामनसको हक पगु्ने जनुसकैु 
कुरामा नामलस, प्रमिउत्तर, पनुरावेदन, मनवेदन ददन वा मदु्दा माममला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारबाही गनुन 
पने भएमा अड्डाको अनमुमि मलई िी मामनसहरुको एकाघरसाँग वसेका सोह्र वषन नाघेको हकवालाले 
हदम्याद मभर गनन पाउनेि – –– – – – – – – – १ 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 



 

25 
 

मामथ दफा १ मा लेखखए बमोखजम एकाघरका हकवाला नभएमा सोही दफामा लेखखएको व्यखक्तको 
हकमा मनजलाई रेखदेख वा संरक्षण गने व्यखक्तले अड्डाको अनमुमि मलई सो व्यखक्तको िफन बाट 
नामसल, प्रमिउत्तर, पनुरावेदन, मनवेदन ददन वा मदु्दा माममला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारबाही गनन 
पाउनेि – – – – – – २ 

मामथ १ र २ दफामा लेखखएको अवस्थामा ्यस्िो कारण परेको हो होइन पकहले ्यसको सबिु बझुी 
हो रहेि भने वाररस अखतियारनामा नभएपमन सो देखरेख गने व्यखक्त संरक्षक वा हकवालाले सो 
व्यखक्तको िफन बाट सो दफाहरुमा लेखखए बमोखजम मदु्दा माममला सम्बन्धी काम कारबाही गनन    
हनु्ि – – – – – – ३ 

मामथ १ र २ दफा बमोखजम अनमुमिका लामग मनवेदन परेमा प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेखखएको भए िापमन जो बझु्न ु पने कुरा बझुी अनमुमिको लामग मनवेदन परेको एक मकहनामभर 
मनवेदनमा मनणनय गरी ददन ुपिन । ्यस्िोमा हदम्याद लाग्ने िैन – – ४ 

८४ नं. ।।।। दईु थरीको कुटपीट हाि हालाहाल, गाली गोफ्िा गरी झगडा गरेमा दबैु थरीले 
वादी ददए भने मलई कानून बमोखजम कारबाही ककनारा गनुन पिन । 

८५ नं. ।। ।। अड्डामा मदु्दा परी फैसला भएपमि सो फैसला उपर ऐन बमोखजमको पनुरावेदन 
नभई सोही मदु्दामा उसै झगमडयाका नाउाँको कफरादपर मलई सनु हुाँदैन। मलएको भएपमन खाररज गररददन ु
पिन । 

८६ नं. ।। ।। फैसला मडसममस, ममलापर, खाररज भएका मदु्दामा सो फैसला मडसममस, ममलापर, 

खाररज भएकाले अकानको हक समेि जान े भएको रहेि भने जसको हक जानिे ्यसैले थाहा पाएका 
पैंिीस ददनमभर यसमा हाम्रो पमन हक लाग्ि यसले मार हारी वा मडसममस, खाररज, ममलापर गराएकोले 
हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जमिमा झगमडयाका नाउाँमा नामलस ददए इन्साफ गररददन ुपिन । 

८७ नं. ।। ।। कफरादपर ददन ल्याएमा ऐन बमोखजमको ढााँचा नममलेकोमा यमि रीि परु् याई 
ल्याउन ुभनी जमि कुराको रीि परु् याई ल्याउन ुपने हो सो सबै व्यहोरा एकै पटक पीठमा लेखी मममि 
समेि हाली अड्डाको िाप लगाई भरपाई गराई कफिान ददन ुपिन । रीि पगेुकोमा अत्तो थापी कफिान ददन 
हुाँदैन। 

८८ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी हनुे फौजदारी मदु्दामा कफरादपर, प्रमिउत्तरपर वा बयान 
सो मदु्दा हेने अड्डामा एक पटक ददइसकेपमि अरु पमन अमभयकु्त हनु ्वा िन ्भनी उसै मामनसले पमि थपी 
लेखखददएको सदर हुाँदैन। प्रहरी प्रमिवेदनको हकमा भन ेयो बन्देज रहने िैन । 

८९ नं. ।। ।। एकै मदु्दामा एक जनाले एक अड्डामा वादी र अको चााँकहले उसै मदु्दामा अको 
ठाउाँमा वादी ददएि वा एकै जनाले एकै मदु्दामा दवैु अड्डामा वादी ददएि भने अखघ जहााँ जस्को वादी 
परेकोि सो सदर हनु्ि । पमिको वामिल गरी मदु्दा मिनु पिन । 

९० नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दाको कसैको मनवेदनपर वा दरखास्ि हलुाकद्वारा 
मदु्दा हेने अड्डामा आयो भने सो मनवेदनपर वा दरखास्ि ददने मामनसलाई िरुुन्ि बाटाका म्याद बाहेक साि 
ददनको म्याद टााँसी खझकाई बझु्दा मनजले सो पठाएको मैले हो साकवि गनन सक्िु भन्यो भने सोही 
व्यहोराको प्रमाण खलुाउन ु पने भए खलुाई बयान मलई कानून बमोखजम रीि परु् याई मार बाि लामग 
माग्नेलाई पक्रन र कारबाही गनन हनु्ि । सो मामनसले मैले पठाएको होइन भन्यो वा बेनामी रहेि वा 
टा“मसएको म्यादमभर कारबाही गराउन आएन भने ्यस्िो कागजले मदु्दा हेररन वा मामनस पक्राउ र 
कारबाही हनु सकै्तन । 
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९१ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी नहनुे ऐनले ठाडो बझु्न ुपने कुराको मनवेदनपरमा ठाडो 
बझु्ने आदेश भै आएमा सो दाखखल भएका िीन ददनमभर मनवेदन पठाउनकेा नाउाँमा आदेशको व्यहोरा 
उल्लेख गरी साि ददने म्याद पठाउन ुपिन । सो म्यादमभर हाखजर हनु आए आदेश बमोखजम गनुन पिन । 
म्यादमभर हाखजर हनु आएन वा हाखजर भै मैले मनवेदनपर पठाएकै होइन भनेमा सो आदेश बमोखजम गनुन 
पदजन । 

◙९२ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा कसैले कसैका नाममा 
अड्डामा नामलस ददएकोमा फैसला नहु“दै सो कुरा सामबि गनन सखक्तन भनी कागज लेखखददयो भने पााँच सय 
रुपैयााँसम्म जररबाना गरी अड्डाले सो नामलस कफिान ददन सक्नेि । पनुरावेदन वा मनवेदन परेकोमा 
पनुरावेदक वा मनवेदकले पनुरावेदन वा मनवेदन दाबी खजककर परु् याउन सखक्तन भनी कागज गररददयो भन े
अड्डाको अनमुमि मलई ्यस्िो पनुरावेदन वा मनवेदन कफिान मलन सक्नेि । 

९३ नं. ।। ।। ऐनले खझकाउन ु पने झगमडया र प्रमाणको मामनसहरुलाई वारेण्ट, समाव्हान, 

इिलायनामा र म्याद पूजी जारी गरी खझकाउन ु पदान अन्यथा लेखखएकोमा बाहेक मनुामसब माकफकको 
कारणले बाहेक प्रमिउत्तरवालालाई नामलस परी पकहले खझकाउन ु पनेमा मदु्दा दायर भएका मममिले, अरु 
िाररखमा नरहेका झगमडयालाई पमि खझकाउन ु परेमा खझकाउने पचान खडा भएका मममिले र साक्षी 
प्रमाणको मामनस खझकाउन ुपनेमा िलबाना दाखखल भएका वा खझकाउन ुपने यककन भएका मममिले आफ्नै 
अड्डाबाट िामेल गनुन पनेमा दश ददनमभर जारी गरी िामेल समेि गरी र अरु अड्डाबाट िामेल गराउन ु
पनेमा िीन ददनमभर पठाइसक्न ुपिन  

●९४ नं. ।। ।। मदु्दा हेने अड्डाले ➼......................., ... ... कैदको सजाय हनुे राजकाज 
सम्बन्धी मदु्दा, किनव्य ज्यान, ज्यान मानेको उद्योग, डााँका, गोबध, स्वदेशी वा कवदेशी मरुा खोटो टक 
मारेको वा िापेको र ्यस्िो खोटो मरुा चलन गरेको वा गनन उद्योग गरेको मदु्दा, जबरजस्िी करणीको 
महल अन्िगनि सजाय हनुे मदु्दा, जीउमास्ने बेच्नेको वा सो सम्बन्धी मदु्दा, मानव बेचमबखन वा ओसार 
पसार सम्बन्धी मदु्दा, लागू औषध सम्बन्धी मदु्दा, राष्ट्र सेवकले नगद वा खजन्सी मसौट गरेको मदु्दा, सरकारी 
सम्पखत्त रहेको घरमा आगो लगाएको मदु्दामा अमभयकु्तलाई मगरफ्िार गनन सकेसम्मको हमुलया समेि 
खलुाई अमभयकु्त रहे बसेको इलाकाको प्रहरी कायानलय वा प्रहरी कमनचारीका नाउाँमा यसै महलको ९८ 
नम्बरको नमूना बमोखजमको वारेण्ट दईु प्रमि र साि ददनसम्म िदारुखसाथ खोजिलाश गदान पमन अमभयकु्त 
मगरफ्िार हनु नसके िामेल गनन यसै महलको ९९ नम्बर बमोखजम सत्तरी ददन ेम्यादी पूजी समेि लेखी 
पठाई सो साि ददनको म्याद नाघेपमि उक्त म्यादी पूजी जारी भएको व्यहोरा अड्डाको सूचना पाटीमा र 
यथासम्भव कुनै स्थानीय पर–पमरकामा समेि प्रकाखशि गनुन पिन । प्रहरी कायानलय वा कमनचारीले पमन 
वारेण्ट पाएपमि सो बदर वा िामेल नभएसम्म िदारुखसाथ अमभयकु्तलाई खोजिलाश गरी पक्री बाटाको 
म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभर वारेण्ट जारी गने अड्डामा दाखखल गराउन ुपिन । अमभयकु्त अन्य इलाकामा 
गई बसेको पत्ता लागे ्यस्िो प्रहरी कायानलय वा कमनचारीले आफ्नो नाउाँको वारेण्ट अमभयकु्त गई बसेको 
इलाकाको प्रहरी कायानलय वा कमनचारीको नाममा पठाई वारेण्ट जारी गने अड्डालाई सूचना गनुन पिन । 
्यसरी आएकोमा प्रहरी कायानलय वा कमनचारीले आफ्नो नाउाँमा आदेश भए सरह िामेल गनुन गराउन ुपिन 
                                         
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकड्डक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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। सो बाहेक फौजदारी मदु्दामा समाव्हान र देवानी मदु्दामा इिलायनामा बाटाको म्याद बाहेक िीस 
ददनको म्याद ददई जारी गनुन पिन र सो समाव्हान इिलायनामा यसै महलको १०४ नम्बरको नमूना 
बमोखजम हनु ुपिन । 

९५ नं. ।। ।। बाटाको म्यादको कहसाब गदान यािायािको मनयममि सेवा चलेको ठाउाँमा रेल 
र बसबाट आउ “दा वास्िकवक लागेको ददन र ्यस्िो रेल वा बस नचलेको ठाउाँको लामग चार कोशको 
एक ददनको दरले कहसाब गनुन पिन । चार कोशदेखख घटी कोशलाई एक ददनको म्याद कायम गनुन पिन 
। िर जम्मा चार कोश भन्दा घटी कोशको बाटोलाई बाटाको म्याद ददइने िैन । 

९६ नं. ।। ।। म्यादी पूजीका म्यादसम्ममा पमन हाखजर नहुाँदा ऐन बमोखजम अंश रोक्का 
भएकोमा सो मामनस अंश रोक्का भएको ि वषनसम्ममा हाखजर भयो भने मदु्दा फैसला हु“दा सो मामनसलाई 
सजाय हनुे ठहरे जो मलन ुपने मलई बााँकी रहेकोमा बााँकी र केही नलाग्नेमा सबै फुकुवा गरी ददन ुपिन । 
सो फुकुवा गदान चल सम्पखत्त मललाम मबक्री भैसकेकोमा मललाम मबक्री भै आम्दानी बा “मधए जमि रुपैयााँ र 
मललाम भै नसकेकोमा रोक्का भएको सबै कफिान ददन ुपिन । 

९७ नं. ।।  ।। ... ... ... 
९८ नं. ।।  ।। वारेण्टको नमूना 

फलाना अड्डाबाट जारी भएको वारेण्ट 

    फलाना प्रहरी कायानलय वा प्रहरी कमनचारीकै पूजी उप्रान्ि फलाना ठाउाँ बस्न ेयस्िो हमुलया भएको 
फलानालाई फलाना कसूरमा मगरफ्िार गनुन परेको हनुाले यो वारेण्ट बदर नभएसम्म अमभयकु्तलाई 
िदारुखसाथ खोजिलाश गदज रही फेला परेको बखि पक्री बाटामा भाग्न उम्कन नपाउने गरी यस अड्डामा 
पठाई ददन ु। बाटाको म्याद बाहेक साि ददनसम्ममा पकक्रएन भने आठौं ददनका ददन यसैसाथ पठाएको 
म्यादी पूजी िामेल गरी ्यसपमि पमन पक्रन िदारुखसाथ खोजिलाश गदज रहन ु। इमि संवि ्२० .. .. 
साल .. .. गिे रोज .. .. शभुम ्–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

९९ नं. ।। ।। म्यादी पूजीको नमूना ।  
फलाना अड्डाबाट जारी भएको फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाको नाउाँको म्यादी पूजी 

 उप्रान्ि फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाले िपाईले फलानो कसूर गरेकोि भनी नामलस ददएको वा 
फलाना कसूरमा बाि लागेकोमा िपाईलाई मगरफ्िार गनन वारेण्ट जारी भई राखेकोमा पक्राउ नपरेकोले 
यो म्यादी पूजी समेि टााँमसएकोि । बाटाका म्याद बाहेक सत्तरी ददनमभर आफै वा वारेण्ट बमोखजम 
पक्राउमा परी यस अड्डामा हाखजर हनु आए िपाईको व्यहोरा समेि बझुी ऐन बमोखजम कारबाही हनुेि । 
नआई सो म्याद गजुारी फरार रहे िपाईको अंश रोक्का गररनेि र ि वषनसम्ममा पमन पक्राउमा परी वा 
आफै हाखजर हनु नआए रोक्का भएको अंश समेिका हकमा ऐन बमोखजम हनुिे र पमि उजूर गनन पाउन े
िैन । 

१०० नं. ।। ।। ... ... ... 
१०१ नं. ।।।। समाव्हान इिलायनामा जारी गदान जनही नमूना बमोखजमको कटकटवाला एक 

प्रमि र बेकटकटवाला एक प्रमि समेि जम्मा दईु प्रमि लेखी हाककमको िाप वा दस्िखि गरी अड्डाको िाप 
लगाई िामेल गनन लगाउन ु पिन । वारेण्ट जारी हनु े र ठाडो बखुझएको बाहेक अरु कफरादपर परेका 
                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
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मदु्दामा प्रमिवादीका नाउाँमा सो समाव्हान इिलायनामा जारी गदान भने वादीले दाखखल गरेको कफरादपरको 
नक्कलमा हाककमको िाप वा दस्िखि गरी र अड्डाको िाप लगाई एकाघरको जहान जमिलाई एक प्रमि 
मार र सो बाहेक अरु पााँच जनासम्म प्रमिवादी भए प्रमिवादी कपच्िे जनही र पााँच जनादेखख बढी प्रमिवादी 
भए हाककमका िजवीजले जस जसलाई पठाउाँदा सो मदु्दाको प्रमिवादी सबैले सो नक्कल हेनन बझु्न पाउन े
हनु्िन ्िी मतुय मतुय प्रमिवादीलाई एक एक प्रमि ददनालाई सो समाव्हान इिलायनामाका साथमा पठाई 
िामेल गनन लाउन ुपिन । 

❐१०२ नं. ।।।। वारेण्ट जारी हनुे र ठाडो बखुझएको बाहेक अरु मदु्दाको प्रमिवादीको नाउाँको 
समाव्हान इिलायनामाको नमूना । 

फलाना अड्डाबाट जारी भएको फलाना ठाउाँ बस्ने प्रमिवादी फलानाका नाउाँको समाव्हान वा 
इिलायनामा 
उप्रान्ि फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाले िपाईको नाउाँमा फलाना मममिमा फलाना मदु्दामा यस अड्डामा 

कफरादपर ददएको हनुाले सो कफरादपरको नक्कल समेि यसैसाथ पठाई ददएको ि । िसथन बाटाका म्याद 
बाहेक िीस ददनमभर प्रमिउत्तरपर र कानून बमोखजम आफ्नो मलखिको प्रमाण समेि मलई अड्डा खलु्न े
टायममा यस अड्डामा हाखजर हनु आफै आउन ुवा कानून बमोखजम वाररस वा कानूनी व्यवसायी पठाउन ु
ऐन बमोखजम पपुनक्ष हनुिे आफ्नो मलखि प्रमाणका सक्कल नक्कल प्रमिउत्तरपरको साथमा दाखखल गनन 
नसके ऐन बमोखजम हनुेि । सो म्यादमभर प्रमिउत्तरपर मलई आफू पमन आउन ुभएन वाररस वा कानून 
व्यवसायी पमन पठाउन ुभएन भने ऐन बमोखजम मदु्दा फैसला हनुेि पमि िपाईको उजरू लाग्ने िैन । 

इमि संवि ्.. .. .. साल .. .. .. गिे रोज .. .. .. शभुम ्–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
१०३ नं. ।। ।। कफरादपरको नक्कल समाव्हान वा इिलायनामाका साथैमा नगई अरु 

प्रमिवादीका नाउाँमा मार गएकोमा जसका नाउाँमा नक्कल गएकोि सो मामनसको नाउाँ लेखी फलानालाई 
पठाईददएको ि भने खलुाई समाव्हान इिलायनामा जारी गनुन पिन । 

 

❐१०४ नं. ।। ।। ठाडो बखुझएका मदु्दामा प्रमिवादीका नाउाँको समाव्हान इिलायनामाको 
नमूना । 

फलाना अड्डाबाट जारी भएको फलाना ठाउाँ बस्ने प्रमिवादी फलानाका नाउाँको 
समाव्हान वा  इिलायनामा – – – – – – – – – – – – – – – – 

उप्रान्ि फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाले िपाईको नाउाँमा फलाना मममिमा फलाना मदु्दामा यस अड्डामा 
उजूर बयान ददएको वा िपाई उपर फलाना कसूरको अमभयोग लगाई फलाना मममिमा यस अड्डामा प्रहरी 
प्रमिवेदन परेकोले सो मदु्दामा कारबाही हनुे भएको ि । िसथन बाटाका म्याद बाहेक िीस ददनमभर अड्डा 
खलु्ने टायममा यस अड्डामा हाखजर हनु आफै आउन ु वा कानून बमोखजम वाररस वा कानून व्यवसायी 
पठाउन ुऐन बमोखजम पपुनक्ष हनुेि । आफू पमन आउन ुभएन वाररस वा कानून व्यवसायी पमन पठाउन ु
भएन भने ऐन बमोखजम मदु्दा फैसला हनुिे । पमि िपाईको उजूर लाग्न ेिैन । इमि संवि ्... ... साल 
... ... गिे रोज ... ... शभुम–् 

१०५ नं. ।। ।। समाव्हान इिलायनामा जारी गदान ऐनले वाररस अखतियार मलन नहनुे मदु्दामा 
वाररस पठाउन ुभने वोली लेख्न हुाँदैन। 

१०६ नं. ।। ।। साक्षीको नाउाँको समाव्हानको नमूना । 

                                         
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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  फलाना अड्डाबाट जारी भएको सरजमीनका मामनस वा वादी वा 
 प्रमिवादीको साक्षी फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाका नाउाँको समाव्हान 

 उप्रान्ि वादी फलाना प्रमिवादी फलानाको फलाना मदु्दामा मिमीसाँग सोध्न ुपरेको हनुाले फलाना 
मममिमा यस बेला यस अड्डामा आउन ु। आएनौ भन ेऐन बमोखजम सजाय हनुेि । इमि संवि ्२० ... ... 
साल ... ... गिे रोज ... . शभुम ्। 

१०७ नं. ।। ।। अड्डामा ददने कफरादपर, प्रमिउत्तरपर, पनुरावेदनपर इ्याददमा बाब ुआमा वा 
पमि पत्नीको नाम खोली लेख्न ुपिन । अड्डाबाट जारी हनुे समाव्हान, इिलायनामा, म्याद इ्याददमा पमन 
जसका नाउाँमा जारी हनुे हो सो व्यखक्तको यथासम्भव बाब ुआमा वा पमि पत्नीको नाम खोली जारी गनुन 
पिन । 

१०८ नं. ।।  ।। समाव्हान वा इिलायनामा जारी गदान प्र्येक प्रमिवादीको मनममत्त दश 
रुपैयााँको दरले वादीसाँग दस्िरु मलई जारी गनुन पिन । 

१०९ नं. ।। ।। ... ... ... 
११० नं. ।। ।। समाव्हान इिलायनामा म्याद सूचना िामेल गनन पठाउाँदा िामेल गदान देहाय 

बमोखजमको रीि परु् याई िामेल गनन पठाउन ेर िामेल गने गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचना िामेल गनन खकटएका सरकारी कमनचारीलाई िामेल गनुन पने 
समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी सूचनाको िीन प्रमि खजम्मा ददई भरपाई गराउन ुपिन । मनजले पमन 
सम्बखन्धि व्यखक्त खचने जहा“ फेला परे पमन मनजलाई बझुाउन हनु्ि । सम्बखन्धि व्यखक्त फेला नपरे वा 
नखचने मनजको ठेगानामा गै बझुी घर डेरा पत्ता लगाई मामनस खचनी सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाको सदस्य वा सखचव र अरु स्थानीय भलादमी दईुजना रोहवरमा राखी वेकटकटवाला 
समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचना ददए िामेल गरेको ददन मममि लेखी सम्बखन्धि व्यखक्त भेट भए 
मनजैलाई मनज भेट नभए ्यसका उमेर पगेुको एकाघरका  उमेर पगेुका कुनै व्यखक्तलाई ददई र मनजहरु 
पमन भेट भएन वा भएपमन बझुी मलएन भने ्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्न ेगरी टााँसी अड्डामा 
दाखखल गने कटकटवाला समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचनाको पीठमा कसलाई ददए टा“मसएको हो 
सो र सो ददए टााँमसएको ददनको मममि समेि लेखी सो ददए टााँमसएको बखिमा भएको मामथ लेखखएका 
मामनसहरु समेिको प्रष्ट बखुझने गरी ऐन बमोखजम सहीिाप गरी गराई सो िामेल गने कमनचारीले समेि 
सहीिाप गरी दाखखल गनन ल्याउन ुपिन । घर दैलामा टााँसी िामेल गररएकोमा िेस्रो प्रमिमा सो िामेली 
मममि जनाई सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा बझुाई िुटै्ट भरपाई गराई मलन ुपिन वा िामेली 
प्रमिको पीठमा नै सो जनाई सहीिाप गराई मलन ुपिन । ्यसरी म्याद पाएपमि सम्बखन्धि गाउाँपामलका 
वा नगरपामलकाले आफ्नो सूचना पाटीमा ि्कालै टााँस्नेि ्यसरी गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई 
नबझुाइएको वा नटााँमसएको कारणबाटै सम्बखन्धि व्यखक्तको घर दैलामा रीिपूवनक टा “मसएको म्याद वेरीि 
भएको मामनने िैन । घर दैलामा टा “मसएको मममिबाटै म्याद कायम हनुिे म्याद िामेल गनन जानेवालाले 
गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा बझुाउन ुपने म्याद नबझुाएमा मनजलाई पटकै कपच्िे एक सय रुपैयााँसम्म 
जररबाना हनुेि – – – – –१  

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, सूचना िामेल गनुन पने ठाउाँका मामथ १ दफामा लेखखएका  

गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य खजममदार, िालकुदार, चौकीदार, भलाद्मी इ्याददले पमन सोही 
दफामा लेखखएको रीि परु् याई साक्षी बसी िामेल गरी पठाइददन ेगनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – २ 

यस नम्बर बमोखजम कुनै कम्पनी कपोरेशन वा अन्य संगदठि संस्था उपर कुनै मदु्दाका सम्बन्धमा 
समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, सूचना िामेल गनुन पदान सो संस्थाको ्यस बखि मतुय भै काम गने 
मैनेखजि डाइरेक्टर वा डाइरेक्टर वा अरु कुनै कमनचारीलाई िामेल गनुन पिन – –– –– –– –– –– –– –– ––३ 

मामथ दफा १, २ र ३ मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन सरकारी कायानलय वा संगदठि 
संस्थाको नाममा वा ्यस्िो कायानलय वा संस्थामा काम गने कमनचारीको नाममा समाव्हान, 

इिलायनामा, म्याद, सूचना िामेल गनुन पदान रखजष्टरी गरी हलुाकद्वारा िामेल गनन हनु्ि । ्यसरी 
हलुाकद्वारा पठाएकोमा ्यस्को पहुाँच रमसद अड्डामा दाखखल भएपमि सो समाव्हान, इिलायनामा, म्याद 
वा सूचना अन्यथा प्रमाखणि नभएसम्म रीिपूवनक िामेल भएको मामननिे – – – – – – – – – – – – – – ३क. 
यस नम्बरमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन समाह्वान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचना 
िामेल गदान सरकारी कायानलय वा संगदठि संस्थामा कायनरि कमनचारी वा ्यस्िा संस्थाको कुनै 
सदस्य वा पदामधकारीलाई म्याद बझुाउन जााँदा बझुी नमलएमा वा मनज कायानलयमा फेला नपरेमा 
कायानलयमा पमन बझुाउन सककनिे । ्यसरी बझुाउाँदा मनजले नबझेुको वा मनज फेला नपरेकोले 
्यसरी बझुाउन ुपरेको व्यहोरा लेखाई ल्याएकोमा रीिपूवनक िामेल भएको मामननिे । 

िर कायानलयमा उपखस्थि नभएको कमनचारी, सदस्य वा पदामधकारीको हकमा भन े मनज कायानलयमा 
उपखस्थि भएको ददनलाई नै म्याद िामेल भएको ददन मामननेि – – – –– –– –– –– – ३ख. 

 
दफा ३ख. बमोखजम समा≈वान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचना बझुाउन ल्याएकोमा सम्बखन्धि 
कायानलयले पमन बखुझमलई सोको जानकारी यथाशीघ्र सम्बखन्धि कमनचारीलाई ददन ुपनेि – –––– ––३ग. 
कवदेशी व्यखक्तको नाममा म्याद िामेल गनुन पदान ्यस्िो व्यखक्तको नेपाल ➼........ मभर कुनै 
ककमसमको कायानलय वा प्रमिमनमध भए ्यस्िो कायानलय वा प्रमिमनमधको नाममा म्याद िामेल गनुन पिन 
। ्यस्िो कायानलय वा प्रमिमनमध नभएमा ्यस्िो व्यखक्त स्थायी बसोबास गने वा रहेको ठेगानामा र 
नेपालमा मनजले कुनै कारोबार गरेको भए कारोबार गदानको बखि पराचारको लामग मनजले ददएको 
ठेगाना रहेि भने ्यस्िो ठेगानामा टेलेक्स, टेमलफ्याक्स वा अमभलेख हनु सक्ने दूरसिारका अन्य 
माध्यम माफन ि वा रखजष्टरी गरी हलुाक माफन ि म्याद िामेल गनुन पिन । ्यसरी िामेल गदान लाग्न े
खचन अड्डाले कोटन फी सरह भराई ददन ुपनेि – – – – –– ३घ. 
◙मामथ दफा १, २, ३, ३क., ३ख., ३ग. र ३घ. बमोखजम िामेल गरी ल्याएको समाव्हान, इिलायनामा, 
म्याद, सूचना दाखखल भएपमि अड्डाले पमन ऐन बमोखजमको रीिपूवनक िामेल भई आएको ि िैन भनी 
जााँच गरी ऐनको रीि पगेुको देखखए अड्डामा दाखखल गरेको मममि लेखी मैले घरद्वार मामनस फरक 
पारी वा िामेल नभए नददएकोमा िामेल गरे गररददए“ भनी र नभएको मामनस साक्षीमा सहीिाप गराई 
ल्याएको समेि ठहरे ऐन बमोखजम सजाय बझुाउाँला भनी अकज  िुटै्ट कागजमा लेखी िामेल गरी 

                                         
 नवौं संशोधनद्वारा थप 
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
➼ गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि 
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ल्याउनेको सहीिाप गराई सो बझुाउन ल्याएको समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, सूचना मममसल सामेल 
राख्न ेगनुन पिन – – –– – –– – –– – –– – – – – – – ४ 

सो बमोखजम गरी मलई सकेपमि अड्डाले जााँच्दाऐनको रीि नपरु् याई िामेल गरी ल्याएको देखखयो वा 
उजूर परी बझु्दा बेकहसाब गरेको ठहर् यो भने फेरर ऐनको रीि परु् याई िामेल गराउन ुपिन  – – – – –५ 

कानून बमोखजम कुनै झगमडयालाई िामेल गनुन पने समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, सूचना मनजको 
वाररस वा ्यस कामको लामग अमधकार पाएका कानून व्यवसायीलाई पमन मामथ लेखखए बमोखजम 
िामेल गनन सककनेि । सो बमोखजम िामेल भएकोमा झगमडयालाई नै िामेल भएको मामननेि – – – ६ 

१११ नं।। ।। अड्डाबाट िामेल गनन पठाएको समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचना 
िामेल गदान वा वारेण्ट बमोखजम पक्राउ, खानिलासी वा कब्जा गदान वा नक्सा सरजमीन गदान समेि 
सम्बखन्धि गााँउपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य, िालकुदार, स्थानीय भलादमी समेिले सम्बखन्धि 
मामनसको घरद्वार खोजी देखाई खचनाई काम िामेल गनन आव्यक सबै सहयोग गरी साक्षी बस्न ुपनेमा 
बसी सहीिाप गररददन ुपिन । सो नगनेलाई एक सय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । कसैले झटु्टा व्यहोरा 
लेखाई देखाई ददए वा व्यहोरा झटु्टा पारी िामेल गराएमा वा झटु्टा मचुलु्का गरी ददएमा वा सो कुनै काम 
िामेल गनन बाधा कवरोध गरेमा वा टााँसेको समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, पूजी, सूचना कैकफयि गरी च्यािे 
उखाडेमा वा वारेण्ट बमोखजम पक्राउ गनुन पने मामनसलाई भाग्न उम्कन मद्दि ददएमा वा दबाई मिपाई 
राखेमा वा पक्राउ गनन सहयोग नगरेमा वा िामेल गनन जानेले बदमनयि गरी काम िामेल नगरेमा मनजलाई 
एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा पन्र ददनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेि । 

११२ नं. ।। ।। घरद्वारको पत्ता नभएको मामनसलाई समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, सूचना 
जारी गनुन पदान उसको गाउाँ, शहर, टोल लेखखएको भए सोही ठाउाँमा र गाउाँ, शहर, टोल पमन पत्ता नलागेको 
भए अड्डाका नखजक सबैले देख्न ेठाउाँमा टााँमसददन ुपिन । 

११३ नं. ।।।। आफ्ना अड्डाका इलाका बाहेक अरु इलाकामा समाव्हान, इिलायनामा, म्याद, 

सूचना िामेल गनुन पदान आफ्ना अड्डाको पूजीसाथ इलाकाका अड्डामा पठाउन ुपिन । सो इलाकाका अड्डाले 
पमन यसै महलको ११० नम्बर बमोखजम रीि परु् याई िामेल गराउन ुपिन । 

११३क. नं. ।।  ।। यसै महलको ११३ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन अरु 
अड्डाको इलाका अन्िगनि पने ठाउाँ भएपमन मदु्दा दायर भएको अड्डाबाटै पायक पने ठाउाँ हो भनी म्याद 
िामेल गनन मनवेदन पनन आएमा सो अड्डाले मनामसब देखेमा आफ्नो इलाकामा म्याद िामेल गरे सरह 
्यस्िो म्याद िामेल गनन आदेश ददनिे । 

११४ नं. ।।  ।। ...... ... ... 
❐११५ नं. ।।  ।। प्रमाण बझु्न िोककएको िाररखमा हाखजर नभएका साक्षीलाई वामिल गनुन 

पिन । िर नेपाल सरकार वादी हनुे वा फौजदारी मदु्दामा नबझुी नहनुे साक्षीका सम्बन्धमा समाव्हान 
जारी गरी बझु्न हनु्ि । मनामसब कारण भएमा बाहेक सो बमोखजम समाव्हान जारी गदान पमन हाखजर 
नहनुे साक्षीलाई पचास रुपैयााँ जररबाना गरी पक्राउ गनन पठाई ल्याई बकाउन ुपिन । पक्रन पठाउाँदा पमन 
फेला परेन भने बाटाका म्याद बाहेक साि ददनको फेरर समाव्हान जारी गनुन पिन । सो समाव्हान 
                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
 िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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बमोखजम िोककएको िाररखमा पमन हाखजर हनु आएन भने पक्राउ गनन पठाई ल्याई बकाई पन्र ददनदेखख 
पैंिालीस ददनसम्म कैद गनन सक्नेि । ्यमि गदान पमन पकक्रएन भने ्यस्िालाई सो बमोखजम सजाय गने 
गरी बखुझएको प्रमाणबाट मदु्दा फैसला गररददन ुपिन । 

११६ नं. ।।।। वारेण्ट जारी गरी पक्रन ुपने मामनसलाई र हमियार खजाना सम्बन्धी मदु्दाका 
अमभयकु्तलाई घरमभर पसी पक्रन पदान जनुसकैु बखिमा भएपमन पक्रन ु पने मामनस भाग्न नपाउने गरी 
बाटो रोक्का गरी जनाउ ददई घरमभर पसेर पक्रन हनु्ि । लेखखएदेखख बाहेक अरु मामनसलाई पक्रन ुपदान 
घरको चोक आाँगनमा सम्म गई पक्रन हनु्ि । सो ठाउाँसम्म जााँदा पक्राउ हनु सकेन भने जनाउ ददई 
सूयोदयदेखख सूयानस्िसम्ममा घरमभर पसेर पमन पक्राउ गनन हनु्ि । 

११७ नं. ।। ।। स्वास्नीमामनसलाई पक्रन पठाउन ुपदान स्वास्नीमामनस मसपाही भएका अड्डाले 
स्वास्नीमामनस मसपाही र नभएका अड्डाले दईु जना मसपाही पठाई डाकी ल्याउन ुपिन । लोग्नेमामनसले हाि 
हाली पक्रन हुाँदैन । नआई अमडई भने मार नाडीमा समाई ल्याउन ुपिन । 

●११८ नं. ।।।। देहायका मदु्दाका मामनसलाई देहायमा लेखखए बमोखजम गरी राखी मदु्दा हेनुन 
पिन । – – – – – – – – – – – – – – 
➼.................................. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

देहायको कुनै अपराधमा ि्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखखने भएमा वा ्यस्िो प्रमाणबाट 
कसूरदार हो भने कवश्वास गने कुनै मनामसब आधार भएमा अन्यथा प्रमाखणि नभएसम्म अड्डाले 
अमभयकु्तलाई थनुामा राखी मदु्दाको पपुनक्ष गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – २ 

... – – जन्म कैदको सजाय हनु सक्ने अपराध– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

नेपाल सरकार वादी भै चलेको िीन वषन वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हनु सक्न ेअपराध – – – १ 

मामथ उखल्लखखि अपराधको उद्योग, दरुु्साहन वा अपरामधक षडयन्र गरेको वा ्यस्िो अपराधमा 
ममियार भएको अपराध – – – – – – – – – – – – – – १ 

नेपाल ➼.... मा स्थायी बसोवास नभएको कुनै अमभयकु्त ि्काल प्राप्त प्रमाणबाट ि मकहना वा सो 
भन्दा बढी कैदको सजाय हनु सक्ने अपराधको कसूरदार हो भने कवश्वास गने कुनै मनामसब आधार 
भएमा अड्डाले मनजलाई थनुामा राखी मदु्दाको पपुनक्ष गनुन पिन– – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –  ३ 

मामथ २ र ३ दफामा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन अमभयकु्त नाबालक वा शारीररक वा 
मानमसक रोग लागेको कारणबाट थनुामा राख्न ुअनपुयकु्त हनुे भनी अड्डाले ठहर् याएको व्यखक्त रहेि 
भने अड्डाले धरौट वा जमानि मलई मनजलाई थनुामा नराखेपमन हनु्ि । अपराध हु“दाको पररखस्थमि, 

अमभयकु्तको उमेर मनजको शारीररक वा मानमसक अवस्था र पकहलेको आचरणलाई कवचार गदान कुनै 
अमभयकु्तलाई थनुामा राख्न उपयकु्त नदेखखएमा, ... जन्मकैदको सजाय हनु सक्ने अपराध गरेको वा 
सो अपराधको उद्योग, दरुु्साहन वा अपरामधक षडयन्र गरेको वा ्यस्िो अपराधमा ममियार भएको 
अमभयोग लागेको अमभयकु्त बाहेक ्यस्िो अमभयकु्तसाँग अदालिले धरौट वा जमानि मलई मनजलाई 
थनुामा नराखे पमन हनु्ि – – – –४  

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
➼गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
 

 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
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मामथ २ वा ३ दफा बमोखजम हनुेमा बाहेक ि्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अमभयकु्त कसूरदार हो भने 
कवश्वास गने कुनै मनामसब आधार भएमा अड्डाले मनजसाँग धरौट वा जमानि मलई मदु्दाको पपुनक्ष गनुन 
पिन–– – – – –– ५ 

पपुनक्षका लामग थनुामा वा जमानि वा धरौटीमा नरहेको अमभयकु्त पमि प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो 
भने कवश्वास गने आधार भएमा मदु्दाको कारबाही जनुसकैु अवस्थामा पगेुको भएपमन अड्डाले मामथ दफा 
२, ३ वा ५ बमोखजम अमभयकु्तलाई अवस्थानसुार थनुामा राख्न वा मनजसाँग धरौट वा जमानि माग्न 
हनु्ि । शरुुमा अमभयकु्तलाई थनुामा नराखेको वा मनजसाँग धरौट वा जमानि नमलएको कारणले मार 
पमि मनजलाई सो बमोखजम थनुामा राख्न वा मनजसाँग धरौट वा जमानि माग्न अड्डालाई बाधा पारेको 
मामनने िैन– – – – –– ––६ 

यस नम्बरको दफा २, ३, ८ वा ९ बमोखजम थनुामा परेको कुनै अमभयकु्त पमि प्राप्त प्रमाणबाट 
कसूरदार होइन भने कवश्वास गने कुनै मनामसब आधार भएमा मदु्दाको कारबाही जनुसकैु अवस्थामा 
पगेुको भएपमन अड्डाले मनजलाई थनुाबाट िाड्न सक्नेि– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ७ 

यो नम्बर बमोखजम अड्डाले मागेको धरौट वा जमानि नददने अमभयकु्तलाई अड्डाले थनुामा राखी मदु्दाको 
कारबाही गनेि – – – – – – – –– – – – –– – – –– – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ८ 

कुनै अमभयकु्तसाँग मलएको धरौट वा जमानि पमि अपयानप्त देखखन आएमा अड्डाले मनजसाँग थप धरौट 
वा जमानि माग्न र मनजले सो बमोखजम थप धरौट वा जमानि नददएमा मनजलाई थनुामा राख्न 
सक्नेि – ––९ 

मामथ दफा दफा बमोखजम मलन ुपने धरौट वा जमानिको अङ्क िोक्दा देहायका कुराहरुको कवचार गरी 
िोक्न ुपनेि – – – – –– – – – –– – – – – – –– –– – – – –– – – – –– – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – १० 

अपराधको प्रकृमि – – – – –– – – – ––– – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

अमभयकु्त वा कसूरदारको आमथनक अवस्था एवं पाररवाररक खस्थमि  – – – – –– – – – – – – – – – १ 

मनजको उमेर र पकहले कुनै अपराधको कसूरदार ठहरी सजाय पाएको ि वा िैन भने कुरा–१ 

व्यहोनुन पने क्षमिपूमिन – – – – –– ––  – –– – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

मामथ दफा दफा बमोखजम कुनै व्यखक्तसाँगमामगएको धरौट वा जमानि चको वा अपयानप्त भयो भने कुनै 
मनामसब कारण देखाई मदु्दाको कुनै पक्षले मनवेदन ददएमा पनुरावेदन सनेु सो अड्डाले धरौट वा 
जमानिको अङ्क घटाउन वा बढाउन सक्निे– – – – – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – ११  

●११९ नं. ।। ।। यस महलमा यस अखघ जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन अमभयकु्तलाई 
कुनै हालिमा पमन मनज उपर लगाइएको अमभयोग प्रमाखणि भएमा हनु सक्ने अमधकिम कैदको सजायको 
अवमधभन्दा बढी अवमधसम्म थनुामा राखखने िैन । 

१२० नं. ।। ।। पपुनक्षको मनममत्त थनुामा रहेको व्यखक्तलाई मदु्दा फैसला हुाँदा लाग्ने ठहररएको 
जररबाना वा कैदको सजायको अङ्कमा मनज थमुनएको ददन ममनाहा ददई बााँकी मार असूल गररन ेवा कैद 
गररनेि । 

●१२१ नं. ।। ।। मदु्दाको सम्बन्धमा जनुसकैु व्यहोराले थनुामा रातदा यस्िो अमभयोगमा यस 
कानूनको यो नम्बर दफा अनसुार थनुामा राखखएको हो भनी सो थनुामा राखखइने व्यखक्तलाई कारण खोली 
पूजी नददई थनुामा राख्न हुाँदैन। सम्बखन्धि पक्षको मनवेदन नपरे पमन पनुरावेदन सनेु अड्डाले थनुा 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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गैरकानूनी वा वेरीि हो वा होइन भनी जााँचबझु गनन र गैर कानूनी वा बेरीि देखखएमा कानून बमोखजम 
उपयकु्त आदेश ददन सक्नेि । 

१२२ नं. ।।।। कुनै मदु्दामा कुनै व्यखक्त थमुनएको ि, कुनै व्यखक्त धरौट जमानीमा वा 
िाररखमा ि वा फरार भई राखेको ि र नथमुनएको व्यखक्तको हकमा कानून अनसुार अि परु् याउन ुसमय 
लाग्ने भै एकैसाथ कारबाही गदान थमुनएका हकमा मनज थमुनएको मममिले कानूनको म्यादमभर ककनारा 
लगाउन नसककन े देखखएमा अदालिले थमुनएका व्यखक्तको सम्बन्धमा मार जो बझु्न ु पने बझुी ककनारा 
लगाउन सक्निे । ्यसरी ककनारा लगाउन हनुकेा हकमा ककनारा नलगाई मबना कारण थनुामा राख्न 
हुाँदैन । 

●१२३ नं. ।।।। यस महल बमोखजम कारबाहीको लामग थनुामा राखखएको कुनै अमभयकु्तको 
सम्बन्धमा प्रमाण बझु्न पकहलो पटक िोककएको िाररखको मममिले एक वषनमभर मदु्दाको ककनारा नभएमा 
्यस्िो अमभयकु्तलाई यसै महलको ११८ नम्बरको दफा २ बमोखजम थनुामा राखखएको भए मनजसाँगधरौट 
वा जमानि मलई र सोही नम्बरको दफा ८ वा ९ बमोखजम थनुामा राखखएको भए धरौट वा जमानि केही 
नमलई थनुाबाट िोडी मदु्दाको कारबाही गनुन पिन । िर पााँच वषन वा सो भन्दा बढी कैद ........ वा जन्म 
कैदको सजाय हनुे कुनै अपराधको अमभयोग लागेको कुनै अमभयकु्तको सम्बन्धमा यो नम्बरको व्यवस्था 
लागू हनुे िैन र पटके अपराधीलाई अड्डाले मनामसब सम्झेमा थनुामै राखी कारबाही गनन सक्नेि । 

●१२४ नं. ।।  ।। अड्डाबाट िोककएको समय र स्थानमा उपखस्थि हनु ु पने व्यखक्त िोककए 
बमोखजम उपखस्थि नभएमा ि्सम्बन्धमा राखेको धरौट जफि हनुेि र जमानि ददएको भए यसै महलको 
१२४क. नम्बर बमोखजम गराइएको कागज अनसुार जमानिको रकम असूल गनुन पिन । िर ्यस्िो 
व्यखक्तले आफू उपखस्थि हनु नसकेको कुनै मनामसब कारण देखाएमा अड्डाले सो बमोखजम नगनन पमन 
सक्नेि । 

१२४क. नं. ।। ।। यसै महलको ११८ नम्बर बमोखजम कुनै व्यखक्तसाँग धरौट मलंदा 
अड्डाबाट िोककएको समय र स्थानमा उपखस्थि नभएमा धरौट जफि हनुे शिन उल्लेख गरी कागज गराउन ु
पिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

यसै महलको ११८ नम्बर बमोखजम जमानि मलंदा जमानिको अङ्क िोकी सो बमोखजमको सम्पखत्त जमानि 
मलन ुपिन । जमानि ददन ुपने व्यखक्तले आफ्नै सम्पखत्त जमानि ददएको भए अड्डाबाट िोककएको समय र 
स्थानमा उपखस्थमि नभएमा जमानिको रकम सो जमानि रहेको सम्पखत्त वा मनजको अरु कुनै सम्पखत्तबाट 
असूल गने शिन उल्लेख गरी मनजको कागज गराउन ुपिन । मनजको लामग अरु कसैले आफ्नो सम्पखत्त 
जमानि ददएको भए अड्डाबाट िोककएको समय र स्थानमा मनजलाई उपखस्थि नगराएमा जमानिको रकम 
सो जमानि रहेको सम्पखत्त वा जमानी हनु ेव्यखक्तको अरु कुनै सम्पखत्तबाट असूल गने शिन गराई जमानी 
हनुे व्यखक्तको कागज गराउन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

धरौट वा जमानि ददन ु पने व्यखक्त नाबालक भए मामथ दफा १ वा २ बमोखजम गराउन ु पने कागज 
मनजको सट्टा मनजको संरक्षकबाट गराउन ुपदनि– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 

१२४ख. नं. ।। ।। यो ऐन वा अन्य प्रचमलि कानून बमोखजम अन्यथा हनुेमा बाहेक 
िहकककािको मसलमसलामा मलएको धरौट वा जमानि िहकककाि सककएपमि कफिान वा फुकुवा गरी ददन ु

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
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पिन । अड्डाले कुनै मदु्दामा कारबाहीका लामग मलएको धरौट वा जमानि सो मदु्दाको मनणनय भएपमि कफिान 
वा फुकुवा गरी ददन ुपिन । 

१२४ग. नं. ।।।। अड्डाले कुनै अमभयकु्तलाई थनुामा रातदा, थनुामा राखखएको अमभयकु्तलाई 
िाड्दा वा कुनै अमभयकु्तसाँग धरौट वा जमानि मलंदा कारण सकहिको पचान खडा गनुन पिन । सो पचानमा 
खचत्त नबझु्नलेे पनुरावेदन सनेु अड्डामा मनवेदन ददन सक्नेि । ्यस्िो मनवेदनमा िीस ददनमभर मनणनय ददई 
सक्न ुपिन । 

१२५ नं. ।। ।। धरौट वा जमानीमा िुटेको व्यखक्तबाट फैसला बमोखजम असूल गनुन पने केही 
भए असूल गरी बााँकी धरौट कफिान हनुिे र जमानीपर स्विः खाररज भएको मामननिे । 

१२६ नं. ।।  ।। कुनै व्यखक्त उपर कुनै फौजदारी अमभयोग लगाई नामलस गने वा ्यस्िो 
अमभयोग लगाई कारबाही चलाउन प्रहरीलाई कुनै अपराधको सूचना ददने व्यखक्तलाई ्यस्िो नामलस गरेको 
वा सूचना ददएको कारणले मार िहकककाि वा पपुनक्षका लामग धरौट वा जमानी मामगने वा थनुामा राखखन े
िैन । 

१२७ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी भै चलाएको फौजदारी मदु्दामा पक्राउ भै आएका वा 
आफै हाखजर हनु आएका प्रमिवादीलाई मदु्दा हेने अड्डाबाट मनज उपर लागेको अमभयोगको सबै कागज 
सनुाई मिलब सम्झाई सोधी कसूरमा सामबि भए उसै बखि ठाडै बयान मलई र इन्कारमा रहे हाककमको 
िजमबजले ठाडै बयान गराउन पने भए ठाडै बयान मलई र आफू पोमलनाको कारण बिाई सबिु प्रमाण 
खोली प्रमिवादी ददन मौका ददन हनुे भए प्रमिवादीलाई ऐन बमोखजम गरी राखी साि ददनसम्मको म्याद 
ददई म्यादमभर प्रमिवादी ददए प्रमिवादीबाट र म्यादमभर प्रमिवादी ददन नसके म्याद नाघेकोमा भोमलपल्ट 
अडै्डबाट सवाल गरी जवाफ मलई सो बमोखजम कारबाही ककनारा गनुन पिन । 

१२८ नं. ।।  ।। प्रमिउत्तर ददंदा वादीले पके्र बमोखजम इन्साफ गनुन पने कुराको चाकहन े
व्यहोराको जवाफ लेखी ल्याएको मार यसै नम्बरको नमूना बमोखजमको प्रमिउत्तरपर मलन हनु्ि । बढ्िा 
मदु्दाको लेखी ल्याएको मलन हुाँदैन। 
 

प्रमिउत्तरपर 

आगे फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ बस्ने वषन यमिका फलानाले मेरो नाउाँमा ददएको यमि नम्बरका 
कफरादपरको मदु्दामा मेरो भएको व्यहोरा यो हो वा यो व्यहोराले ददन ु मिनुन पदजन गरेको होइन ऐन 
बमोखजम इन्साफ होस ्। यो व्यहोरा नठहरे ऐन बमोखजम बझुाउाँला । (जो व्यहोरा ि सो व्यहोरा 
प्रकरण िुट्याई लेख्न ुलेखाई मलन ुपिन) 

िपमसल 

यस कुराको प्रमाण– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

साक्षी – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
देखी जाने 

फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ बस्ने अन्दाजी वषन यमिको फलाना  
वा नाउाँ नजानेको खचन्हेको  – – – – – – – – – – – – – – – – 

सनुी जाने 

फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ बस्ने अन्दाजी वषन यमिको फलाना  
वा नाउाँ नजानेको खचन्हेको – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – 
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कागज – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
फलाना मममिको फलाना व्यहोराको कागज फलाना ठाउाँमा ि ––– – – – – – – – – – – 
   

फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँमा जन्म भई हाल फलाना खजल्ला, मौजा, ठाउाँ 
बस्ने फलानाको िोरा, िोरी, पमि वा पत्नी वषन यमिको फलानाले 
फलाना अड्डामा चढाएाँ ददनकेो सहीिाप गनुन गराउन ुपिन) 

 

इमि संवि ्२० ... ... साल ... ... गिे रोज ... ... शभुम–्––––––––––––––––––– 

१२९ नं. ।।  ।। समाव्हान, इिलायनामा, म्याद िामेल भएको झगमडयाले िोककएका म्यादमभर 
जनु ददनमा प्रमिउत्तरपर वा बयान ददन आए पमन उसै ददन िरुुन्ि मलन ुपिन । 

१३० नं. ।। ।। म्यादमभर प्रमिउत्तरपर ददन ल्याएकोमा विनसम्म फरक परेको वा 
उमेर नखलेुको भए अकज  कागिमा खलुाई र अक्षर दोहोररएको वा ढााँचा नममलेको देखखए 

प्रमिवादीको ककनारामा कैकफयि लेखी झगमडयाको सहीिाप गराई सोही कुरा खशरमा समेि लेखी हाककमले 
दस्िखि समेि गरी राख्न ुपिन ।  

131 ।।  ।। == === === 
    
१३२ नं. ।। ।। ऐनले कफरादपर प्रमिउत्तरपर मलई हेनुन पने मदु्दा बाहेक अरु ठाडै कारबाही 

गरी हेनुन पने मदु्दामा मदु्दा हेने अड्डाबाट वादी प्रमिवादीसाँग जो खलुाउन ुपने कुरा सोधी जवाफ मलई प्रमाण 
समेि खलुाई बयान मलई कारबाही ककनारा गनुन पिन । 

१३३ नं. ।। ।। झगमडयासाँग हाककमले सोध्न ु परेको मनामसब माकफकको कुरा जकहलेसकैु 
सोधी कागज गराए पमन हनु्ि । 

१३४ नं. ।। ।। स्वास्नीमामनसलाई केही कुराको अमभयोग लागी आउाँदा बेमनामसब ठट्टा 
मस्करीका कहसाबसाँगसोध बझु गनन हुाँदैन। 

१३५ नं. ।।  ।। ... ... ... 
१३६ नं. ।।  ।। सरजमीन वा मौका िहकककाि गदान सो ठाउाँमा फेला परेसम्मका 

अमभयकु्तको कागज गराई मनजलाई समेि रोहवरमा राखी गनुन पिन । 

१३७ नं. ।।।। नेपाल सरकार वादी भई सरजमीनमा गई िरुुन्ि बझु्न ु पने बाहेक देवानी 
मदु्दामा प्रमिवादीहरुको प्रमिउत्तरपर पररनसकी वा प्रमिउत्तरपर नलाग्ने अवस्था पमुगनसकी र फौजदारी 
मदु्दामा बयान वा प्रमिउत्तर मलईनसकी वा सो नलाग्ने अवस्था पमुगनसकी प्रमाण बझु्न हुाँदैन।  

१३८ नं. ।। ।। ... ... ... 
१३९ नं. ।। ।। वादी प्रमिवादीका पेटबोलीमा लेखखएको मामनस नबझुी मदु्दा नमिमनने देखखएमा 

प्रमाणका िवरले अड्डाबाट बझु्न ुहनु्ि । सो बझु्दा प्रमिवादी सरह कारणी देखखन आएमा प्रमिवादी सरह 
प्रमाण समेि खलुाई बयान मलई कारणी सरह नै िाररखमा राखी उसले ददएको प्रमाण समेि बझुी र सो 
व्यखक्त प्रमाण सरहसम्म देखखएमा बयानसम्म गराई फैसला गनुन पिन । 

१४० नं. ।।।। प्रमिउत्तर परेकोमा सरकारी अड्डामा रहेको समेि दईु थरको प्रमाण बझु्नालाई 
प्रमिउत्तर दिान भएको मममिले र िोककएका िाररखमा प्रमिउत्तर ददन नसकी एकिफी हनुे भएकोमा एकिफी 
                                         
 लैिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
 िैठौँ संशोधनद्वारा खारेज 
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प्रमाण बझु्नालाई सो िाररख गजु्रकेा मममिले साि ददनदेखख बढ्िा मनामसब माकफकको कारणले बाहेक 
कढला गनन हुाँदैन। 

१४१ नं. ।। ।। ➼...................... राजकाज सम्बन्धी वा ज्यान सम्बन्धी मदु्दामा वारदाि 
भएको देख्न ेसाक्षीलाई जनु अड्डामा मदु्दा परेकोि उसै अड्डामै खझकाई बकाउन ुपिन । सो बाहेक सनेु र 
अरु मदु्दाका साक्षीलाई हाककमका िजबीजले अड्डामा ल्याई बकाउन ु पनेलाई खझकाई र अडै्डमा खझकाई 
बकाउन ुनपने टाढाका भए नखजक अड्डा माफन ि बन्दसवालद्वारा बझु्न ुपिन । 

१४२ नं. ।।  ।। नबझुी नहनुे अड्डामा आउन नसक्ने बूढा बूढी र होश भएको अशक्त 
बेरामीलाई साक्षी बझु्न ु पने भएमा उसैका घरमा गई उसले भन े बमोखजमको बकपर लेखाई ल्याउन 
हाककम आफै गै वा आफूभन्दा ममुनको सबभन्दा ठूलो दजानको कमनचारीलाई खटाई पठाउन हनु्ि ।  
 

१४३ नं. ।।  ।। वादी प्रमिवादीमा लेखखएका साक्षी वा सरजमीनका मामनसहरुलाई बझु्ने 
िाररख िोक्दा झगमडयालाई पमन उसै ददनको िाररख ममलाई िोककददन ुपिन । अलग अलग िाररख िोक्न ु
हुाँदैन। साक्षी वा सरजमीनका मामनसलाई बझु्दा झगमडयाहरुको रोहबरमा बझु्न ुपिन । झगमडया हाखजर 
नभएकोमा भने झगमडया नभएपमन बझु्न हनु्ि । 

 १४४ नं. ।।।। वादी प्रमिवादीमा लेखखएका साक्षीहरुलाई अड्डाले िोकेको िाररखमा मदु्दाका 
पक्षहरु आफैले उपखस्थि गराउन ुपिन । सो बमोखजम उपखस्थि गराउन नसकेमा यसै महलको ११५ 
नम्बर बमोखजम हनुेमा बाहेक पमि ्यस्िो साक्षी बखुझने िैन । िर पपुनक्षको लामग थनुामा रहेको 
अमभयकु्तले पेश गनन चाहेको साक्षीलाई अडै्डबाट समाव्हान जारी गरी बझुी पाउाँ भने मनवेदनपर ददएमा 
अड्डाले प्रमि साक्षी पााँचरुपैयााँको दरले समाव्हान दस्िरु मलई ्यस्िो साक्षीका नाउाँमा समाव्हान जारी गरी 
बझु्न हनु्ि । 

१४४क. नं. ।।  ।। यस महलको १४४ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन 
अड्डाले िोकेको िाररखमा खोलो, पकहरो वा कहउाँले बाटो बन्द भई वा कफ्युन घोषणा भई वा अन्य कुनै 
व्यहोराबाट यािायािको साधन नचलेको वा भकूम्प जस्िा दैवी प्रकोप परी साक्षी उपखस्थि गराउन 
नसकेकोमा बाटो बन्द भएको वा यािायािको साधन नचलेको र बाटो खलेुको वा यािायािको साधन 
चलेको मममि िथा दैवी प्रकोप परेको समेि व्यहोरा खलुाई सम्बखन्धि गााँउपामलका वा नगरपामलका वा 
सरकारी अड्डाबाट मनस्सा मलई पनुः अको िाररख िोकी साक्षी बकाई पाउाँ भनी पक्षले सो िाररख गजु्रकेो 
मममिले बाटाको म्याद बाहेक दश ददनमभर उपखस्थि भई कारण खोली मनवेदन ददएमा अको िाररख िोकी 
साक्षी बझु्न ुपिन । 

१४५ नं. ।। ।। ... ... .. 
१४६ नं. ।। ।। साक्षी बकाउाँदा भरसक िोककएका िाररखका ददनैमा साक्षी बकाउन िाररख 

िोककएको सबै मदु्दाको साक्षी बकाईसक्न ुपिन । ्यस्िो सबै मदु्दाको साक्षी बकाउन नभ्याउने भएमा जनु 
मदु्दाको उसै ददन सककन्ि सो मदु्दाको ्यसै ददन बकाई अरु मदु्दाको साक्षीलाई भोमलपल्टैको िाररख 
िोककददन ुपिन । नभ्याउने भएमा बाहेक एकै मदु्दाको साक्षीहरुलाई पमन कोही आज कोही भोमल पमसन गरी 
बकाउन हुाँदैन। 

                                         
➼ गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
 दशौं संशोधनद्वारा खारेज । 
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१४७ नं. ।। ।। बयान बकपर गराउाँदा जसको इजलास हो उसैले गराउन ु पिन र सो 
गराउ “दा मनजले आफ्ना अड्डाको कम्िीमा मखुखया कवचारी दजानसम्मका कमनचारीको आव्यक सहायिा मलन 
हनु्ि । 

१४८ नं. ।। ।।  ... ... ... 
१४९ नं. ।। ।। ... ... ...  
१५० नं. ।।।। साक्षी बकाउाँदा यस मदु्दामा झटु्टा बके यो सजाय होला इमान धमन सम्झी 

भएको सााँचो कुरा जस्िाको िस्िो बयान गर भनी पकहले सनुाई मनामसब माकफक चाकहने व्यहोराको कुरा 
परु् याईमदु्दा निुट्याई सवाल जवाफ गरी नमूना बमोखजमको बकपर वा बन्द सवाल जो गनुन पने गनुन 
पिन। 

१५१ नं. ।। ।।  ... ... ... 
१५२ नं. ।। ।। साक्षीको बकपरको नमूना । 

खजल्ला फलाना, मकुाम फलाना, फलाना अड्डाका हाककम फलानाका 
इजलासमा वादी वा प्रमिवादीको साक्षी वा यस व्यहोराको फलानाले इमान 
धमन सम्झी बकेको बकपर – – – – – – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– –  

सवाल– मिम्रो बाबआुमा भए बाबआुमाको 
नभए संरक्षकको नाउाँ, मिम्रो नाउाँ, थर, उमेर, 
पेशा के हो? घर कहााँ हो – – – – ––१ 

 जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन–१ 

सवाल–दईु थर झगमडयासाँग मिम्रो खचनाजानी 
कारोवार, नािा, इबी वा झगडा ि िैन –– २ 

 जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – २ 
 

सवाल–मिमीले झटु्टा बकेमा सजाय पाएको ि 
िैन  – – – – – – – – – – – – – – ३ 

 जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – ३ 
 

सवाल–फलानाले फलाना मामथ यस मदु्दाको 
नामलस ददएको ि वा फलाना कुरामा फलाना 
पक्राउ भएकोि ्यसमा मिमीले देखे जान े
सनुेको के के ि खलुासा बयान गर (वा 
हाककमका िजबीजले अरु चाकहने कुराको 
जवाफ मलए पमन हनु्ि) – – – – –– – – – – – ४ 

 जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – ४ 
 

 

(यस्िै रीिसाँग जे सोध्न ुपिन सवाल गरी सोध्न र जे जवाफ ददन्ि सो लेख्न ुपिन) 
१५३ नं. ।।   ।।  ... ... ... 
१५४ नं. ।।  ।। साक्षीसाँग सवाल गनुन पने सबै गरी जवाफ मलई सकेपमि यस कवषयमा 

मिम्रो बयान गनुन पने केही बााँकी ि कक भनी र मिम्रो बयान र बयान बमोखजम लेखखएको दरुुस्ि ि कक 
भनी सोधी जे जवाफ ददन्ि सो पमन लेख्न ुपिन ।  

                                         
 प्रमाण ऐन, २०३१ द्वारा खारेज । 
 लैिक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि 
 प्रमाण ऐन, २०३१ द्वारा खारेज । 
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१५५ नं. ।।  ।। सवाल जवाफ सबै लेखखसकेपमि जवाफको पिुारमा अरु अक्षर थप्न नहनु े
गरी साक्षीको नाउाँ लेखी ्यसमा र बन्द बन्दमा समेि साक्षीको सहीिाप गराउन ुपिन । पिुारमा मममि 
लेखी खशरमा र बन्दमा अड्डाको िाप लगाई खशर पिुार र बन्द बन्दमा हाककमले दस्िखि पमन गनुन पिन। 

 

१५६ नं. ।।।। साक्षी बकाउाँदा जसको साक्षी हो सो झगमडया रोहवरमा भए सो झगमडयाको 
र सो झगमडया रोहवरमा नभए जनु झगमडया ि उसको सो साक्षीले बके बमोखजम लेखेको दरुुस्ि ि भने 
साक्षीका बकपरका पिुारमा लेखी सहीिाप गराउन ु पिन । दईु थर झगमडया नभए वा झगमडयाले 
सहीिाप नगरे सोही कैकफयि लेखी हाककमले दस्िखि गनुन पिन ।  

१५७ नं. ।।  ।। झगमडयाको बयान मलन ु पदान बकपरको रीिसाँगसवाल जवाफ गरी मलन ु
पिन । इमान धमन सम्झी बकेको भने र मिम्रो बयान गनुन पने केही कुरा बााँकी ि कक भनी सोध्न 
लेखाउन पदजन । 

●१५८ नं. ।।  ।। बयान बकपर गराउाँदा कुरा फोरी मदु्दा िुट्याई िोटकरी सवाल गरी 
सोमधएको सवाल र जवाफ उल्लेख गनुन पिन । 

१५९ नं. ।। ।। झगमडया वा साक्षीको अड्डाबाट सोधनी गनुन पने कुराको समेि गैह्र कागज 
गराउाँदा जवाफै ददएन वा आफूले ददएको जवाफमा सहीिाप गरेन भन ेकैकफयि लेखी हाककमको र उ 
ममुनका सबैभन्दा ठूलो दजानको एकजना कमनचारीको दस्िखि गरी सो कागज से्रस्िामा राख्न ुपिन । 

 १६० नं. ।। ।। अड्डामा हाखजर नगराए हनुे वा टाढाको मदु्दा परेको झगमडया साक्षीका 
बकपर वा बन्द सवाल अड्डाबाट गराउन नपाई अको अड्डामा पठाई िामेल गराई मलन ु पनेमा नमूना 
बमोखजमको बन्दसवाल लेखी जमि कुरा सोध्न ुपने हो उमि कुराको सवाल लेखी खशरमा अड्डाको िाप र 
हाककमको दस्िखि गरी जनु अड्डामा पठाई जवाफ मलन ु पने हो उसै अड्डाका नाउाँमा यमि ददनमभर 
बन्दसवाल ऐन बमोखजम रीि परु् याई िामेल गरी पठाइददन ुभने मनामसब माकफकको म्याद ददई लेखोट 
साथ पठाउन ुपिन । 

१६१ नं. ।।  ।। बन्दसवालको नमूना । 
 

फलाना अड्डाका हाककम फलानाले जारी गरेको फलाना ठाउाँ बस्ने फलाना 
झगमडया, साक्षी वा अरु व्यहोराको फलानाको बन्द सवाल मममि फलाना – –  

 वादी फलाना – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – प्रमिवादी फलाना – – – – – – –  
मदु्दा फलाना 

सवाल–मिम्रो बाबआुमा भए बाबआुमाको नभए 
संरक्षकको नाउाँ, मिम्रो नाउाँ, थर, उमेर, पेशा के 

हो घर कहा“ हो – – – – – – – – – – – १ 

  
 
 

जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – १ 

सवाल–दईु थर झगमडयासाँग मिम्रो खचनाजानी कारोवार, 
नािा वा इबी झगडा ि िैन – – – – – – – – – – – – २ 

  
 

जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – २ 

सवाल–मिमीले झटु्टा बकेमा सजाय पाएको ि िैन –३   

जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – ३ 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
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सवाल–फलानाले फलाना मामथ यस मदु्दाको नामलस 

ददएको ि वा फलाना कुरामा फलाना पक्राउ 

भएकोि ्यसमा मिमीले देखे जाने सनुेको के के ि 

खलुासा बयान गर (वा हाककमका िजबीजले अरु 

चाकहने कुराको जवाफ मलए पमन हनु्ि) – – – ४ 

  
 
 
 
 
 

जवाफ– जे भन्ि सो लेख्न ुपिन – ४ 

(यस्िै रीिसाँगजमि कुरा सोध्न ुपने हो सो कुराको सवाल लेख्न ुपिन । झगमडयाका नाउाँको बन्दसवालमा 
भने सवाल २।३ जस्िा सवाल उठाउन पदजन) 

 १६२ नं. ।।।। बन्दसवालको जवाफ मलने अड्डाले ऐनको रीि परु् याई मामनस खझकाई 
सवालको जवाफ मलई सो जवाफबाट केही मनुामसब माकफक कुराको सवाल गनुन पने देखखयो भने सो 
कुराको सवाल पमन गरी जवाफ मलई बकपरको रीि परु् याई सहीिाप गरी गराई लेखोटसाथ िोककएका 
म्यादमभर पठाईददन ुपिन । सो म्यादमा कागज गराउन ुपने मामनस हाखजर नभै बन्द सवाल िामेल गनन 
नपाए कारण खोली जवाफसाथ कफिान पठाईददन ुपिन । 

१६३ नं. ।।।। देवानी मदु्दामा नाउाँ नजानेको साक्षी लेखी ल्याएको मलन र जनुसकैु मदु्दामा 
भागे बेपत्ता भएको साक्षी लेखी ल्याएको पमन बझु्न हुाँदैन। 

१६४ नं. ।।।।  ... ... ... 
१६५ नं. ।।।।  ... ... ... 
१६६ नं. ।।।। ... ... ... 
१६७ नं. ।।।।  ... ... ... 
१६८ नं. ।।।।  ... ... ... 
१६९ नं. ।।  ।। झगमडयाले ककटानसाथ लेखी नददएकोमा साक्षीबाट पक्का प्रमाण पगु्ने गरी 

बककददयो भने ्यस्िा साक्षीले नभएको झटु्टा कुरा बकी लेखखददएको ठहरेमा ्यस्िो साक्षीलाई ्यसले बके 
लेखेको कुराबाट झगमडयालाई .. सवनस्व सकहि जन्म कैद वा जन्म कैद हनुेमा भए ि मकहनादेखख दईु 
वषनसम्म कैद, ि वषन वा सो भन्दाबढी कैद हनुे वा सवनस्व हनुेमा भए िीन मकहनादेखख एक वषनसम्म कैद 
र अरु कैद हनुमेा भए पााँचददनदेेखख पााँच मकहनासम्म कैद हनु्ि । झगमडयाले ककटानसाथ लेखखददएकोमा 
साक्षीले सोही कुराको प्रमाण पगु्ने गरी बकी ददएको भए मनजले झटु्टा बकी लेखी ददएको ठहरेमा ्यस्िो 
साक्षीलाई मनजले बके लेखेको कुराबाट झगमडयालाई ... ... सवनस्वसकहि जन्मकैद वा जन्मकैद हनुेमा 
भए ◙दईु हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा एक मकहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्ि, ि वषन वा सोभन्दा 
बढी कैद वा सवनस्व हनुेमा भए ◙एक हजार पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना वा बीस ददनसम्म कैद वा दवैु 
सजाय हनु्ि र अरु कैद हनुेमा भए ◙एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा पन्र ददनसम्म कैद वा दवैु 
सजाय हनु्ि । लेखखएदेखख बाहेक झगमडयालाई जररबाना मारको सजाय हनुेमा भए ◙साि सय रुपैयााँसम्म 
जररबाना वा दश ददनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्ि ।  ... ... ...  

१७० नं. ।।  ।। यसै महलको १६९ नम्बर बमोखजम झटु्टा बक्ने साक्षीलाई िोककएको 
सजाय असूल गदान हाने झगमडयाले पनुरावेदन ददन पाउन ेम्यादसम्म र पनुरावेदन पररसकेकोमा इन्साफको 
टुिो लागी आखखरी फैसला नभएसम्म साक्षीलाई पक्री असूल गनन हुाँदैन। लगिसम्म कसी व्यहोरा जनाई 
                                         
 प्रमाण ऐन, २०३१ द्वारा खारेज । 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
 

 सािौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
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राखी झगमडयाले म्यादमभर पनुरावेदन नददई गजुारी बसेमा र पनुरावेदन परेमा आखखरी फैसला भई 
आएपमि मार साक्षीलाई पक्री फैसलाले लागेको सजाय ऐन बमोखजम असूल गनुन पिन । 

१७०क. नं. ।। ।। झगमडयाले प्रस्ििु गनन नसक्ने िर मदु्दामा इन्साफ गनन चाकहने अरु 
व्यखक्तको कब्जामा रहेको मलखि पेश गनन भनी सो व्यखक्तलाई मदु्दा चमलरहेको जनुसकैु बखि अड्डाले 
आदेश ददन सक्नेि र ्यस्िो आदेश पाएमा सो आदेशमा िोककएको अवमधमभर सो मलखि आफै अड्डामा 
उपखस्थि भई वा अरु कुनै व्यखक्त माफन ि पेश गनुन मनजको किनव्य हनुिे । सो बमोखजम मलखि पेश 
नगने वा मलखि पेश गनन नसकेको मनामसब कारण पमन नदेखाउने व्यखक्तलाई अड्डाले पााँचसय रुपैयााँसम्म 
जररबाना गनन सक्निे । 

१७१ नं. ।। ।। झगडा परेको अचल केहीको नक्सा वा नापजााँच नगरी मामला फैसला गनन 
नहनुे देखखएकोमा नक्सा खडा गराउाँदा वा झगडा परेको वस्ि ु घर जग्गा नापजााँच गनुन पदान दवैु थर 
झगमडयालाई सो नक्सा वा नाप जााँच गनुन पने ठाउाँमा हाखजर हनु जान ुभनी िाररख िोकी वा िाररखको 
सूचना गरी सो िाररखको ददन हाककम वा कम्िीमा मखुखया कवचारी दजानसम्मका एक जना कमनचारी र 
नखजक अममन भएका ठाउाँमा अममन समेि गै दईु थर झगमडया, सरजमीनका मामनस, सम्बखन्धि 
गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध र भरसक खजममदार पटवारी िालकुदार समेि राखी 
घर जग्गाको समेि जे हेनन नापजााँच गनन पने हो हेरी नापी जााँची नक्सा खडा गनुन पनेमा जस्िाको िस्िै 
दरुुस्ि पारी नक्सा खडा गरी मतुय नक्सा खडा गनुन पने जनु वस्ि ुहो ठीक िवरसाँग हेरी दरुुस्ि देखखन े
गरी नक्सा लेखी सो नक्साका पिुारमा मामथ नक्सामा यो यो यस्िो यस्िो कुरा लेखखएको दरुुस्ि ि भने 
नक्साको रुप कैकफयिबाटै बझु्न सक्न ेगरी कैकफयि समेि खोली र नापजााँच गरेकोमा नापी जााँची यस्िो 
यस्िो भएको भनी सबै व्यहोरा खलुाई झगमडया र सो सरजमीनमा रहे बसेका सबैको सहीिाप गराई खटी 
गएका कमनचारीले पमन सहीिाप गरी मममसलसाथ राख्न ु पिन । सो नक्सा नापजााँच गनुन पने ठाउाँमा 
झगमडया गएनन ्वा गए पमन सहीिाप गनन मञु्जर गरेनन ्वा झगमडया िाररखमा हाखजर नभएका मदु्दा भए 
मामथ लेखखएका अरु मामनसहरु राखी मामथ लेखखए बमोखजम जो गनुन पने नक्सा नापजााँच गरी झगमडया 
नभएको वा भएपमन सहीिाप नगरेको कैकफयि जनाई खकटएका मतुय कमनचारी र सम्बखन्धि 
गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध कम्िीमा एकजना सदस्यले सहीिाप गनुन पिन । सो 
रीि नपगेुको नक्सा नाप जााँच सदर हुाँदैन। लेखखए बमोखजम नक्साको रुप स्पष्ट देखखने गरी कैकफयि 
खोली लेख्न ेकुरा बाहेक अरु कुरा सो नक्सामा लेख्न हुाँदैन। 

◙१७१क. नं. ।।   ।। चल अचल सम्पखत्त वा कवगो दाबी भएको िथा हक बेहकको प्रश्न 
उठेको मदु्दामा कववाददि अचल सम्पखत्त यथाखस्थमिमा राखी कुनै ककमसमको मनमानण गनन नददन वा भइरहेको 
मनमानण मबगानन वा भौमिक स्वरुप पररविनन गनन नददन िथा चल अचल सम्पखत्तको उपभोग सम्बन्धी प्रश्न 
उठेकोमा ्यस्िो उपभोग सम्बन्धमा उपयकु्त व्यवस्था गराउन, कुनै बैंक कम्पनी वा अन्य मनकायमा 
रहेको कुनै ककमसमको मनके्षप वा कहसाबबाट प्रमिवादीले पाउन ेबााँकी भएको मनके्षप वा कहसाबको भकु्तानी 
नगनन नगराउन वा राजीनामा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट ्यस्िो चल अचल सम्पखत्तको हक हस्िान्िरण 
नगराउनको लामग पक्षले मनवेदन ददएकोमा अदालिले मदु्दाको प्रकृमि र औखच्य हेरी प्रमिउत्तरपर 

                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 

◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
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नपरेसम्मको लामग वा मदु्दाको ककनारा नभएसम्मको लामग वादीको दाबी पगु्न सक्न ेजस्िो देखखएमा दाबी 
पगु्नेसम्मको सम्पखत्त रोक्का गनन वा अन्य उपयकु्त आदेश जारी गनन सक्निे । 

१७१ख. नं. ।।  ।। यसै महलको १७१क. नं. बमोखजम जारी भएको आदेश कायम राख्न ु
पने होइन भनी मनवेदन पनन आएमा ्यस्िो मनवेदन उपर कवचार गरी ्यस्िो आदेश कायम राख्न ुनपने भए 
अड्डाले अखघ जारी गरेको आदेश खाररज गनन सक्निे । 

िर बालीको हकमा जग्गा ममच्नेको महलको १० नं. को रीि परु् याई रोक्का गनुन पिन । 

१७२ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी हनुे फौजदारी मदु्दामा िहकककाि गदान जनु अपराधका 
सम्बन्धमा सो िहकककाि गनन लागेको हो सो अपराधमसि सम्बखन्धि कुनै वस्ि ुवा धनमाल कुनै घर वा 
अरु कुनै ठाउाँमा फेला पने सम्भावना ि भने कवश्वास गने मनामसब माकफकको कारण भएमा र सो वस्ि ु
वा धनमाल सो घर वा ठाउाँको िरुुन्ि िलासी नमलएको खण्डमा प्राप्त नहनुे आशंका भएमा आफूले 
कवश्वास गनुन परेको कारण र जनु वस्ि ु वा धनमालका सम्बन्धमा िलासी मलन ु पने हो सो वस्ि ु वा 
धनमालको कववरण स्पष्ट बखुझने गरी लेखी राखी कम्िीमा ●प्रहरी सहायक मनरीक्षक दजानसम्मका प्रहरी 
अमधकृिले सो घर वा ठाउाँको देहाय बमोखजम िलासी मलन वा मलन लगाउन सक्नेि र सो बमोखजम 
िलासी मलइसकेपमि सो मलएको िीन ददनमभर िलासी मलएको कारण र िलासी मलएको वस्ि ुवा धनमाल 
इ्याददको कफहररस्िको एक प्रमि नक्कल मदु्दा हेने अड्डामा पठाउन ुपिन – –  

कुनै घर वा ठाउाँको िलासी मलन ुपने भएमा सो घर वा ठाउाँमा बसोवास गरी आएका वा सो घर 
वा ठाउाँका धनी वा खजम्मा मलएको मामनसलाई िलासी मलन खोजेको कारण खोली सो कुराको 
सूचना ददन ुपिन र सो बमोखजम सूचना पाएमा ्यस्िा मामनसले पमन िलासी मलन आएको प्रहरी 
अमधकृिलाई बाधा रोकावट नगरी सरासर प्रवेश गनन ददन ुपिन– – – – – – – – – – – – –– – – – – – – १ 

मामथ १ दफा बमोखजम िलासी मलने घर वा ठाउाँमा बस्ने वा सो घर वा ठाउाँका धनी वा खजम्मा 
मलएका व्यखक्तले िलासी मलने प्रहरी अमधकृिलाई लेखखए बमोखजम प्रवेश गनन नददएमा सो प्रहरी 
अमधकृिले सो घर वा ठाउाँमा रहेबसेका स्वास्नी मामनसहरुलाई हट्ने सूचना र मौका ददई 
आव्यकिा अनसुार बाकहरी वा मभरी कुनै झ्याल ढोका वा िेका खोली िोडी फोडी मभर पसी 
िलासी मलन हनु्ि – – – – – – – – – – – – – २ 

यस नम्बरमा लेखखए बमोखजम कुनै घर वा ठाउाँको िलासी मलंदा यसै महलको ११६ नम्बरमा 
घरमभर पस्ने कुराका सम्बन्धमा गररएको व्यवस्थाको समेि पालन गनुन पिन– – – –– – –– – – – – – ३ 

यस नम्बर बमोखजम कुनै घर वा ठाउाँको िलासी मलदा ्यस ठाउाँको गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध, दईुजनामा नघटाई भलादमीहरु, घर धनी वा उसको एकजना 
प्रमिमनमध र पाएसम्म खजममदार, िालकुदार, पटुवारी समेि साक्षी राखी िलासी मलने र साक्षी बस्ने 
सबैको आाँग खोली केही वस्ि ुनमलई सो घर वा ठाउाँमभर पसी िलासी मलन ुपिन – – – – – – – – –४ 

मामथका दफाहरु बमोखजम िलासी गदान िलासी गररएको वस्ि ु वा धनमालका सम्बन्धमा कुनै 
मामनसको आाँगको िलासी मलन ुपरेमा सो समेि मलन हनु्ि र सो बमोखजम ❂मकहलाको आाँगको 

                                         
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 

◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
 

❂ लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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िलासी मलन ुपरेमा सो ❂मकहलाको बेइज्जि नहनुे गरी प्यारकी अकी ❂मकहलाबाट मलन लाउन ु
पिन– – – – – ५ 

यस नम्बर बमोखजम िलासी मलंदा मनस्केको मालसामान वा वस्िकुो सबै कववरण र सो पाइएको 
ठाउाँ र अवस्था खोली फेहररस्ि बनाई िलासी मलने र साक्षी बस्ने सबैले सहीिाप गनुन पिन र घर 
धनी वा मनजको प्रमिमनमधलाई सो फेहररस्िको एक प्रमि नक्कल र सो मध्ये कुनै धनमाल वा वस्ि ु
प्रहरी अमधकृिले कब्जा गरी लगेमा ्यसको भरपाई समेि ददन ुपिन – – – – – – – – – – – –– – – – – ६ 

मामथ ४ दफा बमोखजम साक्षी बस्न ुपने मामनसहरुले साक्षी बस्न इन्कार गरेमा वा साक्षी बसी 
सहीिाप गरी नददएमा मनजलाई एकसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि – – –– – – – – – – – – – – – – – ७ 

१७३ नं. ।।।। मदु्दामा मामनस सनाखि गनुन पने भएमा सनाखि गनुन पने मामनसलाई देख्न हेनन 
नपाउने ठाउाँमा राखी जनु मामनसलाई सनाखि गराउन ुपिन सो मामनस जस्िै ककमसमका उमेर वषन वणन 
पकहरन ममल्ने कम्िीमा चारजनामा नघटाई अरु मामनसहरु ल्याई यथासम्भव सबैलाई एकनास गराई 
मनजहरुका साथमा उभ्याई राखी सनाखि गने प्र्येक मामनस िुट्टािुटै्ट ल्याई सनाखि गराउन ुपिन र सो 
गराउ “दा खचन्हेमा खचन्हेको व्यहोरा र खचन्ह नसकेमा नसकेको व्यहोरा लेखी मममसल सामेल राख्न ुपिन ।  

१७४ नं. ।।  ।।=== ... ... ... 
❐१७५ नं. ।।  ।। देहायका कामको मामनसले देहायका कामको नािाबाट हक दावी गरी 

दायर गरेको वा ्यस कवषयमा मनजहरु उपर परररहेको मदु्दा फैसला नहु“दै अखघबाटै सो मदु्दामा पपुनक्ष गरी 
आएका देहायका काम गरी आएका कामदार मरी वा कामबाट िुट्न गई िाररख गजु्रन गएकोमा सो मदु्दा 
पपुनक्ष गरी आएमा साकवकवालाले नामलस उजूर गरेको वा प्रमिवादी ददएको कुरा कायम गराई माग्ना 
मनममत्त ्यसको काम गनानलाई मकुरर भएका हालवालाले िाररख गजु्रकेा मममिले बाटाको म्याद बाहेक 
पैंिीस ददनमभर मदु्दा सकार गनन आए मदु्दाबाट हारखजि हुाँदा अखघ पपुनक्ष गरी आएका साकवकवालाको हामन 
नोक्सानी नहनुे देहायका कलममा साकवकवालाको मदु्दा हालवालाले सकार गरी पपुनक्ष गनन पाउाँि । 
सकार गराई ऐन बमोखजम गनुन पिन । सकार गनन नआए कानून बमोखजम गरी मिनी ददन ुपिन । रैकर 
र रैकर सरह हनुे राजगठुी समेिको काम चलाई आएको मेनेजर, महन्ि, पूजारी, िालकुदार, खजम्मावाल 
ठेक्दार, िुटवाला र जग्गा घर चलन गरी आउने समेिले रैकर र सो सरहका राजगठुीको लगिमा 
दररएको चल अचल चोरी दबाई चापी खाएको कवषयको – – –– – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

सरकारी रकमको नाइके रकमीले सरकारी रकम कायम गराई माग्ने कवषयको – – – – – – – – – – २ 

बैङ्क, कम्पनी वा अन्य सिदठि संस्थाका मतुय भई दैमनक प्रशासनको काम चलाउनलेे सो बैङ्क, कम्पनी वा 
संस्थाको मलने ददने हक दावी कायम गने कवषयको– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – –  ३ 

१७६ नं. ।।  ।। गैह्र मदु्दामा अमभयोग लागेको मामनस फैसला नहु“दै मर् यो भन ेसो मनेलाई 
खि बाि लाग्दैन । सकार गरेको मदु्दामा पमन सकार गने व्यखक्तलाई सो सकार गरेको नािाले मार 
अपराधी ठहराउन हुाँदैन । 

१७७ नं. ।।  ।। ... ... ... 
१७८ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 १७९ नं. ।।  ।। नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा दवैुथरी झगमडयाले 

िाररख गजुारेमा यसै महलको ५९ र ६२ नम्बर बमोखजम गजु्रकेो िाररख थमाई पाउन ेम्याद पमि सो 
                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 प्रमाण ऐन, २०३१ द्वारा खारेज । 
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मदु्दा मडसममस हनु्ि । मडसममस गराए बापि वादीलाई मनजले दावी गरेको वा पोलेको कुरा सााँचो नठहरे 
मनजलाई हनु सक्ने सजायको प्रमाण नबझु्दै भए सयकडा पााँच र प्रमाण बझुी सकेको भए सयकडा दश 
सजाय हनु्ि । मडसममस भैसकेपमि ्यसै वादीको ्यसै प्रमिवादी उपर ्यसै कुरामा अकान नामलस लाग्न 
सकै्तन । वेररिसाँगमडसममस भएकोमा सो वेररि भएको कुरामा सम्म पैंिीस ददनमभर पनुरावेदन लाग्न 
सक्ि । 

१८० नं. ।।  ।। दोहोरो नामलस पनुरावेदन ददएकोमा बाहेक दाखखल गनन ल्याएको नामलस 
पनुरावेदनबाट दिान हनु नसक्ने देखखएकोमा पमन कानून बमोखजम उसै बखि कफिान नगरी अड्डाबाट दिान 
गरेको भई पमि खाररज हनु ेभएकोमा खाररज वापिको सजाय हुाँदैन । सो बाहेक अरु अवस्थामा खाररज 
भएको मदु्दामा देहाय बमोखजम सजाय हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
दिान गनन ल्याएको कफरादपर पनुरावेदनपरबाट नामलस पनुरावेदन लाग्ने देखी दिान भै मदु्दा चलेकोमा 
पमि बखुझए दाखखल भएको कागजबाट मार मदु्दा नचल्ने भई खाररज हनु आएको भए नलाग्ने दिान 
गराए वापि नामलस खाररज भएकोमा वादीलाई मनजले दावी गरेको वा पोलेको कुरा साकवि नठहरे 
मनजलाई हनु सक्ने सजायको सयकडा पााँच र पनुरावेदन खाररज भएकोमा अकपलाटलाई इन्साफ सदर 
ठहरे हनु सक्ने सजायको सयकडा पााँचको दरले सजाय हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

परररहेका मदु्दा नमिनी ्यसै मदु्दामा दोहोरो वादी वा दोहोरो पनुरावेदन ददएको भई पमि ददएको 
खाररज हनुे भएकोमा पमि ददएको ऐन बमोखजम खाररज गरी जानी जानी दोहोरो नामलस पनुरावेदन 
ददनलेाई बीस रुपैयााँ जररबाना हनु्ि –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – २  

१८१ नं. ।।  ।। मडसममस खाररज भएकोमा लागेको जररबाना वापि कैद गनुन पदान ि 
मकहनाभन्दा बढी कैद गनन हुाँदैन। 

१८२ नं. ।। ।। नेपाल सरकार वादी हनुे फौजदारी मदु्दामा, घूस मदु्दामा र घूसको नामलस 
नपरेको भएपमन अरु परेको मदु्दाका वादी प्रमिवादीबाट वा प्रमाणलाई पेश भएको कागजबाट सरकारी 
कमनचारीले घूस खाए मागेको कुरा देखखन आएको घूस मदु्दामा पमन ममलापर हनु सकै्तन । सो बाहेक 
अरु गैह्र मदु्दामा फैसला नभएसम्म जनुसकैु िहमा पमन झगमडयाहरुले ममलापर गनन चाहेमा दवैु थर 
झगमडयाले आफू ममल्ने भएको व्यहोराको दरखास्ि लेखी मदु्दा परेको अड्डामा ददन ुपिन र सो बमोखजम दवैु 
थर झगमडयाहरुले दरखास्ि ददएमा सो मदु्दा परेको अड्डाको हाककमले पमन सो दरखास्िहरु दवैु थर 
झगमडयाहरुलाई पढी सनुाई ्यसको मिलब र पररणाम समेि राम्रोमसि सम्झाई बझुाई ्यसरी सम्झाउ“दा 
बझुाउ “दा पमन दवैु थरले हाम्रो मञु्जरी बमोखजम लेखखएको ठीक दरुुस्ि ि भनी मञु्जर गरेमा हाककमले सो 
दरखास्ि बमोखजमको ममलापर लेखी सो ममलापर पढी सनुाई सो झगमडयाहरुको सहीिाप गराई आफ्नो 
दस्िखि समेि गरी अड्डाको िाप लगाउन ु पिन । सो बमोखजम ममलापर भएकोमा ममलापर बमोखजम 
गररददएन गरी पाउाँ भने बाहेक ममलापरमा खचत्त बझेुन भने उजूर लाग्न सकै्तन । 

१८३ नं. ।।  ।। ममलापर गनन हनुे मदु्दामा ममलापर गदान देहाय बमोखजम बक्सौनी लाग्ि –  
शरुु िहको मदु्दामा भए वादी प्रमिवादीका साथैमा दाखखल भएको प्रमाण बाहेक अरु प्रमाण केही 
नबखुझएको भए देहायमा लेखखएको अङ्कको सयकडा एक, अरु प्रमाण समेि बझेुको भए सो अङ्कको 
सयकडा िीन र वादी प्रमिवादीमा लेखखएको गैह्र प्रमाण बखुझसकी मिन मार बााँकी भए सो अङ्कको 
सयकडा पााँच बक्सौनी लाग्ि– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

कवगोको प्रमाण भएकोमा वादीले पके्रको कवगोको अङ्कको – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

                                                                                                                     
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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कवगोको प्रमाण नभै वादीका उजूरी बमोखजम कैद हनुमेा सो हनु सक्न ेकैदको मकहना एकको पैंिालीस 
रुपैयााँका दरले हनुे रुपैयााँको अङ्कको – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – –– – – – – – – – – – २ 

कैद नभै जररबाना मार हनुमेा सो जररबानाको अङ्कको – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – ३ 

पनुरावेदन िहको मदु्दामा भए ◙दईुसय रुपैयााँ बक्सौनी लाग्ि ।िल्लो िहको फैसलाले लागेको कैद 
वापि मकहना एकको पैंिालीस रुपैयााँका दरले हनुे रुपैयााँ बझुाए मलई सो कैदको लगि काटी ददन ु
पिन –– – – – – – – २ 

मामथ १।२ दफा बमोखजम लाग्ने बक्सौनी असूल गदान दवैु थर झगमडयाबाट आधा आधा असूल गनुन 
पिन – – – ३ 

१८४ नं. ।।  ।। अड्डाखानामा गै रखजषे्ट्रशन वा दाखखल खाररज नामसारी वा दिान गराई ददन े
वा बझुाउन ुपने बझुाई ददन ेसमेि इ्यादद काम गने गराउने गरी अड्डामा ममलापर भएकोमा सो ममलापर 
भएको जनाउ ममलापर गराउने अड्डाले ममलापर भएका पााँच ददनमभर ममलापर बमोखजमको काम गररददन े
अड्डालाई लेखी पठाइददन ु पिन । सो बमोखजम गराई माग्नालाई दण्ड सजायको महलको ४४ नम्बर 
बमोखजमका म्यादमभर आएमा सो अड्डाले पमन ममलापर र कानून बमोखजम गनुन पिन 

१८४क.नं. ।।  ।। प्रमिउत्तरपर परी झगमडयाहरुको उपखस्थमिको मनममत्त िोककएको 
िाररखमा दवैु पक्षको रोहवरमा कफरादपर र प्रमिउत्तरपर िथा दाखखल भएको सबै मलखि हेरी देखाई 
वादी प्रमिवादीसाँगआव्यक कुरा सोधपिु समेि गरी ्यसबाट दवैु थरको कुरा ममले नममलेको अड्डाले 
कवचार गरी कुरा ममलेको देखखन आएमा िरुुन्ि मनणनय सनुाउन ुपिन । दवैु थरको कुरा आखंशक वा पूणन 
रुपमा नममलेको देखखन आएमा जनु जनु कुरा नममली इन्साफ गरी ठहराउन ुपने हो सो कुराहरु र ्यस 
सम्बन्धमा बझु्न ु पने प्रमाणहरु स्पष्ट खोली पचान खडा गरी सबिु प्रमाण खझकाउन आदेश ददई सबिु 
प्रमाण बझु्ने िाररख समेि िोक्न ु पिन । प्रमाण बझु्न िोककएको िाररखमा अड्डाले यसै महलको ७८ 
नम्बर बमोखजम कारबाही गनुन पिन । 

●१८५ नं. ।।  ।। यस महलको १८४क. नम्बर बमोखजम अड्डाले बझु्न ुपने भनी ठहराएका 
प्रमाणहरु बखुझसकेपमि अड्डाले मदु्दाको िलफल गनानलाई िाररख िोकी सो िोककएको ददनमा हाखजर 
भएसम्मका झगमडयालाई राखी झगमडयाले कुनै मलखखि बहस पेश गरे सो समेि मलई मममसल सामेल राखी 
िलफल गरी ठहराई दवैु थरका हकमा जो ददने सजाय समेि सनुाई सो कायम भएको ठहर राय उसै 
ददन राय लेख्न ेककिाबमा लेखी मनणनय गने अमधकार प्राप्त व्यखक्तले सहीिाप गनुन पिन र उपखस्थि रहेका 
झगमडयाको समेि सहीिाप गराउन ु पदनि । राय कायम भैसकेपमि मनामसब कारणले बाहेक फैसला 
लेख्न साि ददन भन्दा बढी कढला गनुन हुाँदैन। फैसला लेतदा अड्डाले मदु्दाको संखक्षप्त व्यहोरा, झगमडयाहरुका 
कुरा नममली इन्साफ गरी ठहराउन ुपने कुरा, ्यस सम्बन्धमा कुनै झगमडया वा कानून व्यवसायीले बहस 
गरेको भए सो बहसको मतुय मतुय बु“दाहरु र ्यस सम्बन्धमा अड्डाले मनणनय र ्यसको आधार िथा 
ि्सम्बन्धी कानूनहरु समेि प्र्येक कुराहरु प्रकरण िुट्याई िुट्टा िुटै्ट उल्लेख गनुन पिन । मामथ लेखखए 
बमोखजमको प्रमाण बझुी सकेपमि उसै ददन मदु्दा ककनारा गनन मदु्दाको जकटलिाले गदान बढी अध्ययन वा 
मनन गनन आव्यक भएको वा एक भन्दा बढी व्यखक्त भएको मनणनयकिानको इजलासबाट मदु्दाको सनुवुाई 
भै परस्परमा िलफल गरी राय कायम गनन बढी समय आव्यक भएको कारणले नसककने भएमा ्यस 
                                         
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
 
 

 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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सम्बन्धमा कारण सकहिको पचान खडा गरी मदु्दा ककनारा गनन अको िाररख िोक्न ुपिन । कुनै कारणले 
मदु्दा ककनारा गनन अमनखिि कालसम्म अको िाररख िोक्न नसककन े भएमा यसै महलको १५ नम्बर 
बमोखजमको कारबाही समेि गनुन पिन र मदु्दामा प्रमाण बझु्ने समेिको पूरा गनुन पने कायनकवमध पूरा 
भैसकेकोमा पक्षले िाररखमा बस्न नचाहेमा पमि अड्डाबाट सूचना पाएका बखि हाखजर हनुे गरी 
झगमडयालाई सूचना ददने ठेगाना समेि उल्लेख गरी कागज गराई िाररख िुटाई ददन ुपिन ।  

१८५क. नं. ।।  ।। अड्डाले िोकेको कुनै एकथर झगमडया हाखजर हनु नआएमा सो गजु्रकेो 
म्याद वा िाररख थाम्न ेम्याद गजु्रकेो पन्र ददनमभर अड्डाले देहाय बमोखजम मदु्दाको कारबाही र ककनारा 
गनुन पिन :– – – – – – – – – – – – – – – – 
वादी हाखजर रहेको िर प्रमिवादी हाखजर नरहेको भए वादीको सबिु प्रमाण सबै बझुी मममसल सामेल 
रहेको वादी प्रमिवादीको सबै सबिु प्रमाण हेरी ्यसको आधारमा मदु्दा फैसला गनुन पिन – – – – – – – १ 

नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा प्रमिवादी हाखजर भएको िर वादी हाखजर नभएकोमा 
प्रमिउत्तरपर र मममसल सामेल रहेका अरु प्रमाणबाट प्रमिवादीले वादीको दावी पूरै वा आखंशक िवरले 
स्वीकार गरेको देखखन आएमा वा ठहरेमा सो हदसम्म इन्साफ गने गरी र स्वीकार नगरेको वा 
नठहरेको हदसम्म मडसममस गने गरी मदु्दा फैसला गनुन पिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

मामथ दफा २ बमोखजम आखंशक वा पूरै मडसममस भएको मदु्दामा पूरै मडसममस भए सरह यसै महलको 
१७९ नम्बर बमोखजम हनु्ि । मडसममस गराए वापि हनुे सजायका हकमा भन े मडसममस भए जमि 
दावीका कहसाबले मार सजाय हनु्ि – – – ३ 

१८५ख. नं. ।। ।। धेरै जना वादी वा धेरै जना प्रमिवादी भएको मदु्दामा सबै हाखजर नभै 
दबैुिफन को एक एक जना वा एक जनाभन्दा बढी हाखजर भएकोमा मदु्दा मिनालाई अरु हाखजर नभएसम्म 
पखी रहन ुपदजन । हाखजर नरहेकाको हकमा समेि हाखजर रहे सरह ऐन बमोखजम मदु्दा मिमनददन ुपिन ।  

●१८६ नं. ।। ।।...............  ........सवनस्वसकहि जन्मकैद वा जन्मकैद हनु ेठहराएको वा 
प्रचमलि कानून बमोखजम साधक जाहेर गनुन पने मदु्दामा साधक जाहेर गरी अमधकार प्राप्त अड्डाबाट साधक 
सदर भए बमोखजम गरी र अरु गैह्र मदु्दामा अडै्डबाट कानून बमोखजम जो गनुन पने गरी फैसला गनुन पिन । 

१८७ नं. ।।  ।। ... ... ... 
१८८ नं. ।। ।। ऐनले .. .... सवनस्व सकहि जन्मकैद वा जन्मकैद गनुन पने भएका मदु्दामा 

साकवि ठहरे पमन इन्साफ गने हाककमका खचत्तले भकविव्य हो कक भन हनुे सम्मको शङ्काले वा अपराध 
गरेको अवस्था कवचार गदान कसूरदारलाई ऐन बमोखजमको सजाय ददंदा चको हनुे भई घटी सजाय हनु ुपने 
खचत्तले देखेमा ऐनले गनुन पने सजाय ठहराई आफ्ना खचत्तले देखेको कारण सकहिको खलुासा राय पमन 
साधक िोकमा लेखी जाहेर गनुन हनु्ि । अखन्िम मनणनय ददनेले पमन ्यस्िो देखेमा ऐनले हनुे सजायमा 
घटाई िोक्न हनु्ि । 

१८९ नं. ।। ।। फैसला गदान यसै नम्बरको नमूना बमोखजमको ढााँचामा लेखी फैसला गनुन 
पिन। 

शरुु फैसलाको नमूना 

                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 

● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन २०६३ द्वारा खझककएको । 
 नवौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
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फलाना अड्डाका हाककम फलानाले 

गरेको फैसला (वा जाहेरी फैसला) 
२० ... सालको दायरी नं. 

मदु्दा: फलाना 
वादीको नाउाँ, थर, विन   – – – – – – – – –           प्रमिवादीको नाउाँ, थर, विन – – – –  
वादीको साक्षी  – – – – – – – – – – – – –   प्रमिवादीको साक्षी – – – – – – – – 

फलाना – – – – – – – – – – – – – – –               फलाना – – – – – – – – – – – – 

फलाना – – – – – – – – – – – – – – –               फलाना – – – – – – – – – – – – 
     

कागज– – – – – – – – – – – – – – – –           कागज – – – – – – – – – – – – 
फलाना – – – – – – – – – – – – – – – –          फलाना– – – – – – – – – – – – 
फलाना – – – – – – – – – – – – – – – –          फलाना– – – – – – – – – – – – 
 

     अड्डाबाट बझेुको 
साक्षी – – – – – – – 
फलाना – – – – – – – 
फलाना – –– – – – – 
कागज – – – – – – – 

फलाना– – – – – – – 
फलाना – – – – – – – 

   

 (यस्िै रीिसाँग जमि साक्षी िन ्उमि जनाको नाउाँ र कागज समेि लेख्न ुपिन) 
यस मदु्दाका सबै कागज बझु्दा यसो भने वादी यसो भने प्रमिवादी वा यस्िो व्यहोराले यस्िो भएकोमा 
यस्िो यस्िो फलानो फलानो प्रमाण भएको हनुाले यो यो रीि प्रमाण र यो यो कानूनले यो ठहिन । यो 
कानूनले यसो गने ठहराई फैसला गररददए“ ।  
इमि संवि ्२० ...... साल ... ... गिे रोज ... ... शभुम ्– – – – – – – – – – – 
 

पनुरावेदन फैसलाको नमूना 
फलाना अड्डाका हाककम फलानाले गरेको 
पनुरावेदन फैसला (वा जाहेरी फैसला) 

२० .... सालको दायरी नम्बर 
 

अकपलाट (वादी) (प्रमिवादी) को नाम,        रेस्पोण्डेण्ट (वादी) (प्रमिवादी) को नाम, 

थर, विन – – – – – – – – – – – थर, विन – – – – – – – 
मदु्दा: फलाना 

यसमा यस्िो भने वादी यस्िो भने प्रमिवादी यो यस्िो प्रमाण भएकोमा शरुु ... ... ... अड्डाबाट यो यसो 
ठहराई ... ... मममिमा गरेको फैसला उपर फलानाको पनुरावेदन परेको हु“दा यो कानून यो यस्िो प्रमाणबाट 
यो मदु्दामा यस्िो हनुे ठहिन । इमि संवि ्२० ...... साल ... ... ... गिे रोज ... ... शभुम ्– – – – – –  
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१९० नं. ।।  ।। वारेण्ट जारी हनुे मदु्दाका अमभयकु्तमध्ये मदु्दा हेने अड्डामा प्रमिवादी वा 
बयान ददइसकेको अमभयकु्तको वा एकफेरा सो अड्डामा हाखजर भई मागेकोमा प्रमिवादी वा बयान नददएको 
भएपमन ्यस्िो अमभयकु्तको हकमा जो बझु्न ु पने बझुी ठहरे माकफक फैसला गररददन ु पिन । अड्डामा 
हाखजर नभएको अमभयकु्तको हकमा भन ेभएसम्मको साक्षी प्रमाण सरजमीन बझुी राखी वारेण्ट जारी भएको 
●ि मकहनासम्ममा पमन हाखजर भएन वा पकक्रएन भने हाखजर भएका वा पकक्रएका बखिमा मदु्दा खडा गरी 
बझुी कानून बमोखजम गने भनी मलुिवी राखी सो मलुिवी रहेका मदु्दाका अमभयकु्त फेला परेन वा हाखजर 
भएन भने पमन सो अमभयकृ्तको ◙अंश रोक्का भएको दईु वषन पगेुपमि मदु्दा खडा गरी बझेुसम्मको प्रमाणबाट 
ठहरे बमोखजम फैसला गरी ददन ुपिन । 

१९१ नं. ।। ।। मलुिबी रहेको मदु्दामा जनु हाखजर नहुाँदा मलुिबी रहन गएको हो सो 
बाहेकका अरु हाखजर भए पकक्रएका प्रमिवादी साकवि वा इन्कार भएपमन गैर हाखजर भएका प्रमिवादी 
पक्राउ भई नआएसम्म पपुनक्षलाई थनुामा र िाररखमा रहेकालाई ्यसै थनुामा र िाररखमा राखी िाड्न ु
हुाँदैन । थनुामा रहेकालाई साकवि ठहरेमा हनुे सजायसम्म थमुनदा पमन गैर हाखजर भएका मामनस पक्री 
आएन अथवा पकक्रए हाखजर भएपमन मदु्दा फैसला गनन अि पमुगसकेको नभएपमन उसले पाउने सजाय 
भकु्तान हनुासाथ िरुुन्ि िाडी गैर हाखजर भएका मामनस पकक्रए हाखजर भैसकेका मदु्दा फैसला गनन अि 
पगुी नसकेकोमा भए पपुनक्षलाई राख्न ुपने देखखए िाररखमा र गैर हाखजर हनु ेचाकह पक्री वा हाखजर हनु 
नआएको भए थनुाबाट िुटेका र िाररखमा रही रहेकाको समेि अड्डाबाट जनाउ पाएका बखि हाखजर हनु 
आउाँला भने कागज लेखाई िाररख खखची फुसनद ददन ुपिन । गैर हाखजर भएको मामनस पक्री वा आफै 
आएपमि मदु्दा फैसला गने कारबाही र पपुनक्षलाई िी अखघ थनुाबाट िुटेका वा िाररखबाट फूसनद पाएका 
मामनस समेिलाई खझकाउन ुपने भयो भने चाकहएका बखि खझकाई बझु्न र िाररखमा राख्न हनु्ि ।  

१९२ नं. ।।  ।। वारेण्ट जारी हनुे वा चोरीको महलले मलुिबी रहने मदु्दाका अमभयकु्त 
अड्डामा पक्री नआएको वा हाखजरै नभएकाको हकमा बाहेक गैह्र मदु्दा फैसला गदान एउटै मममसलबाट गनुन 
पने काम मध्ये केही बााँकी राखी पमि बझुी मिने भने व्यहोरासाँगफैसला गनन हुाँदैन।  

१९३ नं. ।।  ।। अड्डाबाट मदु्दा फैसला गरेपमि हाखजर रहेको झगमडयालाई सो फैसला बा “ची 
सनुाई पनुरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पनुरावेदन लाग्ने भए पनुरावेदन सनेु अड्डाको नाम समेि 
बिाई मनजबाट सनुी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्न ुपिन । झगमडया हाखजर नरहेकोमा सो फैसला 
भएको िीन ददनमभर यो मदु्दामा यो कुरा ठहरेको हनुाले मिमीलाई यो यमि सजाय भएको ि भने र 
पनुरावेदन लाग्ने भए पनुरावेदन लाग्ने अड्डाको नाम समेि खलुाई सो झगमडयाको नाममा म्याद जारी गनुन 
पिन । पनुरावेदन लाग्ने मदु्दामा झगमडया रोहवरमा भै फैसला सनुेकोमा सो सनुकेो मममिले र झगमडया 
रोहवरमा नभै म्याद जारी भएकोमा सो म्याद िामेल भएको मममिले पैंिीस ददनमभर झगमडयाले खचत्त 
नबझेुको कुरामा सो फैसला उपर पनुरावेदन ददन पाउाँि, सो म्याद नाघेपमि पनुरावेदन लाग्न सकै्तन।  

१९३क. नं. ।।  ।। देवानी मदु्दामा कानून बमोखजम लाग्ने दस्िरु र कोटन फी बझुाएको 
मनस्सा दाखखल नभै फैसला वा अखन्िम आदेश उपर पनुरावेदन वा उजूरी सरहको मनवेदन लाग्न ेिैन 
। दिान भएको रहेि भने पमन खाररज हनु्ि । िर नेपाल कोटन फी ऐन, २०१७ बमोखजम पमि मदु्दा 

                                         
 पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा थप । 
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फैसला हु“दा ठहरे बमोखजम कोटन फी मलने गरी पनुरावेदन वा मनवेदन दिान भएकोमा कोटन फी दाखखल 
नभएको कारणले मार सो अनसुार पनुरावेदन वा मनवेदन खाररज हनुे िैन – – – – – – – – – – – – – १ 

फौजदारी मदु्दामा प्रमिवादीलाई सजाय गने गरी फैसला भएकोमा देहाय बमोखजम नभै सो फैसला उपर 
पनुरावेदन वा उजूरी सरहको मनवेदन लाग्ने िैन– – – – – – – – २ 

फैसलाले कैदको सजाय पाउने व्यखक्त सो अनसुार कैदमा रहेको भनी सम्बखन्धि कारागारले प्रमाखणि 
गररददएको मनस्सा दाखखल नभै सो फैसला उपर मनजको पनुरावेदन वा उजूरी सरहको मनवेदन लाग्न े

िैन – – – – – – – – – – – – – १ 

फैसलाले जररबाना लागेको व्यखक्तले सो अनसुार जररबाना बझुाएको वा सो बापि जेथा जमानि 
राखेको मनस्सा पेश नगरेसम्म सो फैसला उपर मनजको पनुरावेदन वा उजूरी सरहको मनवेदन लाग्न े
िैन – – – – २ 

मामथ दफा १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन यसै महलको १९४ नम्बरमा लेखखएको 
कुरामा सोही बमोखजम हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – ३ 

१९४ नं. ।।।। फैसला गने अड्डाले फौजदारी मदु्दामा फैसला हु“दा कैदको सजाय पाउन े
कसूरदार ठहररएकोलाई सो फैसला उपर पनुरावेदन गनन बढीमा ३ वषनसम्म कैदको सजाय भएकोमा र 
पपुनक्षलाई थनुामा बस्न ु नपने मदु्दा भएमा वा नबसेको भएमा पनुरावेदन गने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले 
धरौट वा जमानीमा िाड्न सक्नेि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

 
●पनुरावेदन सनेु अड्डाले भए पनुरावेदन गने म्यादसम्मलाई र पनुरावेदन दिान भएकोमा ककनारा 
नभएसम्मलाई बढीमा १० वषनसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पपुनक्षलाई थनुामा बस्न ु नपने मदु्दा 
भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा िाड्न सक्नेि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

●दफा १ र २ बमोखजम धरौट वा जमानीमा रातदा शरुु अड्डामा पपुनक्षको लामग धरौट वा जमानीमा 
रहेकोमा अड्डाको िजबीजले सो धरौट वा जमानीको बढीमा पच्चीस प्रमिशिसम्म थप धरौट वा 
जमानी मलन ु पिन । अन्य अवस्थामा यसै महलको ११८ नम्बरको दफा १० मा लेखखएका 
कुराहरुको कवचार गरी धरौट वा जमानीको अङ्क िोकी सो बमोखजमको धरौट वा जमानी मलन ुपिन –३ 

िर पनुरावेदन परेपमि पनुरावेदन सनेु अड्डाले न्यायको रोहबाट पनुरावेदकलाई थनुामा राखी 
पनुरावेदन सनु पने देखेमा सो बमोखजम गनन कुनै बाधा हनुे िैन । 

मामथ दफा १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन धरौट वा जमानीमा रातदा वा राख्न 
इन्कार गदान सो कुराको आधार खलुाई पचान खडा गनुन पिन र देहायको अवस्थामा धरौटी वा 
जमानीमा िाड्न इन्कार गनन सक्नेि– – – – – – – – – – – ४ 

धरौटी वा जमानीमा िाड्दा सजाय पाएको व्यखक्त भागी जाने सम्भावना भएकोमा – – – – – –१ 

मनजले सबिु प्रमाणमा हस्िके्षप गने सम्भावना भएकोमा – – – – – – – – – – –– – – – – – – – –  १ 

मनजले अरु अपराध गने सम्भावना भएकोमा– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 

देहायको मदु्दामा एक वषनभन्दा बढी कैदको सजाय पाएकोमा फैसला गने अड्डाले र ३ वषनभन्दा बढी 
कैदको सजाय पाएकोमा पनुरावेदन सनेु अड्डाले धरौटी वा जमानीमा िाड्न इन्कार गनन सक्नेि  – ५ 

भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ अन्िगनिको मदु्दा, कालो बजार, नाफा खोरी, जम्माखोरी वा ममसावट सम्बन्धी 
मदु्दा, 
                                         
 पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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मनकासी पैठारी सम्बन्धी मदु्दा, 
आव्यक सेवा, आव्यक पदाथन वा आव्यक वस्िसुम्बन्धी मदु्दा, 
मरुा, नोट, कवदेशी कवमनमय र नाप िौल सम्बन्धी मदु्दा, 
प्राचीन स्मारक, परुािाख्वक मह्वको मूमिन, खचर, पसु्िक वा अन्य कलाकृमि सम्बन्धी मदु्दा, 
लागू औषध सम्बन्धी मदु्दा, 
सरकारी कवगो सम्बन्धी मदु्दा, 
सरकारी कागजाि, अदालिको फैसला वा आदेश, राहदानी, बीमा, चेक, ड्राफ्ट कीिे गरेको वा चोरी गरेको 
मदु्दा, 
नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको ५१ प्रमिशि स्वामम्व भएको संस्थानको वा बैंङ्कको धनमाल चोरी 
गरेको, िहबील मसौट गरेको वा सम्पखत्त कहनाममना गरेको वा नेपाल सरकार, ्यस्िो संस्थान वा बैङ्कलाई 
ठगेको मदु्दा  
यस नम्बर बमोखजम अड्डाले धरौट वा जमानि मलंदा फैसला बमोखजम लाग्ने ठहरेको सरकारी वा 
सावनजमनक संस्थाको कवगो बापि समेि आव्यकिा र उपयकु्तिाको कवचार गरी धरौट वा जमानि माग्न 
सक्नेि – – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – – – – – – – – – – – – ६ 

१९५ नं. ।।।। पनुरावेदन ददंदा जनु अड्डाले मदु्दा मिनेको ि उसको पनुरावेदन सनेु अड्डामा 
वा मदु्दा मिने अड्डामा वा थमुनएको मामनसले आफू थमुनएको अड्डामा वा सरकारी कमनचारीले आफू बहाल 
रहेको वा काज खकटएको इलाकाको नखजकमा ्यस ककमसमको पनुरावेदन सनेु अड्डा भए सोही अड्डामा र 
्यस्िो अड्डा नभए पनुरावेदन िहको मदु्दा सनेु अरु अड्डामा र सो पमन नभए मदु्दा हेने अरु जनुसकैु अड्डामा 
पमन ददन हनु्ि र सो बमोखजम ददंदा मलंदा देहायका कुरामा देहाय बमोखजम हनु्ि – – – –– – – – – – – – – – –  
थमुनएका अड्डामा पनुरावेदनपर लेखी ददन ल्याएमा सो पनुरावेदनपरका लेखाइबाटै म्यादमभर परे 
नपरेको र ढा“चा ममले नममलेकोसम्म जााँची सो बमोखजमको रीि पगेुको देखखए पनुरावेदनपरमा 
झगमडयाको सहीिाप गराई मलई मलफा जारी नभएसम्म पनुरावेदन दस्िरु आम्दानी बााँधी झगमडयालाई 
भरपाई ददई आफूले बझेुको िीन ददनमभर सो पनुरावेदन लेखोटसाथ पनुरावेदन सनेु अड्डामा बझुाई 
भरपाई मलन ुपिन–  
सरकारी कमनचारीले मामथ लेखखए बमोखजम नखजक अड्डामा पनुरावेदन ददन ल्याएमा कानूनको रीि 
परु् याई पनुरावेदनपर बझुी मलई पनुरावेदनको दस्िरु आम्दानी बा “मधएको रमसद र पनुरावेदनपर बझुी 
मलएको भरपाई पनुरावेदन ददनलेाई ददई सो मदु्दामा भएको दण्ड सजाय बझुाएको रमसदको नक्कल 
पनुरावेदनपरसाथ न्थी गरी दस्िरु आम्दानी बा“मधएको मममि पनुरावेदनपरको पीठमा जनाई िीन 
ददनमभर सो पनुरावेदनपर लेखोटसाथ पनुरावेदन सनेु अड्डामा पठाई ददन ुपिन–– – – – – –– – – – –  २ 

मदु्दा मिने अड्डामा पनुरावेदन ददन ल्याएमा कानून बमोखजम जमि रीि परु् याई मलन ु पिन उमि रीि 
परु् याई पनुरावेदनपर बझुी मलई सो मदु्दामा पनुरावेदन ददने झगमडयालाई लागेको दण्ड सजाय असूल 
भई आम्दानी बा“मधएको भए ्यसको रमसदको नक्कल पनुरावेदनपर साथै न्थी गरी र सो दण्ड 
सजायमा यसै महलको १९४ नम्बर बमोखजम धरौटी वा जमानी ददएको वा कैद परेको भए सो कुरा 
पनुरावेदन पठाउने चलानी पूजीमा लेखी ऐनले पनुरावेदन ददने झगमडया िाररखमा रहने भए पनुरावेदन 
मममसल पगु्दा झगमडया समेि पगु्ने अन्जाम गरी अकपलाटलाई िाररख िोकी भरपाई मलई सो मदु्दाको 
मममसल साि ददनमभर आफ्नो पनुरावेदन सनेु अड्डामा पठाई ददन ुपिन – – – – – – – – –  – – – – – – –– ३ 

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा थप। 
 



 

51 
 

पनुरावेदन सनेु अड्डामा झगमडयाले ददन ल्याएको पनुरावेदन र अरु अड्डा माफन ि आएको पनुरावेदन 
समेि दाखखल हनुासाथ ऐन बमोखजम रीि पगेु नपगेुको जााँची रीि पगेुको रहेि भने सो दाखखल भएका 
िीन ददनमभर मममसल पठाउन ुभनी र थनेु अड्डाबाट पठाएको पनुरावेदनको हकमा अकपलाटसाँग दण्ड 
सजाय असूल भैसकेको वा कैद म्याद ठेककई सकेको ि िैन भए सोही माकफकको जनाउ र सो 
बमोखजम भैसकेको नभए असूल उपर गनन वा कैद म्याद ठेक्न ुजो गनुन पने गरी िामेली जनाउ िरुुन्ि 
पठाउन ु भनी मदु्दा मिने अड्डालाई पूजी गरी मममसल र जनाउ समेि खझकाई सो जनाउ मममसल 
आएपमि कानून बमोखजम गनुन पिन– – – – – – – – – ४ 

पनुरावेदन मममसल पठाउन े अड्डाले पनुरावेदन ददने झगमडया थनुामा रहेको भए सो झगमडयालाई 
मममसल साथ पकहले नै पनुरावेदन सनेु अड्डामा पठाउन ुपदजन । पनुरावेदन सनेु अड्डाले खझकाउन परे 
खझकाउन हनु्ि । खझकाएमा कानूनको रीि परु् याई पठाई ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – ५ 

थनुामा बसी पनुरावेदन ददन े मामनस पनुरावेदन फैसला नहु“दै अखघबाटै िुट्यो भन े िुटेका मममिले 
बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर मदु्दा परेका अड्डामा हाखजर हनु ुपिन वा वाररस राख्न पाउन ेमदु्दामा 
भए ऐन बमोखजम वाररस गरी पठाए पमन हनु्ि – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –६  
पनुरावेदन बखुझमलंदा सो मदु्दामा अखघल्लो अड्डाबाट गरेको दण्ड सजाय असूल भएको वा सो दण्ड 
सजायमा कैद परेको वा यसै महलको १९४ नम्बर बमोखजम धरौट वा जमानि मलएकोमा ्यसको 
मनस्सा दाखखल गरेमा वा सो नम्बर बमोखजम धरौट वा जमानि मलन हनुेमा सो बमोखजम धरौट वा 
जमानि ददएमा वा लागेको दण्ड सजाय पनुरावेदनपरका साथै बझुाएमा मार पनुरावेदन लाग्न 
सक्ति–७ 

१९६ नं. ।। ।। पनुरावेदनपर मलंदा एकसय रुपैयााँको दस्िरु सकहि यस नम्बरका नमूना 
बमोखजमको फाराममा लेखी ल्याएको मार मलन ुपिन ।  

फलाना अड्डामा चढाएको 
पनुरावेदनपर 

संवि ्२० ... सालको देवानी । फौजदारी  पकहला  पनुरावेदन नं. 
         दोस्रा 
 फलाना फलाना हरेकको पूरा नाउाँ, थर, विन वादी /प्रमिवादीः अकपलाट 

कवरुद्ध 

फलाना फलाना हरेकको पूरा नाउाँ, थर, विन वादी/ प्रमिवादीः रेस्पोण्डेण्ट 
 

फलाना अड्डाका फलाना हाककमले संवि ्२० ... ... को शरुु पनुरावेदन । ठाडो । साधक नं. ... ... 
... को मदु्दामा फलाना मममिमा म वा हामीहरुलाई यस्िो गने गरी फैसला गनुन भएकोमा खचत्त नबझेुको 
हनुाले मदु्दाको मोल कवगो यमि वा सजाय यमि भएको हनुाले सो दण्ड सजाय बझुाएको वा धरौट वा 
जमानि ददएको मनस्सा सामेल राखी वा थनुामा रही पनुरावेदन गरेकोिु वा गरेका िौं । यसमा म वा 
हामी अकपलाटको मनम्न मलखखि पनुरावेदन खजककर ि । 

 १. ... ... ... 
 २. ... ... ... 

अकपलाट 

                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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फलाना ठाउाँ बस्ने फलाना 
 

    (एक भन्दा बढी अकपलाट भएमा १, २, ३ नम्बर ददई सबैको पूरा नाउाँ, थर, विन, उमेर लेखी 
्यसमा लेखपढ गनन जानेले हस्िाक्षरको सही र अरुले ल्याप्चे सही गनुन पिन) इमि संवि ्२० ... साल 
... गिे रोज ... ... शभुम ्– – – – – – – – – – 

१९७ नं. ।।  ।। यसै महलको १९३ नम्बर बमोखजम पनुरावेदनको म्याद ददन ु पनेमा 
अड्डाबाट ्यस्िो म्याद जारी नै गररएको रहेनि भने झगमडयाले आफूलाई लागेको दण्ड सजाय मिरेको वा 
फैसलाको नक्कल मलएकोमा सो मध्ये जनु काम अखघल्ला मममिमा भए गरेको ि सोही मममिले पनुरावेदन 
ददने म्याद कायम गनुन पिन । 

१९८ नं. ।।  ।। ... ... ... 
१९९ नं. ।।  ।। यसै महलको १९४ नम्बर बमोखजम दण्ड सजाय बझुाई वा धरौट वा 

जमानि ददई पनुरावेदन गनन पाउनेमा सो बमोखजम नगरी थनुामा बसी पनुरावेदन ददएको रहेि भने ्यस्िो 
व्यखक्तलाई मनजले सो बमोखजम दण्ड सजाय बझुाए वा धरौट वा जमानि ददए, मदु्दा जनुसकैु अवस्थामा 
भएपमन थनुाबाट िाडी कानून बमोखजम गनन हनु्ि । 

२०० नं. ।।  ।। धरौट वा जमानि ददन नसकी थनुामा रही पनुरावेदन ददने अकपलाटलाई 
पनुरावेदन सनेु अड्डाले कारबाहीको मसलमसलामा न्यायको दृकष्टले थनुामा राख्न उखचि नदेखेमा धरौट वा 
जमानि नमलई िाररखमा राखी कारबाही गनन सक्निे ।  

२०१ नं. ।। ।। पनुरावेदनको िहमा पनुरावेदक र यसै महलको २०२ नम्बर बमोखजम 
खझकाईएको प्र्यथी िाररखमा नबसे पमन हनु्ि । िाररखमा बसेको पनुरावेदकले िाररख गजुारे पमन मदु्दा 
मडसममस गनुन हुाँदैन र प्र्यथीले िाररख गजुारेको कारणले मार मनजको प्रमिवाद खजककरहरुमा कवचार नगरी 
मदु्दा फैसला गनन पमन हुाँदैन। मममसल संलग्न मलखि र प्रमाणहरु समेि सबै कुरा उपर कवचार गरी कानून 
बमोखजम पनुरावेदन फैसला गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 

िोककएको िाररखमा पनुरावेदक वा प्र्यथी अदालिमा उपखस्थि नभएपमन अदालिले सो िाररखमा 
िोककएको काम गनन हनु्ि । पनुरावेदक वा प्र्यथी उपखस्थि नभएको कारणले मार िोककएको 
िाररखमा िोककएको काम नगरी रहन हु“दैन– – – – – – – – – २ 

िोककएको िाररखमा पनुरावेदक वा प्र्यथी अदालिमा उपखस्थि नभएपमन मामथ दफा २ बमोखजम 
सम्पन भैसकेका काम कारबाही बाहेक मदु्दाको बााँकीकाम कारबाहीमा िोककएको िाररखमा उपखस्थि 
भै सामेल हनु पाउाँि – – – – – – – – – – – – – ३ 

आफ्नो काबू बाकहरको कुनै कारणले गदान िोककएको म्याद वा िाररखमा उपखस्थि हनु नसकेकोले सो 
म्याद वा िाररखमा सम्पन नभै बााँकी रहेको कुनै काम कारबाही गरी पाउाँभनी सो म्याद वा 
िाररखको मममिले पन्र ददनमभर पनुरावेदक वा प्र्यथीले मनवेदन ददएमा कारण मनामसब वा 
कवश्वसनीय देखखए सोही व्यहोरा खोली पचान खडा गरी अदालिले सो काम कारबाही गनन हनु्ि – – – ४ 

२०२ नं. ।।  ।। पनुरावेदन, साधक वा अरु कुनै ककमसमबाट अगामडको फैसला सदर बदर 
गनन अमधकार प्राप्त अड्डाले इन्साफ जााँच्दा िलको अड्डाले गरेको इन्साफमा िाख्वक फरक हनुे अवस्था 
नदेखखएमा झगमडया खझकाई रहन ु पदजन । ठहरे बमोखजम फैसला गररददन ु पिन । इन्साफ जााँच्दा 
                                         
 दशौं संशोधनद्वारा खारेज 
 पााँचौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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अगामडको इन्साफ वा फैसला फरक पने देखखयो भने सो व्यहोराको पचान खडा गरी सो खडा गरेको िीन 
ददनमभर फलानास“गका फलाना मदु्दामा िपाई समेि राखी िलफल गनुन पने भएकोले बाटाका म्याद बाहेक 
पन्र ददनमभर हाखजर हनु आउन ुसो म्याद मभर हाखजर नभएमा पमि उजूरी लाग्ने िैन भनी झगमडयाको 
नाउाँमा म्याद जारी गरी सो म्यादमा झगमडया हाखजर हनु आए वा ऐन बमोखजम वाररस पठाएमा मनजलाई 
समेि राखी पैंिीस ददनमभर फैसला गनुन पिन । सो म्यादमा हाखजर नहनुे झगमडयाको पमि उजूर लाग्न 
सक्दैन । पनुरावेदन लाग्नेमा पनुरावेदनको म्याद ददन ुपिन । 

२०३ नं. ।।  ।।  ... ... ... 
२०४ नं. ।।  ।।  ... ... ... 
२०५ नं. ।। ।। एकै मदु्दामा हाने झगमडयामध्ये कसैको पनुरावेदन उजूर परेकोबाट जााँखचदा 

इन्साफ वा सजाय उखल्टन े भई सो इन्साफ सजाय उल्टाई फैसला गदान पनुरावेदन उजूर नददन े
झगमडयाका हकमा समेि इन्साफ सजाय उखल्टन जान ेभयो भन े ्यस्िोमा पनुरावेदन उजूर परेको िैन 
भनी सदर गरी ददन हुाँदैन । पनुरावेदन उजूर नददनेका हकमा समेि पनुरावेदन उजूर ददन ेसरह उल्टाई 
मिमनददन ुपिन ।  

२०६ नं. ।।  ।। पनुरावेदन ददनालाई कैद वापिको रुपैयााँ धरौट राखी िुटेका झगमडया 
पनुरावेदनमा खजत्न ेठहर् यो भने िाररखमा हाखजर रहेको वा नरही गजुारेको समेि जे भएपमन धरौट रहेको 
रुपैयााँ कफिान ददन ुपिन । हाने ठहर् यो भने कैद हनुेमा फैसला हु“दा हाखजर रहेको भए रुपैयााँ कफिान गरी 
कैद गनुन पिन । िाररख गजुारी गैर हाखजर रहेको भए पनुरावेदन फैसला भएका मममिले पााँच वषनमभर 
आफै हाखजर हनु आयो वा फेला परी पक्राउ भई आयो भने धरौट रहेको रुपैयााँको सयकडा दईु जररबाना 
गरी बााँकीकफिान ददई उसलाई फैसला बमोखजम कैद गनुन पिन । सो म्यादमभर हाखजर हनु वा पक्राउ भई 
नआए धरौट रहेको रुपैयााँ जफि गरी झगमडयाका हकमा कानून बमोखजम गनुन पिन । 

२०७ नं. ।। ।। मदु्दामा अड्डाबाट भए गरेको फैसलाको उल्टी पटकेको रेकडन नेपाल 
सरकारले िोकेको ढााँचामा पनुरावेदन फैसला गने अड्डाले राख्न ुपिन । 

२०८ नं. ।।  ।। अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान इिलायनामाको म्याद िाररखमा प्रमिवादी 
नददई म्याद गजुारी बसेका झगमडयाको ऐन बमोखजम एकिफी प्रमाण बझुी भएका फैसला उपर पनुरावेदन 
लाग्न सकै्तन । समाव्हान इिलायनामा िामेल गदान यसै महलको ११० नम्बर बमोखजम रीि नपरु् याई 
िामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रमिवादी ददन नपाई म्याद गजु्रकेो भने उजूरीसाथ फैसला भएको ि 
मकहनामभरमा थाहा पाएको पैंिीस ददनमभर झगमडयाले प्रमिवादी लेखी ददन ल्यायो भने पकहले मममसल 
सामेल रहेको िामेली समाव्हान हेरी रीिपूवनक िामेल भएको देखखन आएन भने सोही व्यहोराको पचान लेखी 
प्रमिवादी दिान गरी ऐन बमोखजम बझु्न ुपने प्रमाण बझुी मदु्दा फैसला गनुन पिन । रीि पगुी िामेल भएको 
देखखएमा सोही व्यहोरा खोली उजूर लाग्न सकै्तन भनी दरपीठ गरी कफिान ददन ुपिन । 

२०९ नं. ।।  ।। पनुरावेदन परी वा केही व्यहोराले इन्साफ जा“खचने अड्डामा आएका मदु्दामा 
प्रमाणलाई दाखखल भएका मलखि कागजहरु सद्दे कीिे िुट्याई इन्साफ गनुन पने अवस्था देखखएकोमा सो 
कारबाही िल्ला अड्डाले नगरी मिनेको रहेि भने पनुरावेदन सनेु अड्डाबाटै सो कागज सक्कलै खझकाई 
अड्डामा दाखखल भएपमि मममसल सामेल राखी उजूरवालाको बयान गराई प्रमिवादीहरु अन्ि टाढा खजल्लामा 
बसेको भए मनजहरु मध्ये मतुय कारणी र लेखक साक्षी र अरु सक्कल कागजै हेरी देखाई बयान गनुन पने 
जमिलाई ऐन बमोखजम गरी अडै्डमा खझकाई बयान मलई र िी बाहेकका अरु प्रमिवादीसाँग बन्दसवालद्वारा 

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा खारेज । 



 

54 
 

मनजहरु बसेका इलाकाको अड्डामा पठाई िामेल गरी ऐन बमोखजम जो बझु्न ुपने प्रमाण बझुी फैसला गनुन 
पिन । बन्दसवालद्वारा बखुझएका प्रमिवादीलाई िाररखमा राख्न पदजन । ्यस्िाले मदु्दा परेको अड्डामा 
िाररखमा बस्िु भन ेपमन बस्न पाउाँि । 

२१० नं. ।।  ।। पनुरावेदन परेको वा दोहररएको मदु्दामा अखघको इन्साफ सदर ठहररई 
फैसला भएकोमा सो फैसला गने अड्डाले अखघ खजत्न ेझगमडया िाररखमा नरहेको भए कवगो भराउन,े चलन 
चलाउन,े अंश बण्डा िुट्याउने, दाखखल दिान गराउने र मलखि पास गराउने समेि ऐनका म्यादमभर फैसला 
बमोखजम गराई माग्न ु पने कलमहरुमा सो अखघ खजिेको झगमडयालाई आफ्ना अड्डाबाट फैसला भएका 
मममिले िीन ददनमभर इन्साफ सदर भएको जनाउ पठाई यसै महलको ११० नम्बर बमोखजम िामेल 
गराउन ुपिन । सो जनाउ पाएका मममिले फैसला बमोखजम गराई माग्ने म्याद शरुु हनु्ि । 

२११ नं. ।।  ।। मदु्दा हेने अड्डामा रहेको मममसल कागजपरको नक्कल सरोकारवाला 
जोसकैुले मागे पमन ददन ु पिन । सो बमोखजम नक्कल ददंदा मलंदा नक्कल मलनलेे आफ्नै िफन बाट सारी 
मलनेमा मनजलाई सम्बखन्धि कमनचारीको रोहवरमा राखी फुलस्केप साईजको प्र्येक पानाको दईु 
रुपैयााँको दरले दस्िरु मलई नक्कल सानन ददन ु पिन । अड्डाबाट नक्कल सारी पाउाँ भनेकोमा फुलस्केप 
साइजको प्र्येक पानाको िीन रुपैयााँको दरले दस्िरु मलई नक्कल सारी ददन ुपिन । नक्कल मलंदा ददंदा सो 
नक्कलको खशरमा फलानाले मलएको भने र सक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि भने लेखी अड्डाको र 
हाककमको िाप लगाई दस्िरु दाखखल गरेको मममिले कफरादपरको नक्कल भोमलपल्टसम्ममा र अरु 
कागजको नक्कल िीन ददनमभरमा ददन ुपिन । 

२१२ नं. ।।  ।। सरकारी कमनचारी वा थनुामा रहेको मामनसको मदु्दाको मममसलको 
हलुाकद्वारा नक्कल पाउाँ भनी सो कमनचारी वा थमुनएको मामनसले कानून बमोखजमको दस्िरु समेि दाखखल 
गरी आफू बहाल रहेको वा िाररखमा रहेको वा थमुनएको अड्डामा दरखास्ि ददएमा सो अड्डाले बखुझमलई सो 
बमोखजम नक्कल पठाउन मममसल रहेको अड्डालाई लेखी पठाउन ु पिन र सो बमोखजम लेखी आएमा सो 
मममसल रहेको अड्डाले पमन नक्कल सानन लगाई दरखास्ि परेको अड्डामा पठाई ददन ुपिन । 

२१३ नं. ।।  ।। अड्डाले मदु्दामा साधक जाहेर गदान सो मदु्दाको सक्कल मममसल समेि राखी सो 
मदु्दाको मामनस थनुामा रहेको भए थनुामा रहेको मममि र ठाउाँ थनुाबाट भागेको भए भागेको मममि समेि 
खलुाई जाहेर गनुन पिन । 

२१४ नं. ।।  ।। साधक जाहेर गनुन पने मदु्दामा साधक जाहेर गदान ➼........ कसूरदार 
ठहरेकालाई ऐन बमोखजम गरी राख्न ुपिन ।  

२१५ नं. ।।  ।। मदु्दाको साधक जाहेर गरेकोमा पनुरावेदन परेको रहेि भने साधकको 
लगि काटी सो मदु्दा पनुरावेदनको िहबाट हेनुन पिन । सो बमोखजम पनुरावेदन हेदान वा पनुरावेदन 
नपरेकोमा साधक जााँच्दासाधक जाहेर गने अड्डाले बझु्न ुपने प्रमाण नबझुी काम बााँकीराखी जाहेर गरेको 
रहेि र प्रमाण वा झगमडया नबझुी फैसला गनन वा मनकासा ददन नहनुे देखखयो भने सो बझु्न ुपने झगमडया 
हाखजर रहेकोमा मनज समेि अरु जो बझु्न ुपने प्रमाण बझुी म्यादमभर फैसला गनुन वा मनकासा ददन ुपिन । 
साधक जााँच्दाबझु्न ुपने काम बााँकीबाहेक अरु रीि नपगेुकोमा भने यमि रीि परु् याई पठाउन ुभनी म्याद 
िोकी साि ददनमभर कफिान पठाईददन ुपिन ।  

 

                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 

➼ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६८ द्वारा खझककएको । 
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२१६ नं. ।।।। मदु्दाको साधक जाहेर गरेकोमा आफ्नै अड्डाको से्रस्िा र आफ्नो अड्डाको 
इलाकाको अड्डा बझुी पगु्नेमा पन्र ददनमभर र अरु इलाकाको अड्डा बझु्न ुपनेमा िाककिासाथ म्याद िोकी 
जो बझु्न ुपने बझुी अड्डामा दाखखल भएको पन्र ददनमभर ककनारा गनुन पिन ।  

२१७ नं. ।।  ।। साधक सदर गनुन गराउन ुपने मदु्दामा सो साधक जााँच्ने मनकासा ददनलेे सो 
साधक सदर गरे बमोखजम थमुनएकालाई िाड्न ुपने वा सजाय गनुन पने भएकोमा सो बमोखजम गनुन भनी 
जनु अड्डाको खोर झेलखानामा थनुवुा रहेकोि सो र साधक जाहेर गने अड्डामा िीन ददनमभरै जनाउ पठाई 
्यसको मममसल पन्र ददनमभर साधक जाहेर गने अड्डामा पठाई ददन ुपिन । 

२१८ नं. ।।।। मदु्दामा अरु अड्डा बझु्न ु पदान वा अरु अड्डाबाट कागज वा मामनस खोजी 
खझकाउन ुपदान वा साक्षी सरजमीन झगमडयाको बन्द सवाल बकपर बयान गराउन ुपदान सो अड्डालाई यो 
व्यहोरासाँग यमि ददनमभर फलाना काम गरी पठाउन ुभने बाटाको म्याद बाहेक मनुामसब माकफकको म्याद 
ददई लेखी पठाउन ुपिन । 

२१९ नं. ।।  ।। सरकारी काममा आफ्ना अड्डाबाट गनुन पने मनुामसब माकफकको लेखोट 
पूजी आएमा िोककएका म्यादमभर लेखी आए बमोखजमको काम िरुुन्ि िामेल गरी पठाउन ुपिन । िामेल 
भएन वा गनन सककएन भने कारण खोली सो लेखी पठाउने अड्डालाई म्यादैमभर जवाफ ददन ुपिन। 

२१९क. नं. ।।  ।। अड्डाले मदु्दाहरुमा प्रमाणका मनममत्त चाकहने मममसल कागजाि मागी 
पठाएको वा कुनै कुरा सोधी पठाएकोमा िरिामगिा गदान पमन मममसल कागजाि वा जवाफ नपठाएकोले 
मदु्दाको कारबाही ककनारा गनन बाधा परेकोमा वा कुनै पक्षलाई मकान परेकोमा ्यस्िो मममसल कागजाि वा 
जवाफ नपठाउने अड्डाका प्रमखु वा सम्बखन्धि कमनचारीलाई पटकै कपच्िे पचास रुपैयााँसम्म जररबाना गनन 
सक्नेि । ्यस्िो जररबाना मनजको िलब खवुाउने कायानलयले िलबबाट कट्टा गरी सम्बखन्धि अड्डामा 
दाखखल गनुन पिन । िर ्यसरी जररबानाको आदेश भएपमि सम्बखन्धि अड्डा प्रमखु वा कमनचारीले ्यस्िो 
मममसल कागजाि वा जवाफ समयमा पठाउन नसकेको मनुामसब कारण उल्लेख गरी सो जररबाना लाग्न ु
नपने कुराको मनवेदन ददएमा र सो कारण सम्बखन्धि अड्डालाई सन्िोषजनक लागेमा सो अड्डाले उक्त 
जररबानाको आदेश रद्द गनन वा लागेको जररबाना घटाउन सक्नेि ।  

२२० नं. ।।  ।। नेपाल सरकार वादी भई हेनुन पने कुराको र सरकारी कमनचारीले वा 
सरकारी कामको अखतियार पाएको कुनै व्यखक्तले दःुख पीर ददएको र सरकारी कमनचारीले अड्डा सम्बन्धी 
जाहेर गरेको कुराको मनवेदनपरमा मलफा दस्िरु नभएपमन कानून बमोखजम कारबाही गनुन पिन । सो 
बाहेक अरु कुरामा आफ्नो अड्डाको काम कारबाही सम्बन्धी कुनै कानून भए सो बमोखजमको र नभए 
पााँच रुपैयााँ मलफा दस्िरु लाग्ि । 

२२१ नं. ।।  ।। ऐनमा कटकटवाला मलफा फाराम लेखी मलन ु ददन ु जारी गनुन भने 
लेखखएकोमा सो कटकटवाला मलफा फाराम नभए सो ऐनमा जमि रुपैयााँ पैसाको कटकटवाला मलफा फाराममा 
लेखी मलन ुददन ुजारी गनुन भनी लेखखएकोि ्यमि नगदी रुपैयााँ पैसा नै दस्िरु मलई खाली सादा कागजमा 
लेखी लेख्न लगाई मलन ुददन ुजारी गनुन पिन ।  

२२२ नं. ।। ।। आफ्ना अड्डामा परेका मनवेदनपरमा मनामसब माकफकको कारणले बाहेक 
साि ददनमभर िोक आदेश ददइसक्न ुपिन । 

 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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२२३ नं. ।। ।। अड्डाले मदु्दामा प्रमाण मनममत्त खझकाएको फैसला भइसकी पनुरावेदनको हद 
समेि नाघेका मममसल र आफ्नै अड्डाबाट फैसला गरेको मममसल समेि अरु अड्डामा बझुाउन ु पनेमा 
ममलापर भएको मदु्दा भए ममलापर भएका साि ददनमभर र फैसला भएको मदु्दा भए पनुरावेदन उजूरको 
म्याद नाघेका साि ददनमभर जनु अड्डामा बझुाउन ुपने हो उसै अड्डामा बझुाई ददन ुपिन ।  

२२४ नं. ।।  ।। सरकारी कमनचारीले यसै महलको ३० नम्बरमा लेखखएका मामनसको बाहेक 
अरुको आफू बहाल रहेका अड्डामा दिान कारबाही हनुे वा पनुरावेदन पनन आउन ेमदु्दा सम्बन्धी कफरादपर, 

प्रमिउत्तरपर, पनुरावेदनपर, मनवेदनपर इ्यादद कागजपरहरु लेख्न लेखाउन हुाँदैन। 

❐२२५ नं. ।।   ।। कुनै सरकारी कमनचारीले आफ्नो पदको नािाले वा आफ्नो अड्डाको 
कुनै काम गदान आफूले गनन नहनुे कुनै काम गरेमा वा गनुन पने कुनै काम नगरेमा वा ्यस्िो काम काज 
गदान अनाव्यक कढलाससु्िी गरेमा वा बदमनयि देखखएमा ्यस्िा कमनचारीलाई अखतियारवालाबाट ि्कालै 
कवभागीय कारबाही र सजाय गनुन पिन । अड्डा जााँच्ने कुनै पदामधकारीले आफूले अड्डा जााँच गने 
मसलमसलामा ्यस्िो भए गरेको देखेमा कवभागीय कारबाहीका लामग िरुुन्ि अखतियारवालालाई लेखी 
पठाउन ुपिन ।  

२२६ नं. ।। ।। यस महल बमोखजम गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमधको 
रोहवरमा वा ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमधको सहीिाप गराई गनुन गराउन ु पने कुनै काम कारबाही गने 
गराउने मसलमसलामा ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमधलाई उपखस्थि गराईददन सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकामा मलखखि सूचना ददंदा पमन सो काम कारबाहीको लामग ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमध उपखस्थि 
नभएमा वा गाउाँपामलका वा नगरपामलका भड्ग भई वा अन्य कुनै कारणले कायम नरहेको अवस्थामा पमन 
सो काम कारबाही गनन गराउन सककनेि र अरु कुराको रीि पगेुको भए ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमधको 
उपखस्थमि वा सहीिाप नभएको भने आधारमा मार सो काम कारबाही बदर हनुे िैन ।  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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महल २ 

दण्ड सजायको 
 

 १ नं. ।। ।। कानून बमोखजम अपराध ठहररने कुनै काम गने व्यखक्त सो काम गदान ... 
... ...आफूले गरेको कामको प्रकृमि र पररणाम थाहा नपाउने गरी मगज मबग्रकेो वा बौलाएको रहेि भन े
मनजलाई खि बाि लाग्न वा कुनै प्रकारको सजाय हनु सकै्तन ।... ... ... मगज मबग्रकेो वा बौलाएका 
व्यखक्तलाई मसकाई कसैले कुनै अपराध गनन लगाएको रहेि भने सो मसकाउनेलाई मनजले आफै अपराध 
गरे सरह कानून बमोखजम पूरा सजाय हनु्ि ।  

२ नं. ।।  ।। कसैले गरेका काममा उसको सेखपमि अरुका नाउाँमा नालेस परी मनेको 
कसूर ठहरे पमन सजाय हुाँदैन कवगोको हकमा ऐन बमोखजम गनुन पिन । 

 

३ नं. ।।  ।। जररबाना, कैद वा मबशौंद लागेको मामनस सो असूल नहुाँदै मर् यो भने ऊ 
मरेपमि माफ हनु्ि । उसको अपिुाली खाने वा जमानी हनुेलाई पक्राउ गनन हुाँदैन । कवगो भराउने वा 
मलन ुपने कुरा रहेि भने अपिुाली खानलेे मिनुन पिन । जायजाि गरी मलएपमि नपगेुको बााँकीमा अपिुाली 
खानलेाई पक्रन हुाँदैन। 

 

४ नं. ।। ।। सवनस्व हनुे ठहरी फैसला भै सवनस्व रोक्का भएको मामनस मर् यो भने कसूरमा 
ररहाई नपाए ्यसको सवनस्व फुकुवा हनु सकै्तन । ऐन बमोखजम गनुन पिन ।  

 

५ नं. ।। ।। ... ... ... 
 

६ नं. ।। ।। यमि खण्ड सजाय गनुन भने लेखखएकोमा ..... ....... जन्म कैदको बीस वषन र 
सवनस्वको अठार मकहना कैद कायम गरी ्यसको खण्ड सजाय गनुन पिन ।  

 

७ नं. ।।  ।। ऐनमा सवनस्व सकहि जन्म कैद गनुन भने लेखखएकोमा जन्म कैद गरी ऐन 
बमोखजम सवनस्व गनुन पिन । सवनस्व गनुन भने लेखखएकोमा ऐन बमोखजम सवनस्व गनुन पिन । 

 

८ नं. ।।  ।। एकै जनाले धेरै पटक ..... ... ... सवनस्व सकहि जन्मकैद वा जन्मकैद वा 
अरु सजाय हनुे खि गरेको भएपमन कुनै खिमा ... ... ...  सवनस्व सकहि जन्मकैद र जन्मकैद मध्ये 
ठूलो सजाय भएपमि सानो सजाय हनुे खि ... ... ... वा सो सजायहरु मध्ये कुनै सजाय भएपमि अरु 
सानो सजाय हनु ेखि खाकपंदैन । सवनस्व सकहि जन्मकैद वा जन्मकैद हनुे वा भएको कसैले म्याद गजुारी 
फरार भएको वा कैद थनुामा बसेको वा कैद थनुाबाट भागेको वा धरौटी जमानी िाररखमा िूटेको 
अवस्थामा ठूलो सजाय हनु ेखि गरे सोही ठूलो सजाय गनुन पिन । फेरर जन्मकैदको सजाय हनु ेखि 
गरेकोमा जन्मकैद भोगी िुट्न पाउने भएपमि चार वषन थपी र घटी सजाय हनु े खि गरेकोमा खि 
अनसुार बढीमा चार वषनसम्म थपी कैद गनुन पिन । 

 

                                         
 पकहलो संशोधनद्धारा संशोमधि । 

 बालबामलका सम्बन्ध ऐन, २०४८ द्वारा खझककएको । 
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा खझककएको । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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९ नं. ।।  ।। देवानी मदु्दामा सजाय गदान जहानमा मतुय कारणीलाई ऐन बमोखजम सजाय 
भएपमि अरुलाई सजाय गनन हुाँदैन। 

 

१० नं. ।।  ।। ऐनमा पटक वा खि खाप्न ुभने लेखखएको वाहेक एकै कागजका मदु्दामा दईु 
वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खि पटक खापी सजाय गनुन परेमा कैद हनुे कलममा जनु ऐनको ठूलो 
सजाय ि सोही ऐनले मार सजाय गनुन पिन । अरु ऐनको खि खाप्न हुाँदैन । जररबानाको सजाय 
पाउनेमा सबै ऐनको खि खापी सजाय गनुन पिन । जररबानाको र कैदको सजाय हनुेमा दवैु कलमको 
ठूलो सजायको मार दवैु कुराको सजाय गनुन पिन । एकै कागजको मदु्दा भएपमन नभएपमन सवनस्व भएपमि 
सो हनुभुन्दा अखघको कसूरमा जररबानाको खि खाकपंदैन ।  

 

११ नं. ।।  ।। ऐनमा कैद भनी लेखखएको कलममा कैदै हनु्ि । 
 

११क. नं. ।।  ।। मदु्दा मडसममस गराए वापि कैदको सजाय भएकोमा ्यस्िो कैदको एक 
ददनको पच्चीस रुपैयााँका दरले रुपैयााँ बझुाएमा कैद गनुन पदजन । रुपैयााँ बझुाएमा बझुी मलई कैदको 
लगि कट्टा गररददन ुपिन– – – – – – – – – – – – – १ 
 
यसै महलको ११ नं. मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन िीन वषनभन्दा कम कैदको सजाय हनुे कुनै 
कसूर गने व्यखक्तलाई कैदको सजाय गरी पकहलो पटक कसूरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनामसब 
नठहराएमा एक ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले हनु आउने रकम िोकी सो िोककएको रकम बझुाएमा 
कसूरदारलाई कैदमा नराख्न ेगरी अड्डाले फैसला गनन सक्नेि । सो बमोखजम कसूरदारले रुपैयााँ बझुाएमा 
बझुी मलई कैदको लगि कट्टा गरी ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –२ 
 
मामथ दफा २ बमोखजम कैद वापिको रुपैयााँ बझुाउन पाउने गरी फैसला गदान अड्डाले कसूरदारसाँग फेरी 
्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गनेिु भनी कागज गराउनिे र सो मममिले िीन 
वषनमभर कैदको सजाय हनुे कुनै अपराध गरेमा सो कसूरदारलाई पकहलेको फैसला बमोखजमको कैद समेि 
थपी सजाय गररनेि र अड्डाले पकहलेको फैसला बमोखजम कैद वापि बझुाएको रकम कफिान गने आदेश 
ददन सक्नेि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – –३ 
 

कवहावरीको महलको १० नम्बर बमोखजम सजाय हनुमेा मामथ २ दफा बमोखजमको व्यवस्था लागू हनुे 
िैन    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – ४ 

◙१२ नं. ।।  ।। यो ऐनको कवमभन महल वा प्रचमलि कानूनमा लेखखएको कुनै काम कुरा 
कसूर हनुेमा सो कसूरका मनममत्त सम्बखन्धि महल वा प्रचमलि कानूनमा सजायको कुनै खास व्यवस्था 
गररएको रहेनि भने ्यस्िो कसूरको प्रकृमि र अवस्थाका कवचारले पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबाना 
हनुेि। 

 

                                         
 नवौं संशोधनद्वारा थप । 
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि। 
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१३ नं. ।। ।। कुनै अड्डाबाट सरकारी कमनचारीहरुको खजम्मा गरी कुनै अड्डाका नाउाँमा चलान 
गरी पठाएको नगद खजन्सी गैह्रको खजम्मा मलई आउने कमनचारीले आफ्नै मनुामसबले होस ् वा आफू 
मामथका अमधकृिले अह्राउाँदा होस ्बीचमा सो खझकेि भने आफ्नै मनुामसबले खझकेको भए खझक्नलेाई र 
अह्राई खझकेको भए अह्राउनलेाई दईु वषनदेखख ि वषनसम्म कैद गनुन पिन । अराउ मानी मार खझकेको भए 
अह्राउनेलाई हनुे सजायको डेढी घटाई कैद गनुन पिन । कवगो मासेको रहेि भन ेमास्नेबाट कवगो समेि 
बझुी मलन ुपिन । 

 

१४ नं. ।।  ।। कुनै सरकारी वा सावनजमनक कामको अमधकार पाएका व्यखक्तले आफ्नो 
ओहदा सम्बन्धी काम गदान गराउाँदा वा कुनै कानूनी किनव्य भएका व्यखक्तले ्यस्िो किनव्यको पालन गदान 
कानूनले मलन खान हनुे पाररश्रममक बाहेक अरु कुनै रकम कलम दै दस्िरु मलन खान हुाँदैन मलए खाएमा 
घूस खाएको ठहिन ।  

 

१५ नं. ।।  ।। घूस खाएकोमा कवगो जफि गरी मलई सरकारी वा सावनजमनक कामको 
अमधकार पाएका कुनै व्यखक्तले घूस खाएको भए मनजलाई कसूरको मारा अनसुार दईु वषनदेखख ि वषनसम्म 
कैद वा पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबाना र सो बाहेक अरुले घूस खाएको भए मनजलाई कवगो बमोखजम 
जररबाना हनु्ि । जामगर िाँदा घूस खाएको जामगर टुटेपमि सजाय पाउने भएमा वा घूस खान 
मागेकोसम्म रहेि खान भन ेपाएको रहेनि भने पमन मामथ लेखखए बमोखजम हनु्ि । घूस खवुाउन ेवा 
घूसको कुरा ममलाई ददनेलाई घूस खवुाई सकेको वा खवुाई नसकेको भएपमन सरकारी कमनचारी भए 
मनजले आफै घूस खाए सरहकै सजाय र सरकारी कमनचारी बाहेक अरु भए ्यस्को आधा सजाय हनु्ि । 
घूस खान ुखवुाउन ुगरी कसैको नोक्सान पारेको रहेि भन ेसो नोक्सानी कवगो जस्का पेटमा परेको ि 
उसैबाट र मनजबाट उपर हनु नसकेमा घूस खानेबाट असूल गरी मलन पाउाँि । 

 

१६ नं. ।।  ।। सरकारी कमनचारीले डर धाक देखाई कुटपीट, हािपाि वा बााँधिा“द समेि 
इ्यादद जोर जलुमु गरी जबरजस्िी घूस मलएमा सो घूसको कवगो जसबाट मलएको हो उसलाई कफिान गराई 
सो कमनचारीलाई कवगो बमोखजम जररबाना गरी िीन वषनदेखख नौ वषनसम्म कैद हनु्ि । जबरजस्िी गरेको 
मार रहेि मलन पाएको भन ेरहेनि भने मामथ लेखखएको सजायको आधा सजाय हनु्ि । 

 

१७ नं. ।। ।। यसै महलका १५ नम्बरका कुरामा कैद गनुन पदान नौ वषन र १६ नम्बरका 
कुरामा कैद गनुन पदान बाह्र वषनभन्दा बढी कैद गनुन हुाँदैन। 

१८ नं. ।।  ।। फौजदारी मदु्दामा कुनै व्यखक्तले झटु्टा प्रमाण बनाई रीस ईबीले वा मनामसब 
माकफकको कारण वा िथ्य नभई कुनै व्यखक्त उपर सो मदु्दा चलाएको ठहरेमा झटु्टा पोल उजूर गरे वापि 
मनजलाई मनजले पोलेको कुरा ठहरेको भए पोलाई माग्नेलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनु्ि । सो 
बमोखजम सजाय गदान पााँच वषनभन्दा बढी कैद हनु ेभएमा पााँच वषनसम्म मार कैद गनुन पिन । पोल उजरू 
गदानको अवस्थामा रीस ईबी रहेनि भने वा पोल उजूर गनुन पने मनामसब माकफकको िथ्य भई गरेको हो 
भने मदु्दा हेने अड्डालाई कवश्वास भएमा सजाय गनुन नपने वा कम गनुन पने कारण खोली ्यस्िो पोल उजूर 
गने व्यखक्तलाई सो लेखखएको सजाय मध्ये सबै वा केही सजाय नगनन सक्नेि । 

 

                                         
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
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१९ नं. ।।  ।। यसै महलको १८ नम्बर बमोखजम पोलाहालाई सजाय हनुे भएकोमा सो मदु्दा 
हेने अड्डाले पोलाहालाई सो सजायको आधा सोही लेखखए बमोखजमको सजाय गरी आधा जसका उपर 
्यस्िो झटु्टा मदु्दा चलाएको हो सो व्यखक्तलाई क्षमिपूमिनको रुपमा भराई ददनेि । पोलाहालाई कैदको 
सजाय हनुेमा यो नम्बर बमोखजम ददइने क्षमिपूमिनको लामग सो कैदको सजायको नगद अङ्क कायम गदान 
एक ददन कैदको सजायको पचास रुपैयााँ कायम गनुन पिन । मामथ लेखखए बमोखजम क्षमिपूमिन ददन ुपने 
व्यखक्तले सो बमोखजम क्षमिपूमिन नददएमा सो क्षमिपूमिन मनजको जायजािबाट भराई ददन ुपिन र जायजािबाट 
असूल उपर हनु नसकेमा सो वापि कैद गराई पाउाँ भनी क्षमिपूमिन पाउने व्यखक्तले दरखास्ि ददएमा मदु्दा 
हेने अड्डाले भरी भराउ हनु नसकेको क्षमिपूमिनको अङ्कको कवचार गरी िीन मकहनासम्म कैदको सजाय गनन 
सक्नेि । 

 

२० नं. ।।  ।। यसै महलको १९ नम्बर बमोखजम क्षमिपूमिन ददन ु पने व्यखक्तको मृ् य ु
क्षमिपूमिनको फैसला हनु ु वा भरी भराउ हनुभुन्दा अगावै भएपमन मनजका हकवाला माफन ि मनजका अंश 
हकबाट पगेुसम्म क्षमिपूमिन असूल गरी भराई ददन ु पिन र क्षमिपूमिन पाउने व्यखक्तको मृ् य ु क्षमिपूमिनको 
फैसला हनु ुवा भरी भराउ हनुभुन्दा अगावै भएमा मनजले पाउन ुपने क्षमिपूमिन मनजका हकवालाले पाउाँि। 

 

२१ नं. ।। ।। यस ऐनमा अन्यर लेखखएकोमा बाहेक देहायका कुरामा देहाय बमोखजम गनुन 
पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

नपाउनेमा पाउन ुपिन भनी उजूर ददएको ठहरेमा पके्रको कवगोको सयकडा दश जररबाना गनुन पिन –  १ 
 

ददन ुपनेमा फरेव गरी नददएको ठहरेमा कवगो भराई सो कवगोको सयकडा दश जररबाना गनुन पिन – – –२ 
 

आफूले पाउन ुपने भन्दा बढ्िा पके्रको ठहरेमा सो बढ्िा पके्र जमिको र आफूले ददन ुपने भन्दा घटी  
 

भनेको ठहरेमा सो घटी भनकेा जमि कवगोको सयकडा पााँचजररबाना गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

●क्षमिपूमिन भराउन ुपनेमा भराएको क्षमिपूमिनको रकमको भरी पाउनेबाट दशौंद मलन ुपिन – – – – – – – –४ 
 

२२ नं. ।।  ।। अड्डाबाट कवगो धरौट मलई मदु्दा हेनुन पनेमा अड्डामा कवगो दाखखल गराई वा 
रोक्का गनुन पनेमा रोक्का गरी मदु्दा हेनुन पिन । अड्डामा कवगो दाखखल भएपमि र रोक्का गरेको वा धन जमानी 
मलएको मममिदेखखको ब्याज लाग्दैन । 

 

२३ नं. ।।  ।। सजाय िोकी फैसला गदान सजाय पाउन ेकसूरदार हाखजर रहेको भए सो 
फैसला गने अड्डाले नै उसै बखि पक्री फैसलाले लागेको सजाय असूल गनुन पिन । सो गदान जररबाना 
लागेकोमा बझुाए बझुी वा सो बापि जेथा जमानी मलई िाडी ददन ुपिन । कैद लागेकोमा पनुरावेदन गनन 
अदालिी बन्दोबस्िको महलको १९४ नम्बर बमोखजम धरौट वा जमानि ददएमा सो मलई िाड्न ुपिन । 
नबझुाए वा नददए जररबाना बापि लाग्न ेकैद र फैसलाले भएको कैद समेि असूल गनन कारागारमा पठाई 
ददन ु पिन । सजाय पाउन े कसूरदार हाखजर नरहेको भए मगरफ्िार गनन अड्डाबाटै सम्बखन्धि प्रहरी 
कायानलयलाई आदेश गरी यसै महलको २५ र २६ नम्बरहरुमा लेखखए बमोखजमको कारबाही समेि 

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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चलाउन ुपिन । सो बमोखजम लेखी आएमा सम्बखन्धि प्रहरी कायानलयले सजाय पाउने कसूरदारलाई खोज 
िलास गरी पक्री अड्डामा दाखखल गनुन पिन । फैसला बमोखजम लागेको सजायको लगि फैसला गने 
अड्डाले आफैले कस्न ुपनेमा आफै कस्न ुर अन्य इलाकाको शरुु अड्डामा कस्न पठाउन ुपनेमा सो अड्डामा 
फैसला भएको साि ददनमभर पठाउन ु पिन । लगि कस्दा कस्न पठाउाँदा सजाय पाउने कसूरदारलाई 
फैसला बमोखजम लागेको सजाय र सो असूल गनन गरेको कारबाही समेि खलुाउन ुपिन । साधक जाहेर 
गरेकोमा साधक मनकासा भई आएपमि सो बमोखजम लगि कस्न ुकसाउन ुपिन । 

 

२३क. नं. ।। ।। फैसला बमोखजम सरकारी कवगो, दशौंद मबशौंद समेि इ्यादद मलन ु पने 
कलममा वा सवनश्व हनुे कसूरमा कसूरदार हाखजर रहेको भए फैसला गने अड्डाले नै उसै बखि पक्री 
फैसलाले लागेको कवगो, दशौंद मबशौंद असूल गने वा सवनस्व गने कारबाही चलाउन ुपिन । सजाय पाउन े
कसूरदार हाखजर नरहेकोमा सजाय असूल गने सम्बन्धमा यसै महलको २३ नम्बरमा लेखखए बमोखजम 
मनजलाई पक्राउ गनन र २६ नम्बर बमोखजम कवगो, दशौंद, मबशौंद असूल गने वा २७ नम्बर बमोखजम 
सवनस्व गने समेि कारबाही चलाउन ुपिन  – –१ 

 

फैसला बमोखजम लाग्न ेठहरेको सजाय वा सरकारी कवगो, दशौंद, मबशौंद असूल गने मसलमसलामा अड्डाले 
कसूरदारको जायजाि वा सवनश्व गनुन पदान प्रहरी कायानलयको सहायिा मागेमा िरुुन्ि ददन ुपिन – – – – – – –२ 

 

२४ नं. ।। ।। सरकारी कवगो जररबाना दशौंद मबशौंद समेि इ्यादद मलन ुपने कलममा वा 
सवनस्व हनुे कसूरमा एक पटक सवनस्व जायजाि भइसकेपमि सो सवनस्व भएका कसूरमा र जायजाि 
भएका कलमको बााँकी जमिमा देहाय बमोखजम गनुन पिन । सो बाहेक अरु कुराको जायजािबाट उपर 
नभएको बााँकी कवगो जररबानाको लगि िरुुन्िै र कैदको हकमा जायजाि भएपमि पााँच वषनदेखख बेपते्त भए 
लगि काटी ददन ुपिन – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

ज्यान सम्बन्धी मदु्दा, कुनै प्रकारको चोरी मदु्दा वा राजकाज मदु्दाको कसूरदारलाई भएको सजायको 
बााँकी र सम्बखन्धि कमनचारीले आफ्नो खजम्माको सरकारी वा सरकारी संस्थान वा सरकारद्वारा 
मनयखन्रि संस्थानको िहकवल, धनमाल मासी चोरी नोक्सान पारी खाए खवुाएको वा पे्की ठेकको वा 
बााँकीनमिनेको महलको २ नम्बरको बााँकी समेि यमि कलमको बााँकीमा जकहलेसकैु फेला परे पमन 
फैसला लगि बमोखजमको सजाय गनुन पिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – १ 
 

गैह्र सरकारी वा देहाय दफा १ मा लेखखएको संस्थानको कवगोमा अपिुाली खानेबाट अपिुाली 
खाएजमि सम्पखत्तबाट असूल गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – २ 
 

बााँकीवाला मरी सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य समेि पााँचजना स्थानीय 
भलादमीको मरुवा मचुलु्का भई आए कैद जररबाना मबशौंदको लगि काटी ददन ुपिन – – – – – – – ––३ 

बााँकीवाला मामनस वा मनजको घर ठेगान नलागेमा िीन वषनसम्म वषनको एक पटक र मामनस घर 
ठेगान लागे पमन भागी मरे बााँचेको वा यस ठाउाँमा ि भने ठेगान नलागेमा पााँच वषनसम्म वषनको एक 
पटक सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य समेि स्थानीय भलादमी पााँच जनाको बेपते्त 

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा थप । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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मचुलु्का भई आए जेथा हनुकेो जायजाि भइसकेको भए देहाय दफा १ मा लेखखएको लगि बाहेक 
अरु लगि काटी ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ४  

 

२५ नं. ।।  ।। जररबाना वा सरकारी कवगो असूल गननलाई दमुनया“को कवगो उपर नहनु्ज्याल 
पखी रहन ुपदजन । सरकारी कवगो लागेको मामनसले सो मिरे मलई र नमिरे ऐन बमोखजम जायजाि गरी 
असूल गनुन पिन । सो बमोखजम जायजाि गरी मलंदा नपगेुको बााँकीमा हाखजर रहेको भए िरुुन्ि र हाखजर 
नरहेको भए यसै महलको २३क. नम्बर बमोखजम गनुन पिन । सरकारी कवगो बाहेक कैद जररबाना 
लागेकाको हकमा सो जररबाना मिरे मलई नमिरे सो जररबाना बापि समेि कैद गनुन पिन । कैद भएपमि 
जायजाि गनुन हुाँदैन। कैद जररबाना लागेको मामनस भागी गयो भने यसै महलको २३ नम्बर बमोखजम 
पक्राउ गरी जररबानामा र एक ददनको पचास रुपैयााँको दरले रुपैयााँ कसी कैदमा समेि जायजाि गरी 
असूल गनुन पिन । फैसला बमोखजम कैद हनु ेठहरेको मामनस यसै महलको २४ नम्बरको म्यादमभर फेला 
परे मनजलाई फैसला बमोखजम कैद गरी कैद बापि आएको रुपैयााँ कफिान ददन ुपिन । 

 

२६ नं. ।। ।। ऐन बमोखजम जररबाना कैद वापि जायजाि गदान कसूरदारको अंशबाट मार 
पगेुसम्मको असूल गरी मलन ुपिन । दमुनया“को कवगो वापि जायजाि गदान ्यो धन खान ेबाह्र वषनदेखख 
मामथका ऐन बमोखजम मान ुनिुट्टी साँग बसेका वा ्यो धन खा“दा साँगबसेका पमि मभन हनुेको अंश समेि 
र सरकारी कवगोमा जायजाि गदान सो धन खााँदा साँग बस्ने सबै अंखशयारको अंश जायजाि गनुन पिन । सो 
बमोखजम जायजाि गदान स्वास्नी, िोरी, बहुारीको दाइजो, कववाह नभएका िोरािोरीको कववाह खचन, दमुनयााँको 
कवगोमा जायजािको दरखास्ि नपदज र सरकारी कवगोमा सो कवगो लाग्ने भनी पक्राउ भएका मममिभन्दा 
अगावै साहूलाई लेखी ददएको अचलको भोग दृकष्ट िमसकु बमोखजमको थैली, एक हल गोरु, रोजगार गने 
एकसरा हमियार, खान े पकाउने एकसरो भााँडा, ओड्ने ओछ्याउन,े लाएको कपडा र अन रहेि भन ेसो 
जायजाि हनुलेाई ि मकहनासम्म खान पगु्ने अन पर सारी िाडी अरु जायजाि गरी पगेुसम्म असूल गनुन 
पिन । बढ्िा भए कफिान ददन ुपिन । जायजाि भएपमि पगेुन भने पमन अरु जहानलाई पक्रन हुाँदैन । 
िर फरार रहेको कसरुदारको अंश जायजाि मललाम मबक्री गदान यो नम्बर बमोखजम कुनै कुरा पर सानुन 
पदजन ।  

 

२७ नं. ।।  ।। सवनस्व गदान अंश नभएका अरु अंखशयारको अंश पर सारी र कसूर जाहेर 
नहुाँदै भोग दृकष्ट बन्धक लेखखएका िमसकु बमोखजमको साहूको थैली, कववाह नभएका िोरा िोरीको ऐन 
बमोखजमको कववाह खचन, स्वास्नी, िोरी, बहुारीको दाइजो र जनु मदु्दाबाट सवनस्व हनुे भएको हो ्यस 
मदु्दाबाट भरी पाउने फैसला बमोखजमको दमुनया“को कवगो समेि पर सारी कसूरदारको मार सवनस्व गरी 
मलन ुपिन । मधिो नलेखखएको अरु साहूको थैली पर सानुन पदजन ।  

 

२८ नं. ।।  ।। रैकर जग्गा कमाउने मोहीको ऐन बमोखजम जायजाि सवनस्व गदान रैकर 
जग्गामा सो मोहीको हक जमि सलामीमा बढाबढ गराउन ुपिन । सो बढाबढ गराउाँदा मधेशमा भए एक 
कवगाहा, काठमाडौ उप्यका र पहाडमा भए पााँच रोपनी र रोपनी नखलेुको पाखोमा मकैको एक पाथी 
बीउ जान ेजग्गा उसैलाई थामी अरु जग्गा कानून बमोखजम बढाबढ गराई सो बढाबढ भएको जग्गाको 
मिरो बााँकी भए पकहले सो मिरोमा भनान गरी बााँकी रहेको रुपैयााँ र मिरो बााँकी नभए जम्मै रुपैयााँ जायजाि 

                                         
 दशौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
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सवनस्वमा भनान गरी सो जग्गा पजनी भएका जनाउ िहसील गने अड्डा र खजममदार िालकुदारलाई ददने गनुन 
पिन । सो बमोखजम बढाबढी गराउ “दा कसैले कबलु नगरे उसैलाई थामी ददन ुपिन । जग्गाको बाली 
मिरो नबझुाउाँदा जायजाि भएकोमा भन ेमामथ लेखखए बमोखजमको जग्गा उसलाई िाडी रहन ुपदजन बाली 
मिरो नबझुाएमा हनु ेकानून बमोखजम गनुन पिन । एकै जग्गामा साकवकको मोहीले पाउने उसलाई थामी 
अरु बढाबढ भएकोमा मिरो असूल गदान दामासाहीबाट असूल गने गनुन पिन । 

 

२९ नं. ।। ।। नेपाल सरकारको असूल गनुन पनेमा नमिनेलाई ्यो मामनस सरकारी कमनचारी 
रहेि भने जनु अड्डाबाट पाररश्रममक पाउन े हो सो अड्डालाई फलानासाँग यस व्यहोराको यमि मलन ु पिन 
उसको पाररश्रममक यमि रोक्का गरी असूल गनुन भने अड्डाको पूजी पठाउन ुपिन । ्यसरी रोक्का गदान मलखि 
भएकोमा मलखिै बमोखजम र अरुमा िहबील मस्यौट र ठाडो बााँकीको कलममा बाहेक सो कमनचारीको 
पाररश्रममकको चार खण्डको िीन खण्ड मार बााँकी असूल नभएसम्म रोक्का गरी असूल गनुन पिन । 

 

३० नं. ।।  ।। जायजाि वा सवनस्वको मसलमसलामा सम्पखत्त िायदाि वा मललाम मबक्री गनुन 
पदान समेि भएसम्म उस ठाउाँका िालकुदार खजममदार र मनजहरु नभएमा मनजहरुको दामकाम गने व्यखक्त, 

सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध, कम्िीमा दईुजना भलादमी  – – – समेि 
साक्षी राखी देहाय बमोखजम गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
  . . . . . . . . – – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

जायजाि सवनस्वमा आएका घर जग्गा कानून बमोखजम गरी र सो बाहेक अरु धनमाल मललाम हनु े
मललाम गदान सनु, चााँदी, जवाहराि भए दर िौल गरी र अरु वस्ि ु भए सोझै मललाम मबक्री गनुन   
पिन– २ 
 

सनु, चााँदी, जवाहराि र ककमिी चीजहरु अडै्डमा ल्याई र सो बाहेक अरु चल धनमाल सरजमीन मै गै 
मललाम मबक्री गरे पमन हनु्ि–– – – – – – – – – – – ३ 
 

िमसकु बकहखािाको लहना िहसील हनु ेकागजपर आएको भए जायजाि सवनस्व गने अडै्डमा लगि 
गरी ऐन बमोखजम असूल गनुन पिन– – – – – – – – – – – – ४ 
 

३१ नं. ।।  ।। जररबाना, कैद, सवनस्व वा सरकारी कवगो बापिमा जायजाि हुाँदा आएको 
फुसको घर कानूनको रीि परु् याई मललाम मबक्री गदान कसैले पमन सकार गरेन भने ्यस्िो घरको पिकृिी 
मोल गदान एकसय रुपैयााँसम्म जान ेठहरेकोमा सो मोल सरकारी मलन ुपने रुपैयााँको जम्मामा ममनाहा ददई 
घर उसैलाई थामी ददन ुपिन । एकसय रुपैयााँदेखख बढी मोमलएको घर भने उसैलाई थाममन सकै्तन । 
शे्रस्िामा चढाई सरकारी काममा लगाई राख्न े वा बहाल बन्दोबस्ि हनु सके सो बमोखजम गरी 
कहफाजिसाथ राख्न ु पिन । दमुनयााँको कवगो बापि आएकोमा भने कवगो भरी पाउने व्यखक्तले पिकृिी 
मोलमा सकार गरी मलन ुपिन । सकार गरी नमलए सो घरको पिकृिी मोल भरी पाउने कवगोमा ममनाहा 
ददलाई सो घर जसको हो उसैलाई थामी ददन ुपिन । 
 

                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 पकहलो संशोधनद्वारा खझककएको । 
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३२ नं. ।।  ।। सरकारी बााँकी बापि जायजाि वा सवनस्व हनुे मामनसको जायजाि वा सवनस्व 
गदान देहायमा लेखखए बमोखजम गनुन पिन – – – – – – – – – – – 
 

जायजाि सवनस्व भई अड्डामा आएको साि ददनमभर फलानाको जायजाि सवनस्व भई आएकोमा कसैले 
दबाए िुपाएको कुरा थाहा ि भने आजका िीन मकहनामभर जायजाि सवनस्व गने अड्डामा जाहेर गनन 
आउन ुनआए ऐन बमोखजम सजाय समेि हनुेि भनी लेखी जायजाि सवनस्व हनुेको घरमा सबैले देख्न े
ठाउाँमा र जायजाि सवनस्व गने अड्डाको ढोकामा समेि म्याद टााँसीददन ुपिन – – – – – – – – – – – १ 
 

म्याद टााँस्दा सो जायजाि सवनस्व हनु ेमामनससाँगभोग दृकष्ट लेखाई मलएको वा नासो धरौट मलई राखेको 
चल अचल गैह्र र असामीले मिनुन पने नमिरी राखेको र जग्गा कमाउने मोही कुररयाले बाली नमिरी 
बााँकी राखेको समेि जो जो ि सो कुरा जाहेर गनन आउन ु भनी घर खेि, जग्गा, जमीन, दोपाया, 
चौपाया र असामीसम्मको फााँटवारी र अरु मालको गोश्वारा िपमसलमा लेखखएको व्यहोरा समेि जनाई 
म्याद टााँसीददन ुपिन   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –  २ 
 

सो म्यादमभर जाहेर नगरी म्याद नाघेपमि जाहेर भयो भने भोग दृकष्टवालाले जाहेर नगरेको भए भोग 
दृकष्ट मलंदा जग्गा, जमीन, घरखेिमा ऐन बमोखजमको मोलमा सयकडा पााँच र चल वस्ि ु मलएमा 
सयकडा बीससम्म नपगु्न ेगरी मलएको भए दश रुपैयााँमार जररबाना गनुन पिन – –– – – – – – – – – – – ३ 
 

लेखखएदेखख बढ्िा नाफा हनुे गरी भोग दृकष्ट मलएमा र चल अचल दबाई िुपाई म्यादमभर जाहेर 
नगरेमा समेि सोही दबाएको कवगो बमोखजम जररबाना समेि गरी मलन ुपिन । म्यादमभर जाहेर गनन 
आयो भने भोग दृकष्टमा लेखखएदेखख बढ्िा नाफा हनुे गरी मलएको भएपमन बाि लाग्दैन– – – – – – – – –४ 
  

३३ नं. ।। ।। सवनस्व हनुे वा सरकारी कवगो लाग्ने ठहरी फैसला भएपमि पनुरावेदनको म्याद 
नाघी वा पनुरावेदन फैसला भई नसकी जायजाि सवनस्व मललाम मबक्री गनन हुाँदैन। सवनस्व हनु ेवा कवगो 
मलन ेठहरेपमि यसै महलको ३० नम्बर बमोखजम जायजाि सवनस्व गरी धनमाल कहनाममना हनु नपाउन े
बन्दोबस्ि परु् याईमाथवर मामनसको खजम्मा लगाई रोक्का राख्न ु पिन । सो बमोखजम रोक्का रहेकोमा 
पनुरावेदनको म्यादसम्ममा पनुरावेदन परेन भन ेपनुरावेदनको म्याद गजु्रपेमि र पनुरावेदन परेकोमा जा“च्न े
मामथल्ला िहका अड्डाबाट पमन िल्लो िहका अड्डाले गरे बमोखजम कवगो लाग्ने वा सवनस्व हनुे ठहर् याई भन े
सो रोक्का भएको धनमाल कानून बमोखजम मललाम मबक्री गरी स्याहा दनुन पिन । ्यसपमि पमन पनुरावेदन 
गरी उखल्टएकोमा र साधक मनकासा हु“दा कफिान गनुन पने भयो भने मललाम मबक्रीबाट आएको नगदी नै 
कफिान गने गनुन पिन । सरकारी कवगो लाग्न ेठहरेकोमा लाग्न ेठहरेको कवगोमा धरौट वा माथवर धन 
जमानी ददयो भन ेजायजाि रोक्का गनुन पदजन । सरकारी कमनचारीलाई लेखखए बमोखजम सरकारी कवगो लाग्न े
वा सवनस्व हनुे ठहरेमा िहवील मासेको वा ठाडो बााँकीमा वा सवनस्व हनुेमा भए मामथ लेखखए बमोखजम गनुन 
पिन । सो बाहेक अरु ककमसमको कवगोमा जायजाि रोक्का गनुन पदजन । यसै महलको २९ नम्बरमा लेखखए 
बमोखजम पाररश्रममकसम्म रोक्का गरी राख्न ुपिन ।  

 

३४ नं. ।।  ।। जायजाि वा सवनस्वमा आएको वा रोक्कासम्म भएको धनमाल केही पररबन्दले 
मौकैमा मललाम मबक्री नगरेमा सडी गली नोक्सान भई जाने खजन्सी माल रहेि भने ्यसै राख्न हुाँदैन सो 
सडी गली जाने जमि माल कानून बमोखजमको रीि परु् याईमललाम मबक्री गरी नगदै पारी आएको रुपैयााँ 
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शे्रस्िामा आम्दानी बााँधीराखी पमि मलन ु ददन ु कफिान गनुन पने समेि जे ठहिन सो आएको नगदी नै मलन ु
ददन ु कफिान गने गनुन पिन ।रोक्कासम्म भएका अरु कुनै मालसामान पमन लामो समयसम्म रोक्का रातदा 
खखया लागी वा अरु कुनै पररबन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हनु सक्न े देखखएमा ्यस्िो मालसामानको 
पिकृमि मोल कायम गरी सो मोलमा मालधनीले नै सकार गनन मञु्जर गरेमा मनजको कागज गराई 
मनजलाई सो माल खजम्मा लगाई ददन ुपिन । मालधनीले सकार नगरेमा मामथ लेखखए बमोखजम सडी गली 
नोक्सान भई जाने माल सरह मललाम मबक्री गनन सककनेि ।  
 

३५ नं. ।।।। जायजाि सवनस्व गदान सरकारी पसु्िकालयमा राख्न माकफकको परुाना ककमसमका 
पसु्िक मनस्क्यो भन ेसो पसु्िक सरकारी पसु्िकालयमा राख्न ुपिन पदजन नेपाल सरकारमा जाहेर गरी राख्न 
मनामसब ि भनी जवाफ आयो भने मोल भराउन दाखखल गनन पने भए मललाम बोलाई मललामबाट बोलेको 
पने ठहरेको मोल जायजाि सवनस्वमा भनान गरी र मोल भनान गनन नपने भए ्यसै सो पसु्िक सरकारी 
पसु्िकालयमा दाखखल गरी भरपाई मलन ुपिन । 

 

३६ नं. ।।  ।। जायजाि सवनस्व गदान हमियार खजाना इ्यादद नेपाल सरकारबाट मनाही 
भएका मालहरु देखखए मनस्केमा सो माल मललाम मबक्री गनन हुाँदैन। पास गराई राख्न पनेमा पास गराई 
राखेको ि िैन बझुी मनस्केको देखखएका मालको फााँटवारी लेखी खजल्ला प्रशासन कायानलयलाई लेखौट 
गरी पठाई सो अड्डा मारफ्ि मनकासा भई आए बमोखजम गनुन पिन ।  

 

३७ नं. ।।  ।। बााँकी कवगो जररबाना कैद समेि असूल गनन अंश सवनस्व जायजाि रोक्का 
िायदाि गनन वा कवगो भराउने चलन चलाउन बण्डा िुट्याउन पदान समेि अड्डाबाट सो काम िामेल गनन 
खटी आएकालाई सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य, िालकुदार, स्थानीय भलादमी 
समेिले सम्बखन्धि मामनस र घरद्वार जायजाि सम्पखत्त खोजी देखाई खचनाई पक्राउ गराई ददन ुपिन र सो 
सम्बन्धमा गनुन पने मचुलु्काहरुमा साक्षी बसी सही गरी आव्यक सबै सहयोग गनुन पिन । सो नगनेलाई 
एकसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । नमरेकालाई मरेको, घरद्वार मामनस भएकोलाई नभएको वा वेपते्त 
नभएकोलाई वेपते्त भएको वा जायजाि भएकोमा जायजाि िैन भनी वा जानीजानी कुनै झटु्टा व्यहोरा 
लेखाई देखाई ददए वा झटु्टा मचुलु्का गररददए वा कुनै काम िामेल गनन बाधा कवरोध गरेमा एक हजार 
रुपैयााँसम्म जररबाना वा पन्र ददनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेि ।  

 

३८ नं. ।।  ।। जररबाना वा सरकारी कवगो बापि कैद ठेक्न ुपदान ऐनमा लेखखएको कैदको 
हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोखजम गनुन पिन – – – – – – – –  

 

●कैद वा जररबाना दवैु सजाय भएकोमा जररबाना नमिरे बापिको कैद ठेक्न ुपदान चार वषन भन्दा बढी 
अवमधको कैद ठेक्न ुहुाँदैन । िर नाबालकलाई जररबाना नमिरे बापिको कैद ठेक्न ुपदान उमेर पगेुको 
व्यखक्तलाई हनुे कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठेक्न ुपिन – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – 
१ 
 

                                         
 केकह नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, 2048 द्वारा थप । 
 केकह नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, 2048 द्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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कैद वा जररबाना मध्ये कुनै वा दवैु सजाय हनु सक्न ेअपराधमा जररबाना मारको सजाय भएकोमा सो 
जररबाना नमिरे बापिको कैदको सजाय ठेक्न ुपदान सो अपराधमा हनु सक्ने कैदको उपल्लो हदको 
आधाभन्दा बढी नहनुे अवमधसम्मको मार कैद ठेक्न ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 
 

जररबानाको मार सजाय हनुे अपराधमा जररबानाको सजाय भएकोमा सो जररबाना नमिरे बापिको 
कैदको सजाय ठेक्न ुपदान दईु वषनभन्दा बढी नहनुे अवमधसम्मको मार कैद ठेक्न ुपिन –– – – – – – – ३ 
 

जायजािबाट उपर नभएको सरकारी कवगोमा कैद ठेक्न ुपदान एक हजार रुपैयााँसम्मको कवगोमा एक 
वषन, पााँच हजार रुपैयााँसम्मकोमा दईु वषन, दश हजार रुपैयााँसम्मकोमा िीन वषन र दश हजार रुपैयााँ 
भन्दा बढीको प्र्येक दश हजारमा एक वषन भन्दा बढी कैद ठेक्न हुाँदैन। सो बमोखजम कैद ठेक्दा 
दश वषन भन्दा बढी हनु आयो भने पमन दश वषनसम्म मार कैद ठेक्न ुपिन – – – – – – – – – – – – ४ 
 

३९ नं. ।।  ।। यसै महलको १० नम्बर बमोखजम जररबानाको सजाय भएकोमा सो मिनन 
नसकी कैद हनुे भयो भन े सबै जररबानाको कलम देखाई जनु जररबाना वापि बढी कैद हनु्ि सो 
जररबानाको कैद गनुन पिन । मिनन ल्यायो भन ेठेककए जमि कैदको मार रुपैयााँ मिरी जान पाउाँदैन, ्यसलाई 
लागेको सबै जररबानाको जम्मा अङ्कमा कैद बसेको जमि कट्टा गरी अरु बझुी मलन ुपिन ।  

  

४० नं. ।। ।। कैद म्याद ठेक्न ुपदान देहाय बमोखजम गरी कैद म्याद ठेक्ने गनुन पिन – – – – –  
 

कैदको सजाय िोककएकोमा कैद ठेक्न ुपदान जमि वषन, मकहना र ददन िोककएको ि सो बमोखजमको 
जम्मैमा कैद ठेक्ने गनुन पिन  – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 

जररबाना दशौंद मबशौंद बक्सौनी कवगो समेि इ्यादद नमिरी ्यस बापिमा कैद ठेक्न ुपदान कहसाबबाट 
वषन, मकहना र ददन वा वषन र ददन वा मकहना र ददनमा कैद ठेक्न ु पने हनु आएमा वषन मकहना 
पगेुसम्म कैद ठेकी मकहना नपगेुको चानचनु ददन जम्मै िामडददन ुपिन । मकहना नपगेुको ददनको मार 
कैद गनुन पने हनु आएमा भने कहसाबबाट जमि ददन कैद गनुन पने हनु आउाँि उमि जम्मैमा कैद ठेक्न े
गनुन पिन – – २ 

एकै जनालाई एक मदु्दादेखख बढी मदु्दामा जररबाना दशौंद मबशौंद बक्सौनी इ्यादद गैह्र वापिमा एकै 
पटक वा ठेककरहेको कैद मामथ थपी कैद गनुन पदान पमन मामथ २ दफा बमोखजम मकहना नपगेुको 
िाड्न ुपने चानचनु ददन मदु्द ैकपच्िे िाडी कैद गने गनुन पिन – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

मामथ २।३ दफामा लेखखए बमोखजम चानचनु ददन िाडी मकहना वषन पगेुकोमा मार कैद ठेकी 
सकेपमि कैदको रुपैयााँ मिनन पाउनेमा मििुन भने ठेककएका कैद जमिमा भकु्तान गरेको जमि ममनाहा 
ददई बााँकी कैदको ऐन बमोखजमको रुपैयााँ मलन ु पिन । िामडददएका चानचनु ददनको रुपैयााँ मलन ु 
हुाँदैन– – – – ४ 
 

४१ नं. ।। ।। एकै मामनसलाई एकै वा धेरै मदु्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्न ुपरेमा जनु 
कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद ि सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मदु्दामा एकै वा धेरै कलममा 
गरी कैद ठेक्न ुपिन । ्यसरी कैद ठेककएकोमा कैद भकु्तान हनु नपाउाँदै अको कलममा कैद ठेक्न ुपने 
भयो र अखघ ठेककएको जम्मा कैदभन्दा पमि ठेक्न ु पने कलमको हद बढी ि भने अखघ कैद ठेक्दा 
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थनुामा परेको मममिदेखख पमि ठेककएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्न ुपिन । अखघ ठेककएको कैद 
भन्दा पमि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेि भने थप कैद ठेक्न ुपदजन । फैसला, कैदी पूजी, कैद ठेक्न े
ककिाबमासम्म खलुाई ददन ुपिन र पमि ठेककने कलमको हद घटी भएपमन अखघ कैद गदान ठूलो कलमको 
हद नपगेुको रहेि भने सो नपगु ददनसम्म पमिल्लो कलममा कैद गनुन पिन । धेरै कलमको कैदको हद 
बराबर हनु आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्न ुपिन । अरु कलमका हकमा फैसला, कैदी 
पूजी, कैद ठेक्न े ककिाबमासम्म खलुाउन ु पिन । िर फैसला भई सकेपमि कैद नबस्दै वा थनुा कैद 
बसेको अवस्थामा वा थनुा कैदबाट िुटेको वा भागेको अवस्था अको कसूर गरेकोमा सो कसूर वापि 
कानून बमोखजम थप कैद ठेक्न ुपिन । 
 

४१क. नं. ।।  ।। यस महलको अन्य नम्बरहरुमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन 
जररबाना वा कैदको सजाय लागेको व्यखक्त अखन्िम फैसला हुाँदा अड्डामा उपखस्थि भै जररबाना बझुाउन वा 
कैदमा बस्न मञु्जर भएमा वा ्यस्िो सजाय हनुे गरी फैसला भएको व्यखक्त फैसला भएको मममिले साठी 
ददनमभर फैसला गने वा लगि रहेको अड्डामा हाखजर भै जररबाना मिनन वा कैदमा बस्न आफै उपखस्थि 
भएमा मनजलाई भएको जररबाना र कैदको सजायमा बीस प्रमिशि ममन्हा ददई बााँकीको मार लगि कायम 
गरी सजाय कायानखन्वि गररनिे ।  

 

४१ख. नं. ।।  ।। ग्रामीण क्षेर, नगर क्षेर, खजल्ला वा अिलको मसमाना हेरफेर भएमा 
्यस्िो हेरफेर भएबाट जररबाना, कैद, कवगो वा फैसला बमोखजमको कुनै सरकारी रकम असूल गनुन पने 
व्यखक्तको विन फरक पनन गएमा अड्डाले पमन लगिमा सोही बमोखजम विन सच्याई दरुुस्ि बनाई राख्न ु
पिन । नेपाल सरकार वा मसमाना हेरफेर गने मनकायले पमन ्यसरी सम्बखन्धि ग्रामीण क्षेर, नगर क्षेर, 

खजल्ला वा अिलको मसमाना हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाखशि गनुन पनेि । 
  

४२ नं. ।।  ।। कवगो भररपाउनेमा सो भररपाउनेको दरखास्ि नपरी भररभराउ गनन हुाँदैन । 
भररपाउनालाई फैसलाको रीिपूवनकको नक्कल मलई देहायको म्यादमा जायजािको दरखास्ि ददन आएमा 
देहाय बमोखजम गरी भराई ददन ुपिन । सो म्याद नाघेपमि दरखास्ि लाग्न र म्यादमभर दरखास्ि ददएमा 
अड्डाबाट ददएको िाररख गजुारी बस्यो भने फैसलाले पाउने भएको कवगो भररभराउ हनु सकै्तन – – – – – – – 

 

● कवगो भररपाउन ेगरी आखखरी फैसला भएको मममिले िीन वषनमभर दरखास्ि ददन ुपिन । 
लेखखएको म्यादमभर दरखास्ि ददन आएमा कवगो भररपाउने काम खिम नभएसम्म अड्डाबाट ददएको 
िाररखमा रही जायजाि समेि देखाई ददउाँला िाररख गजुारे ऐन बमोखजम गनुन भने समेि बोली पारी 
दरखास्ि मलई िाररखमा राखी म्याद पाए वा टााँसेको पैंिीस ददनमभर भनुन पने कवगो, मबशौंद लाग्नेमा 
सो समेि दाखखल गनन ल्याउन ु नल्याए ऐन बमोखजम जायजाि हनु्ि भनी दरखास्ि परेको साि 
ददनमभर कवगो भनुन पनेको नाममा म्याद जारी गनुन पिन र सो म्यादमभर कवगो मबशौंद दाखखल गनन 
नल्याए ऐन बमोखजम जायजाि गरी भराई ददन ुपिन –– – – – १ 

 

                                         
 नवौं संशोधनद्वारा थप । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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मामथ १ दफा बमोखजम जायजािबाट पूरा कवगो पगेुन भने नपगु जमिमा लेनदेन व्यवहारको महलको 
१९ नम्बर, दामासाहीको महलको १० नम्बर, बााँकी नमिनेको महलको १० नम्बर, चोरीको महलको 
१० नम्बर र आगो लगाउनेको महलको ९ नम्बर बमोखजम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाउाँ 
भनी कैदमा बसनु्ज्याल खानलाई कैदी थनुवुाले पाउन ेसरहको मसधा खचन समेि दाखखल गरी अखघ 
जायजािबाट भरी पाएका साि ददनमभर दरखास्ि ददन ु पिन । ्यस्िो दरखास्ि पनन आयो भन े
हाककमले ्यस कुराको पचान खडा गरी कैद गररददन ुपिन । सो बमोखजम कैद नगराएको वा कैद 
नहनुेमा अखघ जायजाि हुाँदा दबाए िपाएको भए मार दबाए िपाएको चल अचल धनमालको पत्ता 
लगाई अखघ भरी पाएका मममिले दईु वषनमभर दरखास्ि ददन ुपिन । सो म्यादमभर दबाए िपाएको 
चल अचल धनमालको फााँट खोली दरखास्ि ददन आयो भने ऐनको रीि परु् याई पत्ता लगाई ल्याएको 
जेथा धनमाल मललाम मबक्री गरी धनीलाई भराई ददन ु पिन । लेखखए बमोखजम भइसकेपमि पमन 
भररपाउने जम्मै धन पगु्न सकेन भने नपगुमा सो जायजाि हनुलेाई पक्रन, दावा गनन र दोहोरो 
जायजाि गराउन समेि पाउाँदैन । बही, खािा, िमसकु, मलखि समेि जो ि फट्टा गराई ददन ुपिन – २ 
 

जायजाि गनुन नपरी अड्डाबाट भराई ददएको वा जायजािबाट उपर भएको कवगो भराई ददएकोमा ऐन 
बमोखजम उसै बखि दशौंद मबशौंद उपर गरी मलन ुपिन  – – – ३ 
 

जायजाि गनुन पने मामनस अकज  इलाकामा बसेको रहेि र पूजीद्वारा अकज  अड्डाबाट गनुन पनेमा धनीले 
जायजाि देखाउन गए उसलाई समेि राखी र नगए अडै्डबाट बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर 
गररददन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – ४ 
 

जायजाि गराई माग्न े दरखास्ि ददई कारबाहीलाई अड्डाबाट ददएको िाररख गजुारी बस्नेलाई यसै 
महलको ४८ नम्बर बमोखजम गरी कवगोको लगि समेि काटी ददन ुपिन – – ५ 

४३ नं. ।।।। मदु्दा फैसला भै पनुरावेदन उजूरको म्याद नाघेपमि जायजािबाट भराउने कवगो 
बाहेक फैसला बमोखजम चलन पाउने वस्ि ुचलन गनन जााँदा नददएमा देहायमा लेखखए बमोखजम हनु्ि – – 

आखखरी टुिो लामग फैसला भएपमि सो फैसला भएका मममिले दईु वषनमभर जनु अड्डाबाट चलन पाउन े
हो सो अड्डामा चलन पाउाँ भने दरखास्ि ददन ुपिन । सो दईु वषनको म्याद नाघेपमि भन ेसो चलन 
चलाउने वस्िकुो ऐन फैसला बमोखजम लागेको दस्िरुको आधा दस्िरु फेरर ददए मार सो पकहला दईु 
वषनको म्याद नाघेको मममिले फेरर एक वषनमभर दरखास्ि ददन पाउाँि । सो म्याद नाघेपमि भन े
दरखास्ि मलन र अड्डाबाट चलन चलाई ददन समेि पदज– – – – – – – – – – – – – १ 

आखखरी टुड्डो लागी फैसला भै हक बेहक िुकटइएकाको हक कायम भएको सम्पखत्तमा सो व्यखक्तले 
चलन चलाई पाउाँ भनी फैसला भएको मममिले दईु वषनमभर दरखास्ि ददएमा अड्डाले चलन चलाई ददन ु
पिन । चलन चलाई पाउाँभनी िुटै्ट नामलस गनुन पदजन । सो बमोखजम अड्डाले चलन चलाई ददंदा 
कानून बमोखजम लाग्न ेकोटन फी र कवगोको अढाई प्रमिशि दस्िरु र कवगो नखलेुकोमा पिकृमि मोल 
बमोखजमको कवगो कायम गरी सो कवगोको अढाई प्रमिशि दस्िरु सूचना पाएको मममिले पैंिीस ददनमभर 
दाखखल गनन ल्याउन ुभनी अड्डाले सो चलन चलाई पाउाँभने व्यखक्तलाई सूचना ददन ुपिन । सो दईु 
वषनको म्याद वा पैंिीस ददनको म्याद नाघेकोमा सो दस्िरुको डेढी दस्िरु सकहि सो म्याद नाघेको 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 नवौं संशोधनद्वारा थप । 
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मममिले एक वषनमभर दरखास्ि ददए चलन चलाई ददन ु पिन । सो म्याद नाघेपमि अड्डाबाट चलन 
चलाई ददन ुपदजन – – – – – – – – – १क. 
 

देहाय दफा १ र १क. बमोखजम दरखास्ि परेपमि ्यसको रमसद ददई दरखास्िवालालाई िाररखमा 
राखी साि ददनमभर अड्डाको पूजी गरी आफ्नो इलाकामा भए आÇनै अड्डाबाट र अरु इलाकामा भए 
सो इलाकाको अड्डालाई लेखी सो अड्डाबाट समेि िीन मकहनासम्ममा सो चलन पाउने वस्ि ुचलन 
चलाई ददन ुपिन – – – – – २ 
 

चलन चलाउाँदा सम्बखन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध िालकुदार, ◙उपलब्ध 
भएसम्मका वादी, प्रमिवादी वा मनजको प्रमिमनमध, स्थानीय िहको प्रमिमनमध िथा स्थानीय भलादमी समेि 
साक्षी राखी चलन चलाई ददई चलन पूजी समेि ददन ुपिन । चलन ददन ुपनेले वा अरु कसैले चलन 
चलाउन बाधा कवरोध गरे आव्यक परे गाउाँपामलका वा नगरपामलका प्रहरी समेिको सहयोग मलई 
आव्यक बल प्रयोग गरी चलन चलाई ददन ुपिन र बाधा कवरोध गनेलाई पक्री अड्डामा दाखखल गनुन 
पिन । ्यस्िो बाधा कवरोध गनेलाई एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा पन्र ददनसम्म कैद हनु्ि––३ 
 

चलन ददन ुपने घर, पसलमभर धनमाल राखी िाल्चा मारी राखेकोमा चलन ददन ुपने मामनस हाखजर 
भए खोल्न लगाई चलन चलाई ददन ुपिन । हाखजर नभए पन्र ददनमभर खाली गररददन ु्यसपमि कुनै 
ददन अड्डाबाट मामनस आई िाला लागी राखे िाला िोडी राखेको धनमाल िायदािी कब्जा मललाम 
मबक्री गरी चलन चलाई ददनेि भनी सोही ददन सो चलन चलाउन ुपने घर पसलको दैलामा म्याद 
टााँसी म्याद नाघेपमि सो बमोखजम गरी चलन चलाई ददन ु पिन । धनमाल कब्जा मललाम मबक्री 
गरेकोमा सो गरेको एक वषनमभर कफिान मलन आए सयकडा दश कटाई बााँकी कफिान गनुन पिन सो 
म्यादमभर कफिान मलन नआए ददन ुपदजन, आम्दानी बा“ध्न ुपिन– – ४ 
 

●एक पटक चलन चलाई ददएकोमा चलन निाडी खखचोला गरेमा खखचोला गरेको पटकै कपच्िे एक 
हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा एक मकहनासम्म कैद गरी अखघ चलन चलाई ददएको सम्पखत्तमा फैसला 
बमोखजम फेरर चलन चलाई ददन ुपिन । सो बमोखजम चलन पाउन फेरर नामलस गरररहन ुपदजन । 
दरखास्िबाटै चलन चलाई ददन ुपिन र ्यस्िोमा चलन चलाई ददए वापि दस्िरु बझुाई रहन ुपदजन–५ 

घर जग्गा सम्बन्धी आखंशक दाबी भएको मदु्दामा ्यस्िो घर जग्गाको ददशा र िफन  खलुाइएको 
रहेनि भन े ्यस्िो दाबीका सम्बन्धमा पक्षलाई रोहबरमा राखी नरम गरम ममलाई अड्डाले िुट्याई 
ददन सक्नेि––६ 
 

४४ नं. ।। ।। म्यादमभर मलखि रखजषे्ट्रशन गरी नददएकोले वा दाखखल खाररज नामसारी गरी 
नददएकोले नामलस उजूर परी रखजषे्ट्रशन वा दाखखल खाररज नामसारी गरी ददन ुपने ठहरी फैसला भएकोमा 
फैसला गने अड्डाले फैसला बमोखजम पास वा दाखखल खाररज नामसारी गररददने अड्डालाई पनुरावेदनको 
म्याद नाघेपमि पूजी गररददने भनी चलन चलाई ददनकेो लगि कसे सरह लगि ककिाबमा लेखी राखी 
                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि। 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
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पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन फैसला भई टुिो लागी र पनुरावेदन नपरेकोमा पनुरावेदन ददने हदम्याद 
नाघी उजूर नलाग्ने भैसकेका मममिले ि मकहनामभर फैसला बमोखजम गराई माग्ने मामनसले फैसला 
बमोखजम गराई माग्नलाई फैसला पूजी गररददन े अड्डामा दरखास्ि ददन ु पिन । लेखखएका म्यादमभर 
दरखास्ि पनन आएमा दरखास्ि ददन आउनलेाई िाररखमा राखी फैसला पूजी गररददन ेअड्डाले फैसला उपर 
पनुरावेदन नलाग्ने भैसकेको ि िैन भनी हेरी बझुी पनुरावेदन उजूर नलाग्ने भैसकेको रहेि भन ेदरखास्ि 
परेका मममिले पन्रददनमभर पनुरावेदन उजूर नलाग्न े भैसकेको हनुाले फैसला बमोखजम रखजषे्ट्रशन वा 
दाखखल खाररज नामसारी गररददन ुभने व्यहोराको पास वा दाखखल खाररज गररददन ेअड्डाका नाउाँमा पूजी 
लेखी पठाई दरखास्िवालालाई पमन फैसला बमोखजम गररददन ुभने फलाना अड्डालाई फलाना मममिमा पूजी 
भैसकेकोि सो अड्डामा आजका पैंिीस ददनमभर हाखजर भै फैसला बमोखजम गराई माग्न जान ुभने पूजी 
गररददई सो पूजी बखुझमलएकाको भरपाई समेि मलई राख्न ेगनुन पिन । म्यादमभर दरखास्ि नपरे रखजषे्ट्रशन 
गने पूजी हनु सकै्तन । दाखखल खाररज नामसारीको हकमा सो म्याद नाघेपमि दरखास्ि परेको वा पूजी 
बमोखजम हाखजर भएकोमा प्र्येक वषनको मनममत्त मिरोको चार खण्डको एक खण्ड जररबाना गरी लेखखए 
बमोखजम दाखखल खाररज नामसारी गररददन ुपिन । सो बमोखजम जररबाना गदान जमिसकैु वषन भएपमन मिरो 
बमोखजम भन्दा बढी गनन हुाँदैन। 
 

४५ नं. ।।  ।। धरौट राखेको थैली साहूलाई बझुाउन लगाई मनखनाई ददने ठहरी फैसला 
भएकोमा पनुरावेदन नलाग्न े भैसकेपमि मनखन नददई चलन गररराखेको घर जग्गाहरुको चलन िाडी 
धरौट रहेको थैली मलन पनुरावेदन नलाग्ने भएको मममिले िीन वषनमभर थैली धरौट रहेका अड्डामा हाखजर 
हनु जान ु पिन । थैली बखुझमलएको िैन भनी मनखन नददई ्यसै चलन गरररहन पाउाँदैन । मनखन 
पाउनेले चलन गनन  पाउाँि । धरौट रहेको थैली बझुी मलनलाई धरौट रहेको अड्डामा म्यादमभर आएमा 
देहाय बमोखजम गरी धरौट रहेको थैली भराई ददन ु पिन । म्यादमभर थैली बझुी मलन नआए म्याद 
नाघेपमि भररपाउन सकै्तन – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

िीन वषन वा पनुरावेदन ददने म्यादमभर धरौट रहेको थैली मलनालाई मनखन ददन साहू हाखजर हनु 
आएमा अचल माल मनखन ददन ुपने भए लेनदेन व्यवहारको महलको ५ नम्बर बमोखजम गरी मलखि 
दाखखल गरे मलखिमा दरपीठ गराई र मलखि कुनै पररवन्दले दाखखल गनन नसक्ने भएमा मलखि यस 
पररवन्दले दाखखल गरी ददन नसकेको हनुाले थैली बझुी मलई भरपाई गररददए“ मलखि पत्ता लामग 
आएका बखि मनखनी मलनलेाई समु्पी ददउाँला भने व्यहोराको भरपाई लेखी सहीिाप गराई मलई ऐन 
फैसलाले लाग्ने जमि कट्टा गरी बााँकी रहेको थैली बझुाई ददई अड्डामा मनखनी मलन ेहाखजर भए फट्टा 
भरपाई र मलखिसाथ समु्पी ददएको कागजपरहरु समु्पी ददई र हाखजर नरहे फट्टा भरपाई मलखि 
कागजपरहरु अडै्डमा राखी साहूले थैली बखुझमलई दरपीठ गरेको मलखि र ्यससाथ दाखखल गरेको 
कागजपरहरु मलन आउन ुभनी मनखनी मलनकेा नाउाँमा म्याद टााँसी मलन आएका बखि बझुाई ददन ु
पिन  – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 
 

चल माल मनखन ददन ुपने भई फैसला भएकोमा धरौट रहेको थैली बझुी मलनलाई म्यादमभर थैली 
बझुी मलने साहू हाखजर हनुआएका बखि मनखनी मलन े समेि हाखजर भएको भए मलखिको पीठमा 
लेनदेन व्यवहारको महलको ५ नम्बर बमोखजम दरपीठ गराई वा भरपाई गराई सो दरपीठ भए 
गररददएको भरपाई र मनखन ददन ुपने माल समेि समु्पी ददई धरौट रहेको थैली साहूलाई ऐन फैसला 
बमोखजम लागेको मलन ु पने मलई बझुाई ददने र मनखनी मलने हाखजर नरहे थैली बझुी मलन आउन े
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साहूलाई मनखनी मलने असामीका नाउाँमा मनखन पने माल बझुी मलन आउन ु भनी बाटाको म्याद 
बाहेक पैंिीस ददनको म्याद पूजी जाने भएको हनुाले िाररखका ददन मनखन ददन ुपने माल सबै मलई 
हाखजर हनु आउन ुभनी िाररख िोकक मनखनी मलनेका नाउाँमा पमन साहूले धरौट रहेको थैली बझुी 
मलनलाई हाखजर हनु आएकोि बाटाका म्याद बाहेक पैंिीस ददनमभर हाखजर भै मनखनु पने माल जााँची 
मलन आउन ुम्यादमभर नआए जररबाना हनुेि भने समेि व्यहोरा लेखी म्याद पूजी टााँसी हाखजर भै 
बझुी मलन आए मनखन ददन ुपने माल बझुाई मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम मलखि फट्टा गराई वा 
भरपाई गराई ददई साहूलाई बझुाउन ुपने थैली मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम गरी बझुाई ददन ु
पिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 
 

माल बझुी मलने म्यादमभर हाखजर हनु नआए म्याद गजु्रकेा मममिले पन्र ददनमभर मनखनी मलनलेाई 
पक्राउ गनन पठाई पक्री म्यादमभर मलन नआई अटेर गरे वापि िल ४ दफा बमोखजम जररबाना गरी 
बझुाउन लगाई धरौट रहेको थैली साहूलाई मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम गरी बझुाई ददन ुपिन–३ 
 

मनखन ददन ुपने साहूले धरौट रहेको थैली बझुी मलनलाई हाखजर नहु“दै थैली बझुी मलन ेम्याद िीन 
वषनमभर अखघबाट मनखन पाउने चाकहंले मनखनाई पाउाँ भनी दरखास्ि ददन आएमा मनखने काम खिम 
नभएसम्म िाररखमा राखी मनखन ददन ुपने साहूलाई मनखनी मलनकेो यस्िो दरखास्ि परेकोले बाटाका 
म्याद बाहेक पैंिीस ददनमभर मलखि कागजपर र माल मनखन ददन ु पनेमा मनखन ददन ु पने माल 
समेि मलई धरौट रहेको थैली बझुी मलन आउन ुभने समेि व्यहोराको म्याद पूजी टााँसी हाखजर भए 
मामथ लेखखए बमोखजम गरी र हाखजर नभए म्याद नाघेका पन्र ददनमभर पक्रन पठाई पक्री ल्याई 
म्यादमभर मलन नआई अड्डाको उदी नटेरे वापि धरौट रहेको थैलीको सयकडा दशका दरले जररबाना 
गरी मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम गरी धरौट रहेको थैली बझुाउन लगाई मनखन ददन ुपने 
माल र कागजपर समेि मनखनी मलनलेाई सखुम्पददन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –४ 
 

माल मनखनाई ददन ुपनेमा मनखन ददन पने साहू म्यादमभर हाखजर हनु नआएकोले पक्राउ गनन पठाउाँदा 
पमन म्याद नाघेको पैंिीस ददनमभर पक्राउ भै आएन हनु सकेन वा पक्राउ भएकाले नै आएका पन्र 
ददनसम्म थनु्दा पमन मनखन ददन ुपने माल दाखखल गनन नसकेको मनामसब कारण पमन भन सकेन भन े
मनखन ददन ुपने साहूको िायदाि गरी माल मनस्के माल ददलाई धरौट रहेको रुपैयााँ बझुाईददन ुपिन । 
माल मनस्केन भने मनखन ददन ु पने मालको कवगोमा धरौट रहेको रुपैयााँ भनान ददई नपगु जमिमा 
जायजाि गरी मललाम मबक्री गरी आएको रुपैयााँ र धरौट रहेको थैली समेि मनखनी पाउने असामीलाई 
भराई ददई नपगु कवगोमा बेइमानी गने साहूलाई लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नम्बर बमोखजम 
कैद गने रीि परु् याईकैद गराई पाउाँ भने दरखास्ि ददन्ि भने सो बमोखजम म्यादमभर सो माल दाखखल 
नगनेलाई मामथ ४ दफामा लेखखए बमोखजम जररबाना गरी सो जररबानामा ऐन बमोखजम गरी थमुनएका 
साहूलाई िामडददन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  ५ 
  

४६ नं. ।।।। अडै्डबाट अंश िुट्याई बण्डा गररददन े गरी फैसला भएकोमा फैसला बमोखजम 
अंश िुट्याई बण्डा गररददंदा देहाय बमोखजम गरी बण्डा गररददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ––  
 

जमिसकैु कवगोको अंश बण्डा िुट्याई ददन ुपने भएपमन अंश पाउने वा ददनकेो दरखास्ि नपरी ्यसै 
अंश बण्डा िुट्याई ददन हुाँदैन। बण्डा िुट्याईददन ेगरी आखखरी टुिो लागी फैसला भएको मममिले 
दईु वषनमभर जनु अड्डाबाट बण्डा िुट्याई ददने हो सो अड्डामा दरखास्ि ददन ुपिन । सो दईु वषनको 
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म्याद नाघेपमि भने सो बण्डा िुट्याई ददने फैसला बमोखजमको लागेको दशौंदको आधा फेरर ददए 
मार सो पकहला दईु वषनको म्याद नाघेका मममिले फेरी एक वषनमभर दरखास्ि ददन पाउाँि । 
लेखखएका म्यादमभर दरखास्ि परे फैसला बमोखजम बण्डा िुट्याई ददन ुपिन । सो म्याद नाघेपमि 
भने दरखास्ि मलन र अड्डाबाट बण्डा िुट्याईददन समेि हु“दैन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ––   

– १ 
 

दरखास्ि ददंदा अंश ददने वा मलने मामनस वादी प्रमिवादीमा लेखखएको ठाउाँमा नबसी अन्यर बसेको 
भए हाल फलाना ठाउाँमा बसेकोिु, बण्डा िुट्याउने काम खिम नभएसम्म िाररखमा रहु“ला िाररख 
गजुारे ऐन बमोखजम गनुन भने समेि व्यहोरा लेखी यसै महलको ४२ नम्बर बमोखजम अंश पाउने वा 
ददने फैसलाको नक्कल समेि मलई दरखास्ि ददन आए म्यादमभर दाखखल भएको र पनुरावेदनको 
हदम्याद गजु्री सकेको रहेि भने दरखास्ि दिान गरी फैसलाको नक्कलको खशरमा फलाना मममिमा 
दरखास्ि परेको भनी लेखी अड्डाको र हाककमको दस्िखि गरी दरखास्ि ददनलेाई कफिान ददई िल ८ 
दफा बमोखजम अंश ददने मलनेलाई खझकाई फैसला लगि बमोखजम अंश िुट्याई ददलाई ददन ुपिन –– २ 
 

एक जनादेखख बढीलाई अंशबण्डा िुट्याई ददने गरी फैसला भएकोमा िी सबैको दरखास्ि नपरी कोही 
कोहीको मार म्यादमभर दरखास्ि पनन आए दरखास्ि ददने म्याद गखुज्रनसकेको जमिलाई फलानाको 
दरखास्ि पनन आएकोि दरखास्ि ददने म्याद बाटाका म्याद बाहेक पन्ध ददनभन्दा बढी म्याद बााँकी 
भए पन्र ै ददनमभर र ्यसभन्दा घटी म्याद बााँकी रहेकालाई बााँकी म्यादमभर दरखास्ि ददन आए 
मिमी समेि सबै राखी एकै पटक िुट्याई बण्डा गरी भराई ददइनिे नआए मलाई नराखी बण्डा 
िुट्याई असल कमसल पर् यो घटी बढी भयो भने कुराको मिम्रो उजूर लाग्ने िैन भने व्यहोराको 
म्याद पूजी टााँसी बण्डा निुकट्टदै म्यादमभर हाखजर भई दरखास्ि ददन आए दरखास्ि मलई म्यादमभर 
दरखास्ि ददनेहरु जमि सबै एकै पटक नआए नआउनेको भाग समेि िुट्याई पर सारी बण्डा िुट्याई 
ददन ुपिन । म्यादमभर दरखास्ि ददन आउनेहरु जमिलाई मार फैसला बमोखजम बण्डा िुट्याई ददन ु
पिन । म्यादमभर हाखजर नहनुेको मलाई नराखी बण्डा िुट्याई ददयो असल कमसल पर् यो घटी बढी 
भयो भने कुराको उजूर लाग्न सकै्तन – – – – – – – – – – – – – –३ 
 

अंश मलने चाकहंको दरखास्ि नपदज अखघबाट अंश ददन ु पने चाकहंले फैसला बमोखजम फााँटवारीमा 
लेखखएको ददन ु पने अंश सबै ददन्िु ददलाई फुसनद गराई पाउाँभनी अंश मलनेले दरखास्ि ददन ु पने 
म्यादमभर दरखास्ि ददन आए पनुरावेदन ददने हदम्याद गखुज्रसकेको रहेि भने अंश मलने चाही फेला 
नपरे िल ८ दफाको देहाय दफा २ बमोखजम म्याद टााँसी खझकाई ऐन फैसला बमोखजम अंश ददलाई 
फुसनद गराई ददन ुपिन । ददन ुपने सबै ददन्िु भनी दरखास्िमा नलेखखए दरखास्ि लाग्न सकै्तन । 
अंश पाउनेको दरखास्ि परेको बखि ऐन बमोखजम हनुिे भनी लेखी कफिान ददन ुपिन  – – – – ––  – – ४ 
 

अंश मलन ेवा ददनेको दरखास्ि परेमा अंश ददने मलन ेर फााँटवारी बमोखजमको धन माल खजम्मा मलन े
समेि फैसला बमोखजम गनानलाई बण्डा िुट्याईददन सकेसम्म रुज ुराख्न ुपने देखखए हाखजर भए फेला 
परेका अंखशयारलाई बण्डा िुट्याई ददने काम खिम नभएसम्म िाररखमा राखी बण्डा िुट्याई काम 
िामेल गनुन पिन । बण्डा िुट्याई ददन ुपने सबै िुट्याई ददन नसक्दै अंश मलनकेो दरखास्ि परेकोमा 
अंश मलने ददने दबैु थरीले वा अंश मलनलेे र अंश ददन ेचाकहंको दरखास्ि परेकोमा अंश मलने चाकहं 
हाखजर नहु“दै अखघबाट वा अंश मलने हाखजर भइसकेपमि मलने ददने दबैु थरीले िाररख गजुारी ऐनको 
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म्यादमभर थमाई ल्याउन पमन सकेनन ्भने थमाई ल्याउने म्याद नाघेपमि बााँकी बण्डा गनुन पने जमि 
बण्डा िुट्याई ददइरहन ुपदजन । मडसममस गरी व्यहोरा जनाई लगि काटी ददन ुपिन  – –– – – – – –– ५ 

अंश बण्डा िुट्याई मलने ददने दरखास्ि पनन आएमा दरखास्ि दिान भएको िीन ददनमभर बण्डा िुट्याई 
ददनलाई जो गनुन पने काम शरुु गरी अंश मलने वा ददने फेला नपरेमा िल ८ दफा बमोखजम गरी 
फेला नपरेका जमिलाई खझकाउन ुपनेमा हाखजर भएका वा हाखजर हनुे म्याद िाररख गजु्रकेा मममिले र 
फेला परेमा दरखास्ि परेका मममिले अजी लाग्ने म्याद बाहेक यसै महलको ४२ नम्बर बमोखजम िीन 
मकहनासम्ममा भरसक चााँडो काम िामेल गररसक्न ुपिन – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – –  ६ 
 

अंश िुट्याई मलने ददने कवषयको दरखास्ि दिान भएमा दिान भएका मममिले िीन ददनमभर आफ्नै 
इलाकामभरको भए मामथ १ दफा बमोखजम दरखास्ि ददनलेाई साथै लगाई अंश ददने वा मलने फेला 
परेन वा अंश ददन ुपनेका एकाघरका जानकार जहान वाररसवालाले देखाई िुट्याई ददन आएन भन े
अंश   ददने खजम्मा मलई राख्नहेरुलाई खझकाउनालाई िल ८ दफा बमोखजमको म्याद पूजी टााँसी 
आउनलाई म्याद पूजी समेि लेखी िाप लगाई कमनचारीलाई खटाई पठाई र अरु अड्डाका इलाकामा 
पठाउन ुपनेमा दरखास्ि ददनलेाई िाररख िोकी इलाका अड्डामा मनुामसब माकफकको म्याद िोकी लेखी 
पठाई िामेल गराउन पठाउने र सो अड्डाले पमन म्यादमभर ऐन बमोखजम जो गनुन पने गरी िामेल गरी 
जनाउ पठाईददने गनुन पदनि –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ७ 
 

फैसला बमोखजम बण्डा िुट्याई ददनालाई जााँदा पठाउाँदा फैसला बमोखजम गरी अंश ददने वा फााँटवारी 
बमोखजमको धनमाल खजम्मा मलई राख्न ेअंखशयारले वा मनज फेला नपरे ्यसका एकाघरको जानकार 
जहानले फााँटवारी बमोखजमको बण्डा गनुन पने धनमाल देखाई दाखखल गरी ऐन फैसला बमोखजम 
िुट्याई ददन ुपिन । अंश ददने खजम्मा मलई राख्न ेफेला परेन ्यसका एकाघरका जानकार जहानहरुले 
पमन फााँटवारी बमोखजमको सबै देखाई ददएनन ्भन ेअंश ददने मलनलेाई देहाय बमोखजमको म्याद पूजी 
टााँसी म्यादमभर हाखजर भई देखाई िुट्याई ददन आएन वा पठाएन वा हाखजर भएकाले पमन बण्डा गनुन 
पने देखाई नददई मधङन्याई गरी बस्यो भने यसै महलको ३० नम्बरका मामनस समेि साक्षी राखी 
बन्द गररराखेको खलुा गरी अडै्डबाट फााँटवारी बमोखजम श्री सम्पखत्त बण्डा गररददन ुपिन – – – – – – – ८ 
 

अंश िुट्याईददने वा फा“टमा लेखखएको खजम्मा मलई राख्न ेअंखशयारहरुलाई खझकाउन ुपरेमा फेला 
नपरेकालाई फैसला लगि बमोखजम मिमी फलानासाँग अंश िुट्याई ददलाई पाउाँभनी फलाना ठाउाँ 
बस्ने फलानाले फलाना मममिमा दरखास्ि ददन आएका र बझु्दा पमन पनुरावेदनको हदम्याद 
गखुज्रसकेको देखखएको हनुाले अंश मलई िुट्याई ददनालाई यस अड्डाबाट डोर खटाई पठाउाँदा मिमी 
फेला नपरेको मिम्रो एकाघरसाँग रहेको जानकार हकदारहरुले पमन आई फााँटवारीमा लेखखएका 
बण्डा गररददन ुपने धनमाल देखाई िुट्याई ददन नआएको हनुाले मिम्रो घर दैलामा म्याद टााँसी 
ददएकोि बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर यस अड्डामा आफै हाखजर भई वा आफू हाखजर हनु 
आउन नसके वाररस पठाई आफ्ना खजम्मामा रहेको बण्डा गनुन पने फााँटवारी बण्डापरमा लेखखए 
बमोखजमको सबै श्री सम्पखत्त देखाई िुट्याई बण्डा ददन आउन ुवा पठाउन ुनआए नपठाए मिम्रो 
घरमा रहेको श्री सम्पखत्त ऐन बमोखजम अडै्डबाट जायजाि गरी फााँटवारी बण्डापर बमोखजम 
देखखएसम्मको बण्डा िुट्याई ददई देखखएको जायजािबाट पगेु मिम्रो सम्पखत्त मिम्रा हकदार वा 
माथवरका खजम्मा लगाई ददने र नपगेु नपगु जमि मिम्रो अंशबाट कट्टा गरी भनान ददए पमन पगेुन 
सो नपगु दाखखल पमन भएन भने साबूद दाखखल नगरेमा सजाय गरी नपगेुजमि अंश पाउनेले 
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मिमीसाँगभराई मलन पाउनेि । मबशौंद लाग्नेमा मिम्रो अंशबाट पगेुसम्म मिम्रो अंश मललाम गरी 
उपर गररने र जायजािबाट उपर हनु सकेन भने ऐन बमोखजम गरी असूल गररनिे पमि मिम्रो 
उजूर लाग्ने िैन काम िामेल भई नसक्दै म्याद नाघेपमि हाखजर हनु आएपमन मिमी समेि राखी 
बण्डा िुट्याई ददने काम हनुेि भने समेि जो चाकहने व्यहोराको अंश ददन े खजम्मा मलई 
राख्नहेरुको नाउाँमा म्याद पूजी टााँसीददन ुपिन– – – – – – – – – – – – – १ 
 

अंश िुट्याई ददने चाकहंको दरखास्ि नपदज अखघ सो िुट्याई ददने चाकहंको दरखास्ि पनन आएमा 
अंश िुट्याई मलने फेला नपरी खझकाउन ुपने हनु आए फैसला बण्डापर बमोखजम ददन ुपने अंश 
सबै ददन्िु ददलाउन लगाई फूसनि गराई पाउाँभने फलाना ठाउाँ बस्ने फलानाको दरखास्ि पनन 
आएको र मिमी फेला नपरेको हनुाले म्याद टााँसी ददएकोि अंश बखुझमलनालाई बाटाका म्याद 
बाहेक पन्र ददनभन्दा बढ्िा म्याद बााँकी भएमा पन्र ददनमभर र ्यसभन्दा घटी म्याद बााँकी 
भएकोमा बााँकी म्यादमभर हाखजर भई मलन आउन ु वा इच्िापर लेखी वाररस गरी पठाउन ु
म्यादमभर हाखजर नभए नपठाए फैसला बण्डापर बमोखजमको धनमाल िुट्याई माथवरको खजम्मा 
लगाई ददइनिे पमि मिम्रो उजूर लाग्ने िैन भने समेि जो चाकहने व्यहोराको म्याद टााँसी ददन ु
पिन– – – – – २ 
 

अंश ददन ुपने मामनस म्याद िाररखमा हाखजर नभै म्याद नाखघसकेपमि फैसला बमोखजम गनुन पने काम 
िामेल भै नसक्दै कारणी झगमडया वा ्यसका एकाघरका जानकार जहान वाररसवाला हाखजर हनु 
आए पठाए मनजहरुलाई समेि राखी ऐन फैसला बमोखजम जो गनुन पने कारबाही गनुन पिन– – – – ९ 
 

टााँमसएका म्यादमभर फैसला बमोखजम ददनालाई आफू पमन हाखजर हनु आएन वाररस पमन पठाएन भन े
म्याद गजु्रकेा िीन ददनमभर फैसला बमोखजम गररददनालाई कारबाही गनुन गराउन ुपिन– – – –  – – – १० 
 

अंश बण्डा िुट्याई ददनालाई जााँदा फेला परेका वा टा“मसएका म्यादमा हाखजर हनु आएका अंश ददन े
कारणी झगमडयाले वा िी हाखजर हनु नआए फेला नपरे पमन ्यसको हकदार वाररसवालाले देखाई 
ददंदा वा मनजहरु नआएकोले अड्डाबाट खोली हेदान ददन ुपने िायदाि बण्डापरमा लेखखए बमोखजमको 
सबै साबूद देखखए फैसला बण्डापर बमोखजमको बण्डा िुट्याई िुट्याईददए जमिको ऐन फैसला 
बमोखजम दशौंद मबशौंद जो मलन ुपने मलन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – –  ११ 
 

फैसला बमोखजम गररददनालाई अंश ददनेसाँगधनमाल मलई अंश िुट्याई ददनालाई धनमाल खझकी बन्द 
गररराखेको खलुाई चलन चलाई ददन ुपनेमा सो गररददनलेे वा ्यसका एकाघरका जानकार जहानले 
हाखजर भैकन पमन बण्डा गररददन ुपने धनमाल देखाई िुट्याई वा खझकी खलुा गरी खाली गनुन पने 
खाली गरी नददएकोले वा हाखजर हनु नआएको भै अड्डाबाटै गनुन पने हनु आएमा मनजहरु भए मनजहरु 
समेि राखी र मनजहरु हाखजर नरहे यसै महलको ३० नम्बर बमोखजमको मामनस साक्षी राखी खोली 
िायदािी गरी ऐन फैसला बमोखजम जो गनुन पने गनुन पिन– – – – – – – – –  – – – – – – – – – –– – – – १२ 
 

अंश ददने खजम्मा मलई राख्नलेे हाखजर भै बण्डा िुट्याई ददंदा होस ्म्यादमा हाखजर भै बण्डा गनुन पने 
धनमाल देखाई िुट्याउन नआउ “दा मधङन्याई भई बस्दा अड्डाबाट बण्डा िुट्याई ददंदा होस ्फााँटवारी 
बण्डापरमा लेखखएका सबै नदेखाई केही मार देखायो वा कुनै धनमाल पमन देखाएन देखखएन वा 
देखाए देखखएको पमन फााँटवारी बण्डापर बमोखजमको नभै फरक वा घटबढ परेको देखखयो भने सो 
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नपगु जमि दाखखल नगरे फााँटवारी बण्डापरमा देखखए बमोखजम ममलेसम्मको चल अचलबाट अंश 
पाउनेलाई चाकहएजमि फााँटवारी बण्डापरमा लेखखए बमोखजमको कवगो कायम गराई अंश ददने खजम्मा 
मलई राख्नकेो अंशबाट भनान ददन ु पिन । सो ददंदा पमन नपगेु नपगु भएको जमि कवगोको सट्टामा 
फााँटवारीमा नलेखखएको बढी देखखएको दाखखल नगनेचाकहं अंखशयारको हक भोगको अरु चल अचल 
देखखए ्यसबाट समेि नपगेुजमि भनान गनानलाई चाकहनेजमि फााँटवारी बण्डापरमा लेखखएजमि चल 
मालको सोही फााँटमा लेखखए बमोखजमको कवगो कायम गरी र फााँटवारी बण्डापरमा नलेखखएको अरु 
चल अचल जमिको पिकृमि मोल गरी भनान ददन ुपिन । सो ददंदा पमन पगु्न नआए आफ्ना खजम्मा 
रहेको दाखखल गनुन पने सबै दाखखल नगरे पूरा दाखखल नगरे वापि िल १६ दफा बमोखजम जररबाना 
गनुन पिन– – – – – – – – – – – – – – – – – –– –१३ 
 

अंश बण्डा िुट्याउनालाई अंश ददने हाखजर नरहे फेला नपरेको कारणले अडै्डबाट अंश िुट्याई भराई 
ददंदा बााँकी रहेको अंश ददन ेखजम्मा मलई राख्नकेा भागको र अंश पाउनेको दरखास्ि नपदज अंश ददई 
फूसनि गराई पाउाँभनी अंश ददने चाकहंको दरखास्ि परी िुट्याई ददएको अंश भरी पाउने चाकहंका 
भागको समेि पाउनलेे बखुझमलन नआउाँदा रहेको धनमाल अंश पाउनेहरुले वा ्यसका एकाघरका 
उमेर पगेुका जानकार जहानले पमन बखुझमलएन भन ेसडी गली जान ेमाल र दशौंद मबशौंद लाग्नमेा 
्यसलाई खामेसम्मको चल अचल ऐन बमोखजमको रीि परु् याईमललाम गरी दशौंद मबशौंद कट्टा गरी 
मलई बााँकी रहेको नगद र अरु बााँकी रहेको चल अचल िायदाि गरी मलन आएका बखि बझुाई 
ददन ेगरी धनमाल र एक प्रमि िायदािी मलन आउनेका हकदार वा माथवर मामनसको खजम्मा लगाई 
मलन नआएकोले फलानाका खजम्मा लगाई ददएकोि िायदािी बमोखजम बखुझमलन ु पमि उजूर गनन 
पाउने िैनौ भनी बझुी मलन ुपनेको घरमा म्याद पूजी टााँसीददन ुपिन– – – –– – – – – – – – – – – – – – १४ 
 

अड्डाबाट ऐन बमोखजम गरी बण्डा िुट्याई ददएको बझुी मलन ुपिन । खचत्त बझेुन भनी िुट्याई ददएको 
बझुी नमलई मधङन्याई गरररहन ु हुाँदैन। खचत्त नबझेु यमि कुरामा खचत्त बझेुन उजूर गरी इन्साफ 
माग्नेिु भनी खचत्त नबझेुको जमि कुरा भरपाईमा लेखी अड्डाबाट िुट्याई ददएको जमि बझुी मलई खचत्त 
नबझेुको जमि कुरामा ऐनका म्यादमभर उजूर गरी इन्साफ गराई माग्न ुपिन । बझुी नमलनेलाई बझुी 
नमलए जमि कवगोको चल मालको सयकडा पााँच अचलको सयकडा एक जररबाना गरी बझुाई ददन ु
पिन । जररबाना गदान पमन बझुी नमलए बखुझ नमलएको जमि मलन आएका बखि बझुाई ददने गरी 
मामथ १४ दफा बमोखजम खजम्मा लगाई ददन ुपिन – – – – – – – –– – –– – – – – – – – – – – – – – – – – १५ 
 

अंश बण्डा गनुन पने चल अचल आफ्नो खजम्मा मलई राख्नलेे आफूले लेखखददएको फााँटवारी बमोखजमको 
ददन ु पने चल अचल दैवी परी प्रमाण प¥ुयाएको अवस्थामा बाहेक सबै देखाई िुट्याई नददए 
नदेखाएको र देखाएसम्मको चल अचलबाट पमन अंश पाउनेलाई नपगुी बााँकी रहन आए हाखजर फेला 
परेकालाई दाखखल गनन ल्याउ भनी थनुु पिन । पन्र ददनसम्म थनु्दा पमन दाखखल नगरे बेइमानी 
गरेको ठहिन । हाखजर रहेको वा हाखजर नरहेकालाई समेि आफूले लेखखददएको फााँटवारी बमोखजमको 
सबै माल दाखखल नगरे वापि नपगु जमि कवगोको सयकडा दश जररबाना गरी सो जररबाना वापि 
कैद गररददन ुपिन– – – – – – १६ 
 

अंश बण्डा िुट्याई ददंदा अंश पाउनलेाई नपगु हनु आएको चल अचल लकुाई दवाई राखेको जमि 
बण्डा िुट्याई पाएका मममिले सो बण्डा पाउने वा मनज मरेमा मनजका हकदारले दईु वषनमभर खोजी 
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पत्ता लगाई उजूर गर् योभन े बझुी लकुाई दवाई राखेको ठहर् योर भनान गनन बााँकीनै रहेि भन े
फा“टवारीमा लेखखएको दाखखल नगरी लकुाई दवाई राखे वापि दवाउनलेाई दवाएका कवगोको सयकडा 
पााँचर दवाई लकुाउन ल्याएको भनी जानी जानी लकुाई राख्नलेाई सयकडा पााँचका दरले जररबाना गरी 
दवाई राखेको ठहरे जमि पत्ता लगाई ल्याउनलेाई दशौंद मलई भराई ददन ुपिन– – – – – – – – – – – १७ 

वादीले अंश पाउने ठहरी अखन्िम फैसला भएको मदु्दामा अन्य प्रमिवादी अंखशयारहरुले पमन आफ्नो 
अंश िुट्याई मलन दरखास्ि ददएमा कानून बमोखजम लाग्ने कोटन फी मलई फैसलाबाट ठहरे 
बमोखजमको सम्पखत्तबाट अंश िुट्याई ददलाई ददन ुपिन – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – ––   – १८ 

 

४७ नं. ।। ।। फैसला बमोखजम गराई माग्नलेे वा गररददनलेे फैसला लगि बमोखजम गराई 
माग्न वा गरी ददनका मनममत्त कारबाही गनन गराउनालाई वाररस राखे ऐनले वाररस ददन हनुे मामनसलाई 
वाररस ददन पाउाँि । ्यस्िो वाररस ददंदा धरौट लाग्दैन । भराई ददलाई िुट्याई ददन ुपने आफू हाखजर 
भई मलन नआई इच्िापर ददई फलानालाई पठाइददएकोिु ्यस हस्िे ददन ुभनी ऐन बमोखजम सहीिाप 
गरी लेखी पठाइददन ु पिन । सो इच्िापर मलई आउनेबाट दशौंद मबशौंद समेि जो मलन ु पने मलई 
इच्िापर खखची भरपाई गराई ददन ु पने जमि खजम्मा लगाई ददन ु पिन । चलन चलाई ददन ु पनेमा 
इच्िापर नभएपमन वाररसद्वारा चलन चलाई ददन मलन हनु्ि । लेखखए बमोखजम इच्िापर मलई 
आएकालाई ददएकोमा पमि उजूर लाग्न सकै्तन । वाररस पठाउाँदा मेरो सट्टामा ऐनले वाररस ददन हनु े
फलानालाई अखतियार गरी पठाएकोिु वाररसले कारबाही गरेकोमा मेरो मञु्जर ि फैसला बमोखजम गराई 
ददन ुपने बखि म आफै हाखजर भै मलन आउाँला वा इच्िापर गरी मलन पठाउाँला वा भराई देखाई िुट्याई 
ददन ु पने पमन वाररसद्वारा देखाई िुट्याई बझुाई ददउ“ला सो फैसला गराई माग्दा ददंदा दशौंद मबशौंद 
सजाय समेि जो लागेको मै बझुाउनेिु इच्िपरवालालाई ददएकोमा उजूर गने िैन भने व्यहोराको वाररस 
ददन े चाकहंको अदालिी बन्दोबस्िको महलको ६५ नम्बरको देहाय दफा ३ को रीि परु् याई 
अखतियारनामा र सो वाररस हनुेको फलानाको वाररस म भए “ िाररखमा रही जो गनुन पने काम कारबाही 
गरु“ला भने व्यहोराको वाररसनामा दाखखल गरेकै ददन अदालिी बन्दोबस्िको महलको ६५ नम्बरको 
देहायको दफा ३ को रीि परु् याई सकारनामा लेखाई मलई झगमडयाको गराउन ु पने कागज वाररसको 
गराई ऐन फैसला बमोखजम जो गनुन पने कारबाही गरी िामेल गनुन गराउन ुपिन । 

 
●४८ नं. ।। ।। फैसला बमोखजम अड्डाबाट गनुन पने काम गनन गराउनलाई दरखास्ि ददई 

िाररखमा बसेको मामनसले िाररख गजुारे पमन कारबाही मडसममस गनन हुाँदैन । फैसला बमोखजम गराई 
माग्नेले अवस्थानसुार अदालिी बन्दोबस्िको ५९, ६२ वा १७५ नम्बर बमोखजम सकार गनन वा थमाउन 
पाउाँिन ्। सो बमोखजम थमाउने वा सकार गने म्याद नाघे पमि पमन सो म्याद नाघेको मममिले ि 
मकहनामभर रीिपूवनकको दरखास्ि ददई कारबाही चलाई माग्न आएमा कानून बमोखजमको दस्िरु र ्यसको 
सयकडा दश जररबाना असूल गरी कारबाही गनुन पिन । सो म्यादमभर पमन दरखास्ि ददन नआएमा ्यस्िो 
व्यखक्तको शरुु दरखास्ि िामेलीमा राखखनेि । 

 

४९ नं. ।।  ।। अड्डाबाट भाखा गराई ददएको, कागजपर ददलाई ददएका वा असामी बण्डा 
गररददएकोमा दशौंद मबशौंद लाग्दैन । यसै महलको ४८ नम्बरको अवस्थामा बाहेक कवगो नभराई दशौंद 

                                         
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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मबशौंदमा पक्राउ हनु सकै्तन । भराई ददइसकेपमि भराइददएजमिकोसम्म भराई पाउनेसाँगदशौंद र जररबाना 
नलागेकोमा जररबाना नलागे जमिको भराई ददने चाकहंबाट मबशौंद मलई भराई ददन ुपिन । 

  

५० नं. ।। ।। कसैले नेपाल सरकारको चल अचल सम्पखत्त चोरी ढााँटी दबाई िपाई खाए 
खवुाएको जाहेर गरी सामबि गराई ददएमा ्यस्िो सामबि गराई ददने जाहेरवालालाई अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक जग्गा वा िालकुदारी नपाउन े भए सालबसाली लगिमै असूल हनुे बाहेक अरु असूल 
भएको कवगोको सयकडा पच्चीस र लेखखए बाहेक अरुमा सयकडा दशका कहसाबले कममशन ददन ुपिन । 
जग्गा वा िालकुी पाउनेमा भए कममशन ददन ुपदजन । 

●५१ नं. ।।।। फैसलाले कफिान पाउन ेभएको दण्ड, धरौटी, रोक्का रहेको सवनस्व जायजाि, कुनै 
सम्पखत्त वा सो मललाम मबक्री भैरहेको नगद कफिान मलन फैसला अखन्िम भएको थाहा भएको एक वषनमभर 
्यस्िो कफिान पाउन सक्ने व्यखक्त आएन भने कफिान पाउाँदैन । धरौटी रहेको रकम भए ्यस्िो रकम 
सरकारी आम्दानी बााँध्न ुपिन । 
 

५२ नं. ।।।। फैसला बमोखजमको भरी पाउने कवगो ददलाई भराई पाउाँ भने दरखास्ि परेमा 
घरसारमा ददएको िु भने खजककर पगु्न सकै्तन । अड्डाबाट ऐन फैसला बमोखजम ददलाई भराई ददन ुपिन ।  

●५३. नं. ।। ।। सरकारी कवगो जररबाना समेि कुनै सरकारी रकम बापि कैद ठेक्न ुपदान 
एक ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले कैद ठेक्न ुपिन । 

 
५३क नं. ।। ।। यसै महलको ५३ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कानूनले 

अवस्था हेरी घटी वा बढी सजाय गने िजकवजी अमधकार ददएकोमा फैसलाबाट जररबानाको सजाय हनु े
भएमा सो जररबाना नमिरेमा सो बापि कमि कैद बस्न ुपने हो भने कुरा पमन सोही फैसलामा िोक्न ुपिन 
। िर यस्िो कैद िोक्दा यसै महलको ५३ नम्बर बमोखजम रुपैयााँलाई कैदमा पररणि गदान हनुे अवमध वा 
यसै महलको ३८ नम्बर बमोखजम हनु सक्ने कैद भन्दा बढी हनुे गरी िोक्न हुाँदैन। 

 
५३ख. नं. ।।  ।। फैसला बमोखजम कैदको लगि कमसएको व्यखक्तलाई पक्राउ गरी दाखखल 

गनन ल्याउाँदा लाग्ने सवारी खचन िथा प्रचमलि कानून बमोखजमको मसधा खचन समेि मनजलाई ददन ुपनेि । 
 

५४ नं. ।। ।। ऐनले जायजािबाट उपर नभएको बााँकी कवगोमा कैद गराउन पाउनेमा कैद 
गराई सकेपमि बााँकी नपगु रुपैयााँ जम्मै नमिरी धनीको मञु्जरी बेगर कैद भकु्तान नहु“दै बीचमा िुट्न 
सकै्तन । बााँकी नपगु जम्मै बझुाउ“िु भने भकु्तान गरेकाजमि कैदको रुपैयााँ ऐन बमोखजम ममनाहा ददई 
बााँकी रुपैयााँ धनीलाई ✄..... ... भराई ददन ुपिन । कैद गराई सकेपमि कैद गराए िापमन अब भराई 
माखग्दन िामडददन ुभनी धनीले भन्यो भने धनीको मञु्जरीको कागज गराई मलई कैद भएकालाई िामडददन ु
पिन । पमि पक्रन र कैद गराउन पाउाँदैन । बााँकी मसधा खचन कफिान हनु सकै्तन । 

 
५५ नं. ।।  ।। .... .... ... 
 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 नवौं संशोधनद्वारा थप । 
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
✄नवौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
 दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, 2055 द्वारा खारेज। 
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५६ नं. ।। ।। ... ... ... 
 
५७ नं. ।। ।। ... .... .... 
 
५८ नं. ।। ।। .... ... ... 
 
५९ नं. ।। ।। ... .... .... 

 
६० नं. ।। ।। यस महल बमोखजम गााँउपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमधको 

रोहवरमा वा ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमधको सहीिाप गराई गनुन गराउन ु पने कुनै काम कारबाही गने 
गराउने मसलमसलामा ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमधलाई उपखस्थि गराईददन सम्बखन्धि गााँउपामलका वा 
नगरपामलकामा मलखखि सूचना ददंदा पमन सो काम कारबाहीको लामग ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमध उपखस्थि 
नभएमा वा गााँउपामलका वा नगरपामलका भड्ग भई वा अन्य कुनै कारणले कायम नरहेको अवस्थामा पमन 
सो काम कारबाही गनन गराउन सककनेि र अरु कुराको रीि पगेुको भए ्यस्िो सदस्य वा प्रमिमनमधको 
उपखस्थमि वा सहीिाप नभएको भने आधारमा मार सो काम कारबाही वदर हनुे िैन । 

६१ नं. ।।  ।। फैसला कायानन्वयनको मसलमसलामा िहमसलदार कमनचारीले गरेको काम 
कारबाहीमा खचत्त नबझु्ने सरोकारवाला व्यखक्तले सोही अड्डाका हाककम िेउ पन्र ददनमभर उजूर गनन 
सक्नेि । मनजले गरेको मनणनयमा खचत्त नबझेु अदालिी बन्दोबस्िको महलको १७ नम्बर बमोखजम 
पनुरावेदन सनेु अड्डामा मनवेदन ददन सक्नेि । ्यस्िो उजूर परेमा उजूर सनेुले उजूर परेको मममिले दईु 
मकहनामभर कारबाही ककनारा गररददन ुपनेि । 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
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भाग ३ 

महल १ 

कागज जााँचको 
  

१ नं. ।।  ।। दमुनयााँहरुसाँगको र अड्डा अड्डाको गैह्र कागजपरमा बन्द गााँमसएकोमा सो 
कागजको पिामड प्र्येक बन्दको जोनी जोनीमा र पाना राखेकोमा प्र्येक पानाको खशर पिुारमा अड्डाको 
भए जनु अड्डाको हो ्यसै अड्डाको हाककमको समेि वा िाप नभएका अड्डाको भए हाककमको मार िाप 
लगाउन ुवा दस्िखि गनुन पिन । फैसला साधक प्रमिवेदन िोक जााँच्न ुमनकासा ददन ुपदान सो कागजको 
बन्दको जोनी जोनी वा प्र्येक पानाको खशर पिुारमा जााँच्ने मनकासा ददने अड्डाले पमन अड्डाको िाप र 
हाककमको िाप लगाउन ु पिन वा दस्िखि गनुन गराउन ु पिन । दमुनयााँदारको अड्डामा परे भएको र 
घरायसको कागजपरको बन्दको जोनी वा पानामा भन े सो कागजमा सहीिाप गने मतुय कारणीको र 
अड्डामा गरे भएकोमा सोही अड्डाको र हाककमको समेि िाप लगाउन ुवा दस्िखि गनुन पिन । स्याहा 
बहीखािा ककिाबहरुमा भने एक पानाभन्दा बढ्िा पानामा एकै कलमको कहसाब वा व्यहोरा लेखखन गएमा 
जनु जनु पानामा सो लेखखन गएको ि उसै उसै पानामा उसै कलमका आखखरको पंखक्तको पिुारमा अरु 
अङ्क अक्षर लेख्न नहनुे गरी सो कलममा सहीिाप गनेकै र अड्डाको भए पानै कपच्िे सोही अड्डाका हाककम 
र िहरीरको समेि िाप लगाउन वा दस्िखि गनुन गराउन ुपिन । घरसारको कागजमा लेखखए बमोखजम 
रीि नपगेुको भए सो कागज गने गराउने मतुय कारणीलाई जनही बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गरी सो 
कागजबाट नामलस सनुी इन्साफ गररददन ुपिन ।  

 

२ नं. ।।।। ममनाहा मोजरा वा मलने ददने कुराको मनकासा मलंदाददंदा दर देखखनमेा दर, जम्मा 
देखखनेमा जम्मा र दर जम्मा दवैु देखखनमेा दवैु खोली अङ्कलाई अक्षरले समेि बोलाई लेख्न ुलेखाउन ुपिन 
। जम्मामा अङ्क अक्षर नलेखखए मलए ददएको मनकासा सदर हुाँदैन। अको मनकासा गराई मलन ुददन ुपिन ।  

 

३ नं. ।।।। अड्डाबाट लेखाई मलने ददने गैह्र कागजमा नाउाँ, थर र खजल्ला, प्रगना,मौजा, गाउाँ, 
शहर टोल स्पष्ट खलेुको विन समेि लेखाई मलन ुददन ुपिन । अड्डाबाट िमसकु, पट्टा, कबमुलयि र धन 
जमानीपर गराउन ुपदान भने िीन पसु्िे पमन खलुाउन ुपिन ।  

 

४ नं. ।।  ।। दमुनयााँदारको र अड्डा अड्डाको गैह्र कागजपरमा भररसक्य नमबराई लेख्न ुलेखाउन ु
पिन । मबररन गै सच्याउन परेमा अङ्क अक्षर खकुन न हुाँदैन। ➤प्रमाणीकरण हनुे कागज बाहेक अरुमा 
मबररएजमि पकढने गरी ममसनो डोरोले केरी थप्न परेमा मनस्सा राखी ्यसको मामथ जे लेख्न ुपने लेखी सो 
केरमेटमा र थपेमा समेि अरु अङ्क अक्षर थप्न नहनु े गरी दायााँ बायााँमा सो कागजमा सही गने मतुय 
कारणीको र अड्डामा गरे भएकोमा सोही अड्डाका हाककमको समेि र अड्डाको कागज भए हाककमको मार र 
स्याहा बहीखािा ककिाबमा भए जनु कलममा जसको सहीिाप पने हो उसैको गनुन गराउन ुपिन । थप्न े
ठाउाँ भएन वा थप्दा भ्राखन्ि हनुे भयो वा धेरै ठाउाँमा केनुन मेट्न ुथप्न ुपने भयो भने बन्द फेरी लेख्न ुपिन । 
लेखखए बमोखजम रीि नपगेुको केरे मेटे थकपएको र अङ्क अक्षर खकेुको जमि सदर हुाँदैन। ➤प्रमाणीकरण 
हनुे कागज लेतदा भने केनुन मेट्न ुथप्न ुखकुन न ुसमेि हुाँदैन। 

 

                                         
➤गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । 
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५ नं. ।।  ।। लेनदेन कारोबार लगायि घरायसमा भएको र अड्डाखानामा भए गरेको समेि 
कागजहरुमा सहीिाप गनुन पने कारणीको र साक्षी समेि गैह्रको सहीिाप गदान गराउ “दा लेख्न जानेले 
आफ्ना हस्िाक्षरले सही आफ्नो नाउाँ थर विन दजान भए दजान समेि प्रष्ट बझु्ने पढ्न सक्ने गरी पूरा लेखी 
लेखाई र अक्षर नजानेको र लेख्न जानेको पमन यसै महलको ८ नम्बरले ल्याप्चे सहीिाप गनुन गराउन ु
पने कागजमा ल्याप्चे सहीिाप गदान गराउाँदा यसै महलको ६ र ७ नम्बर बमोखजम गनुन गराउन ुपिन । 
अड्डाखानामा भए गरेको कागजमा भए हस्िाक्षरको वा ल्याप्चे सही नगरी आफ्नो पूरा नाम ककटेको िाप 
मार लगाए पमन हनु्ि । रैिीमसि मिरो बझु्न नेपाल सरकारबाट मकुरर भएको व्यखक्तले मिरो बझुी ददन े
रमसदमा आफ्नो नामको िाप मार लगाए पमन हनु्ि । मामथ लेखखए बमोखजम रीि नपगेुको कागजबाट 
देहायमा लेखखए बाहेक नामलस लाग्न सकै्तन – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

मामथ लेखखए बमोखजम सहीिाप गदान गराउाँदा नाउाँ, थर, विन र दजान भए दजान लेख्न ुपनेमा दजान, थर, 
विन मध्ये कुनै वा सबै कुरा िुटाएको भए सो िुटाई सहीिाप गनेलाई बीस रुपैयााँसम्म जररबाना 
गरी सो कागजबाट नामलस सनुी इन्साफ गररददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

सहीिापै नपरेको भएपमन सहीिाप गनुन पने मतुय कारणीले आफ्ना हस्िाक्षरले लेखेको मलखि भए 
जनुसकैु मममिको भएपमन सो कागजबाट नामलस सनुी इन्साफ गररददन ुपिन–– – – २ 
  

६ नं. ।। ।। ल्याप्चे सहीिाप गदान गराउाँदा दाकहने हािको बूढी औलंा नभए वा शंख चक्रको 
रेखा प्रष्ट नदेखखए बायााँ हािको बूढी औलंाको, दवैु हािको बूढी औलंा नभए वा रेखा प्रष्ट नदेखखए दायााँ 
बायााँका अरु जनु औलंाको रेखा प्रष्ट देखखएको ि ्यस औलंाको र दवैु हािका बूढी औलंाको सहीिाप 
गनुन गराउन ुपनेमा एक हािका बूढी औलंा नभए वा रेखा प्रष्ट नदेखखए रेखा प्रष्ट देखखएका बूढी औलंाको 
र बूढी औलंा नभएका चाकहं हािको रेखा प्रष्ट देखखएका अरु औलंाको, दवैु हािका बूढी औलंा नभए वा 
रेखा प्रष्ट नदेखखए रेखा प्रष्ट देखखएका दवैु हािका अरु एक एक औलंाको, एक हािमा कुनै औलंा नभए वा 
रेखा प्रष्ट नदेखखन ेभए एकै हािको भएपमन दईु औलंाको सहीिाप गराई यस कारणले यस हािको यो 
औलंाको सहीिाप भएको हो भनी व्यहोरा जनाई राख्न ेगनुन पिन । 

 

७ नं. ।।  ।। दवैु हािका कुनै औलंा नभए वा शंख चक्रको रेखा प्रष्ट नदेखखएमा ्यसका 
एकाघरका जहानमा मतुयको र ्यस्िा नभए अपिुाली खाने हकदारको र ्यस्िा पमन नभए हेरकवचार गरी 
आइरहेका संरक्षकको मेरो रोहवरमा यसले भने मञु्जर गरे बमोखजम लेखखएको ठीक ि यसो भै कुनै औलंा 
नभए वा रेखा प्रष्ट नदेखखंदा सहीिाप नपरेको हो भने खशरमा कैकफयि लेखी सहीिाप गने गराउने गनुन 
पिन । एकाघरका जहान वा अपिुाली खाने हकदार वा संरक्षक रोहवरमा नभएका बखि अड्डाबाट कागज 
गराउन ु परेमा कागज भएका बखि रोहवरमा भएका भलाद्मीको र अड्डाका हाककमको समेि लेखखए 
बमोखजम कैकफयि लेखी सहीिाप गने गराउन ेगनुन पिन । लेखखए बमोखजमको रीि पगुी कागज भएको 
रहेि भने कारणीको सहीिाप नपरेको भएपमन सहीिाप परेको सरह सम्झी ऐन बमोखजम हनुेि । 

 

८ नं. ।।  ।। देहाय बमोखजमको कागज गदान गराउाँदा यसै महलको ५ र ६ नम्बर बमोखजम 
दवैु हािका बूढी औलंाको ल्याप्चे र लेख्न जानेको हस्िाक्षरको समेि सहीिाप समेि गने गराउने गनुन पिन 
। लेख्न जानेले रीिपूवनक हस्िाक्षरको सहीिाप मार गरी ल्याप्चे सहीिाप नगरेको वा गरेकोमा प्रष्ट 
नदेखखन ेगरी गरेको वा लेख्न जानेले हस्िाक्षरको सहीिाप नगरी ल्याप्चे सहीिाप मार गरेकोमा मामनस 
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कागज समेि कवचार गरी बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गरी सो कागजबाट नामलस सनुी इन्साफ गरी ददन ु
पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

हक दावी िोडी मलए ददएको दान बकसपर, बण्डापर, सट्टापट्टा, धमनपरु, राजीनामा इ्यादद कागजपर – – १ 
 

हक निोडी भोग, दृकष्टबन्धक लेखी ददएको र कजान लेनदेन गरेको कागजपर – – –– – – – – – – – १ 
 

कजान ददएको बझुी िमसकु कागजको पीठमा दरपीठ नगरी िुटै्ट गररददएको भरपाई –– – – – – – – – – – १ 

नासो धरौट मलए ददएको कागज र सो कफिान बझुी मलएको भरपाई  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १  
भाखापर, जमानीपर, कबमुलयि– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 

अखतियारनामा वा इच्िापर– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –१ 
 

८क.नं. ।। ।। कानून बमोखजम संगदठि संस्था वा नेपाल ➼......... खस्थि कवदेशी 
राजदूिावास िफन बाट अमधकार प्राप्त व्यखक्तले मलखि गदान िीनपसु्िे र ल्याप्चे सहीिाप गनुन आव्यक हनु े
िैन । 

 

९ नं. ।। ।। यसै महलको ८ नम्बरमा लेखखएका कागजहरुमा पिुारमा मममि टुकिएको 
ठाउाँमा पमन सोही नम्बरमा लेखखए बमोखजम कारणीको सहीिाप गनुन गराउन ुपिन । सो नगराएको भए 
बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गरी सो कागजबाट नामलस सनुी इन्साफ हनु सक्ति ।  

 

१० नं. ।।  ।। सरकारी कमनचारीले सरकारी काममा कानूनले दस्िखि गनुन पने कागजमा 
दस्िखि गदान यो दजानको यो मामनसको दस्िखि रहेि भनी अक्षर जाने जोसकैुले पमन प्रष्ट बझु्ने गरी 
देवनागरी अक्षरबाट सो कागजको खशर वा पिुार कुनै एक ठाउाँमा पूरा नामको दस्िखि गरी सो बाहेक 
अरु ठाउाँमा िोटकरी नामको दस्िखि गरेपमन हनु्ि ।  

 

११ नं. ।। ।। अड्डामा र घरायसमा हनुे सहीिाप गनुन पने जनुसकैु कागज लेतदा र सहीिाप 
गदान गराउ“दा नउड्ने पक्का मसीबाट गनुन गराउन ुपिन । 

 

१२ नं. ।। ।। अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायमा लेखखएका कागजपरमा देहायमा 
लेखखए बमोखजम रीि प¥ुयाउन ुपिन – – – – – – – – – – – – 

 

अड्डाको सोधनीको बाहेक अरु गैह्र लेखोट पूजीमा कामकाज फााँट बााँमडएका अड्डाको भए सो फााँ “टमा 
ठेककएका मतुय काररन्दा र हाककम, अमसषे्टण्ट वा िहरीरमा एकजनाको र ठेककएका मतुय काररन्दा 
नभएका बखिमा भए हाककम, अमसषे्टण्ट वा िहरीरको मार ककनारामा िाप र अड्डाको िाप लाउनपुिन 
। फााँ“ट नबा“डी गोश्वारा काम चली आएको अड्डाकोमा हाककम, अमसषे्टण्ट वा िहरीरको पिुरे िाप र 
अड्डाको िाप लगाउन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

सोधनीसम्मको लेखोट पूजीमा भने हाककम अमसषे्टण्ट वा िहरीरमा एकजनाको पिुरे िाप र अड्डाको 
िाप लगाउन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

                                         
 पााँचौँ संशोधनद्वारा थप 
➼ गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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नगदी खजन्सीका रमसद भरपाईमा िहवीलदार भएका अड्डामा भए िहवीलदारको र हाककम र अमसषे्टण्ट 
वा िहरीरको समेि र िहवीलदार नभएका अड्डामा भए हाककम र अमसषे्टण्ट वा िहरीरको मार पिुरे 
िाप लगाई अड्डाको िाप लगाउन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – –३ 
 

अड्डा अड्डाबाट वा झगमडया रकमीले बझुाउन ल्याएको कागजको रमसद भरपाईमा बझु्ने काररन्दाको 
पिुरे सही र अमसषे्टण्ट वा िहरीरको सहीिाप र अड्डाको िाप लगाउन ुपिन  – – – – – – – – – – – – –४ 
 

अड्डा अड्डामा रहेको कागजपरको नक्कल ददन ुपरेमा सक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि भने लेखी रुज ु
गने काररन्दाको मनशाना र हाककम, अमसषे्टण्ट वा िहरीरको सहीिाप र अड्डाको िाप लगाउन ुपिन– –५ 
 

गैह्र कागजपरहरुको अड्डामा नक्कल राख्न ुपदान सो नक्कलमा सक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि भने लेखी 
हाककम, अमसषे्टण्ट वा िहरीरको र सो कागज नक्कल साने काररन्दाले सहीिाप गरी राख्न ुपिन   – – – ६ 

अमसषे्टण्ट िहरीरको सहीिाप गनुन पनेमा अमसषे्टण्ट वा िहरीरै नभएका अड्डामा भए हाककमदेखख ममुनका 
मतुय काररन्दाको सहीिाप गनुन पिन  – – – – – – – – – – ७ 

१३ नं. ।। ।। एउटाका नाउाँमा आदेश पूजी गरी ददंदा सो आदेश पूजीबाट अरुलाई 
समेि आदेश पूजी गररददन ु पने भए अरु जस जसलाई जनु व्यहोराको गररददन ु पने हो सो समेि 
गररददन ु पिन । सो बमोखजम नगरेकाले सरकारी नोक्सानी वा काम हजान भएको भए सो नगने 
व्यखक्तले सो कुराको जवाफदेही गनुन पिन । 

 

१४ नं. ।। ।। कानूनले साक्षी राखी गनुन पने कागजपर र अडै्डबाट गराई मलएको अचल 
सम्बन्धी मलखि बाहेक अड्डाको र अड्डामा गरे भएका गैह्र कागजािमा र घरायसमा खचट्ठी, पूजी, रमसद, 

भरपाई, हणु्डी, पट्टा, बही, खािा, महाजनी कारोवारको दोहरी लेतदा लेखाउ“दा र िमसकुमा दरपीठ गदान 
साक्षी नराखी गनन गराउन लेख्न लेखाउन पमन हनु्ि । लेखखए बाहेक अरु कागजपरहरु र कानूनले साक्षी 
राखी गनुन पने कागजहरु गदान गराउ“दा र अडै्डबाट गराई मलने अचल सम्पखत्त सम्बन्धी मलखि गराई मलंदा 
सो कागजमा साक्षीको नाउाँ लेखी लेखाई साक्षीको समेि सहीिाप गनुन गराउन ुपिन । सो बमोखजम साक्षी 
राख्न ुपने कागजमा साक्षी नराखेकोमा वा राखेको साक्षीको सहीिाप नगराएको भएपमन यसै महलका ५ 
नम्बरले नामलस उजूर लाग्न सक्न ेकागज रहेि भन ेसाक्षी नराखे बापि वा राखेका साक्षीको सहीिाप 
नगराए बापिको सो कागज गने गराउने मतुय कारणीलाई जनही बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गरी सो 
कागजबाट नामलस सनुी इन्साफ गररददन ुपिन ।  

 

१५ नं. ।।  ।। सरकाररया गैह्र कागजपरहरु हाल साकवक हुाँदा िायदािी खडा गरी 
हालवालालाई बझुाउन ुपिन । सो बमोखजम नबझुाई हाककम काररन्दा लगायि कसैले पमन घरमा लगी 
राख्न हुाँदैन। 

 

१६ नं. ।।  ।। घरायसमा जनुसकैु कागज गदान गराउाँदा पमन सो कागजमा व्यहोरा 
लेखखसकेपमि मममि लेख्न ुभन्दा अगामड कागज जनु ठाउाँमा भएको हो सो ठाउाँ र सो ठाउाँको खजल्ला प्रगना 
मौजा गाउाँ, शहर, टोल समेि लेख्न ुपिन । नलेखेको कागज गराउनलेाई बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गरी सो 
कागज प्रमाणमा ल्याउन ुपिन । 

 

१७ नं. ।।  ।। अदालिी बन्दोबस्िको महलको २११ नम्बर बमोखजम नक्कल पाउने बाहेक 
अरु अड्डामा रहेको सरकारी कागजहरुको नक्कल माग्न आएमा देहाय बमोखजम गनुन पिन – – – – – – – – – – –  
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सरोकार परेका कागजको जोसकैुले पमन नक्कल मलन पाउाँि – – –– – – – – – –– – – – – – – – – – – –  १ 
 

यमि दस्िरु मलई यस कहसाबसाँगनक्कल ददन ु भनी ककटी कानून भैरहेकोमा सोही बमोखजम गरी र 
लेखखए बाहेक अरु नक्कल पाउन सक्ने कागजािको नक्कल माग्न आएमा यो कागजको नक्कल यस 
कारणले मलाई सरोकार परेकोि आÇनै िरफ्बाट सारी लान वा अडै्डबाट सारी पाउाँभनी कागज 
भएका अड्डामा आई दरखास्ि ददन ुपिन । ्यस्िो दरखास्ि परेका मममिले िीन ददनमभर िल ३ 
दफा बमोखजम गरी नक्कल सानुन ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –२ 
 

नक्कल सानन ददंदा नक्कल साननलाई ददएका कागजहरुमा थपघट केरमेट समेि केही कैकफयि गनन 
नपाउने गरी अड्डामभर राखी नक्कल सानन ददई नक्कल सारी सकेपमि रुज ुगरी कानून बमोखजमको रीि 
परु् याई यसले आफ्नै िफन बाट वा अड्डाबाट सराई लगेको भने समेि लेख्न ुपने कैकफयि र नक्कल 
ददएको मममि समेि जनाई िल ४ दफा बमोखजम लाग्ने दस्िरु मलई साि ददनसम्ममा नक्कल ददन ु
पिन – – – – – – – – – – – ३ 
 

नक्कल ददंदा प्र्येक कागज वा कागजको अंशको एक प्रमि नक्कलको एक रुपैयााँको दरले दस्िरु 
मलई नक्कल सानन ददन ुपिन । अड्डाबाट साररददएमा सो दस्िरुको दोव्बर दस्िरु मलन ुपिन –  – – – –४ 
 

नक्कल ददने कागजमा सक्कल वा नक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि भने लेखी अड्डाको र हाककम 
अमसषे्टण्ट वा िहरीरको िाप लगाई ददन ुपिन – – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – – – – ५ 
 

यो नम्बर बमोखजम नक्कल ददंदा कुनै सरकारी अड्डामा रहेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धको 
प्रकाखशि नभएको कुनै गोप्य मलखिका हकमा सम्बखन्धि कवभागीय प्रमखुले इजाजि ददएमा बाहेक 
्यस्िो मलखिको नक्कल ददन कर लाग्दैन – – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – –– – ६ 

कवभागीय प्रमखु वा अड्डा प्रमखुले सरकारी अड्डामा रहेको सरकारी कामकाज सम्बन्धी अप्रकाखशि 
गोप्य मलखिको नक्कल ददन वा अड्डामा पेश गनन कर लाग्ने िैन – – – – –  – – – – – – – – – – – – – ७ 
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महल २ 

जमानी गनेको 
 

१ नं. ।।  ।। जमानी मलंदा जायजािबाट उठ्ने ठहरेका माथवर मामनसलाई जमानी मलन ुपिन 
। सो जमानी लेखी मलंदा ददंदा फलानाको फलाना कलमको यो यमि अङ्कमा म जमानी भए“ भनी कवषय 
अङ्क समेि स्पष्ट खोली लेखाई मलन ुपिन । एक कलममा एकजना भन्दा बढी मामनस जमानी मलंदा ददंदा 
दामासाहीले बझुाउने गरी जमानी मलएकोमा दामासाहीले हनुे अङ्क र घटी बढीमा मलए भएको भए जमानी 
मलएको अङ्क पथृक खोली लेखाई मलन ुपिन । ्यस्िो नखोली गोश्वारा जमानी बसेकोमा भने घटी बढी 
भएपमन बााँकी उपर नभएसम्म सबैको जायजािबाट भनान गनुन पिन । जमानी भएको रकम असूल 
भैसकेपमि वा जमानी ददनलेाई नलाग्न े भैसकेपमि सो जमानीपर स्विः बदर हनुिे । कागजपर नगरी 
मखुले मार जमानी मलएको सदर हुाँदैन।  

 

२ नं. ।।  ।। अड्डाबाट जमानी मलन ुपदान कानून बमोखजम र आव्यक जााँचबझु गरी नेपाल 
सरकारलाई नोक्सान नहनुे गरी मलन ुपिन । जानी जानी वा लापरवाही गरी कानूनको रीि नपरु् याई वा 
आव्यक जााँचबझु नगरी जमानी मलएबाट नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भएमा सो जमानी मलन े
कमनचारीबाट सो नोक्सानीको कवगो असूल उपर गरी मलइनेि । कानून बमोखजमको रीि परु् याई जमानी 
मलए राखेकोमा पमि दैवी परी वा अरु कुनै कारणले जमानी हनुे व्यखक्त बेमाथवर हनु गए वा जमानी 
मलएको जेथा सदर कायम नहनुे भयो वा बेकायमी वा बेसाबूद भयो भने असामी र जमानीबाट उपर हनु 
नसके जमि सो जमानी मलने कमनचारीबाट असूल गररन ेिैन । 

 

३ नं. ।। ।। कानून बमोखजम जमानी ददन पाउने अवस्थामा जमानी ददंदा जमानी ददन हनुे 
फलानालाई जमानी ददन पाउाँ भने व्यहोराको दरखास्ि लेखी जमानी र सो दरखास्ि जमानी मलन ेअड्डामा 
प्रस्ििु गनुन पिन र सो अड्डाले पमन सो जमानी हनु आएको व्यखक्त माथवर हो होइन कानून बमोखजम 
मनजलाई जमानी मलन हनुे हो होइन भने कुराको यककन गरी मलन हनुे भए मलई र मलन नहनुे भए यस 
कारणले यो जमानी लाग्न सकै्तन कानून बमोखजम ददन हनुे अको माथवर जमानी ल्याएमा मलइनेि भने 
व्यहोरा दरखास्िको पीठमा लेखी हाककमको सहीिाप लगाई कफिान गररददन ुपिन । 

 

४ नं. ।। ।। जेथा जमानी लेखाई मलएकोमा सो जेथा जमानी लेखाई ददन ेअड्डाले फलानाले यो 
यमि बापि जमानी लेखाई ददएको यो यमि जेथा भने सबै कुरा खोली सो जेथा कसैलाई बेचकवखन गनन वा 
अरु कुनै प्रकारले अरुलाई ददन नपाउने गरी रोक्का राखी ददनको लामग रखजषे्ट्रशन गने, दाखखल खाररज गने, 

मालपोि मिरो कर असूल गने र ्यस वापि मललाम मबक्री गने समेि अड्डाहरुलाई रोक्का पूजी लेखी 
पठाउन ुपिन । सो बमोखजम रोक्का पूजी आएमा सो जेथा जमानी जनु कुरा बापि मलएको हो सो कुरा पूरा 
वा असूल भैसकेकोले रोक्का रहेको जेथा फुकुवा गररददन ुभने फुकुवा पूजी भै नआएसम्म सो लेखखएको 
जेथा कसैलाई रखजषे्ट्रशन दाखखल खाररज नामसारी हनु नसक्ने गरी रोक्का राखी ददन ुपिन । मिरो मालपोि 
वा कर बााँकी राखेकोबाट कानून बमोखजम सो जेथा मललाम हनुे भएमा मललाम मबक्री नहु“दै जेथा जमानी 
मलन ेअड्डालाई जनाउ पठाई ददन ुपिन । सो बमोखजम जनाउ आउनासाथ जेथा जमानी मलने अड्डाले पमन 
अको जेथा जमानी लेखाई मलन ु पिन । सो बमोखजम अको जेथा जमानी नददएमा मललाम मबक्रीबाट 
आएको मध्ये मिरो मालपोि वा कर बापिको बााँकीअसूल गरी बढी भए सो बढी भए जमि जेथा जमानी 
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वापि रोक्का राख्न ुपिन नपगेु नपगु जमिमा कानून बमोखजम गनुन पिन । जेथा जमानी लेखी ददएकोमा सो 
लेखी ददने मामनस मरेपमन बााँकी ठहरेजमि सो जेथाबाट उपर गरी मलन ुपिन । 

५ नं. ।।  ।। हाखजर जमानी मलई िोडेको मामनस भाग्यो भन े मनजलाई लाग्न ेसजाय, कवगो, 
दशौंद मबशौंद इ्यादद कानून बमोखजम जमानी हनुेबाट असूल उपर गरी मलन ुपिन । सो भागेको असामी 
पकक्रयो भने जमानीबाट असूल उपर भएजमि सो जमानीलाई कफिान ददई असामीलाई कानून बमोखजम गनुन 
पिन ।  

 

६ नं. ।।  ।। धन जमानी भएको अवस्थामा असामीले मिनन सकेन भने धन जमानी हनुेको 
जायजेथा रोक्का गरी पकहले असामीको जायजाि गरी नपगेुकोमा जमानीको जायजािबाट भनान गराउन ुपिन 
। दबैुको जायजािबाट पगेुन भन े जमानीको पेटमा सो बााँकी रहेनि भन े बााँकी मलन ु पने जमिमा 
असामीलाई नै कानून बमोखजम गरी जमानी िाडी ददन ुपिन । जमानीको पेटमा सो बााँकी परेको रहेि 
भने जमि पेट बााँकी रहेको ठहिन उमिमा सो जमानी हनुेलाई असामी सरह कानून बमोखजम गरी असामी 
िामडददन ुपिन । 

 

७ नं. ।।  ।। धन जमानी भएकोमा जमानी ददने मामनस मरेपमन मनजबाट उपर गनुन पने बााँकी 
ठहरे धन जमानीले मिनुन पिन । धन जमानी हनुे मरेपमि भने मनजले असामीबाट केही लेखाई मलई भोग 
गरेको रहेि वा असूल गररसकेको रहेि भने ्यमिमा मार सो जमानी हनुेको अपिुाली खानेबाट असूल 
उपर हनु सक्ति । सो बाहेक अरु अवस्थामा धन जमानी हनु ेमररसकेपमि मनजको अपिुाली खानेबाट 
असूल उपर हनु सकै्तन । असामी वा असामीको अपिुाली खानेबाट असूल उपर गरी मलन ुपिन । हाखजर 
जमानी भएकोमा असामी मरेपमि सो जमानी हनुे व्यखक्तलाई र हाखजर जमानी हनुे मामनस मरेपमि सो 
जमानी हनुेका हकदारलाई पक्राउ गनन हुाँदैन। 

 

८ नं. ।। ।। सोह्र वषन नपगेुका मामनसलाई कसैले जमानी मलन हुाँदैन। 
 

९ नं. ।। ।। जमानीको कागज लेखाउाँदा जमानी ददने र जमानी हनुे दईु थर नराखी कागज 
गराएको सदर हुाँदैन। 

 

१० नं. ।।  ।। जेथा जमानी लेखाई मलंदा सो जमानी भएको बााँकीउपर हनुे अञ्जाम गरी 
मलनपुिन । जेथा जमानीबाट उपर भएन भनी जमानी हनुकेो अरु जेथा पक्राउ गनन हुाँदैन। 

 

११ नं. ।। ।। सवनस्व हनुे मामनसको जमानी भएको भए भाग्नकेो सवनस्व गरी जमानीलाई 
िामडददन ुपिन । जमानीमा िुटेको मामनस जकहलेसकैु पकक्रए पमन जो हनुे सजाय उसैलाई नै गनुन पिन । 
जमानी हनुलेे लेखखए बमोखजम रुपैयााँ मिरेको भए मदु्दा मिमनएको िीन वषनमभर कैद हनुे मामनसको जमानी 
भएकोमा जमानीमा िुटेको मामनस भागी फेला नपरी जमानीबाट रुपैयााँ असूल भएकोमा भाग्ने मामनस िीन 
वषनमभर फेला परी कैद परे जमानीबाट असूल भएको रुपैयााँ जमानीलाई कफिान ददन ुपिन । म्याद नाघेपमि 
फेला परे कैद भएकोमा भन ेकफिान हनु सकै्तन । 

 

१२ नं. ।।।। यसमा जमानी हनुलेाई सजाय वा सरकारी कवगोमा कैद गनुन पदान ि वषनभन्दा 
बढी कैद गनुन हुाँदैन। 
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महल ३ 

कल्याण धनको] 
१ नं. ।।  ।। जमीनमा दबेको वा गडेको कुनै धनमाल फेला परेमा जााँचबझु गदान सवनस्व हनुे 

गरी अड्डाबाट सजायको आदेश भएको व्यखक्त वा सवनस्व हनुे अपराधको अमभयकु्तले दबाए वा गाडेको ठहरे 
जम्मै र जररबाना कैदको सजाय पाएको वा सरकारी कवगो मिनुन पने ठहरेको व्यखक्तले दबाएको वा गाडेको 
ठहरे सो कायानखन्वि गनन चाकहने जमिसम्म नेपाल सरकारको हनुेि । साहूको दामासाही गराउन े वा 
गराएको असामीले दबाए वा गाडेको ठहरे फैसलामा लेखखए जमिसम्म साहूको हनु्ि । मामथ लेखखए 
बाहेक अरु कसैले दबाए वा गाडेको ठहरे धनी पत्ता लागे धनीको र मनजको मृ् य ुभैसकेको भए मनजको 
अपिुाली खानेको हनु्ि । धनी पत्ता नलागेकोमा भने सो धनमाल जसको घर जग्गामा फेला परेकोि 
उसैको हनु्ि । 

 

२ नं. ।।  ।। घर वा जग्गा सकु्रीमबक्री गररसकेपमि वा अरु कुनै व्यहोराले कानून बमोखजम 
आफ्नो हक िोडी अकानको हक हनुे गरी ददई मलई सकेपमि सो घर वा जग्गामा दबे वा गडेको कुनै 
धनमाल फेला पर् यो भने सो धनमाल सो घर जग्गा खरीद गरी वा अरु व्यहोराले आफ्नो हक गराई 
मलने व्यखक्तको हनु्ि । 

 

३ नं. ।। ।। कल्याण धन फेला परेकोमा यसै महलको १ र २ नम्बर बमोखजम सो धनमाल 
नेपाल सरकारको वा धनीको हनुे भै सो धनमाल फेला पाने व्यखक्तले नपाउने भएमा मनजलाई सो 
धनमालको सयकडा दश र नेपाल सरकारलाई सयकडा दश धनीले ददन ुपिन । जसले पाउन ेहो उसैले 
फेला पारेकोमा भने सयकडा बीस नेपाल सरकारको हनु्ि । 

 

४ नं. ।।  ।। नेपाल सरकार वादी हनुेमा बाहेक यसै महलका कुरामा ि मकहनामभरमा 
नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ४ 

ज्याला मजरुीको 
१ नं. ।।  ।। कसैले कसैलाई मनजको मञु्जरी बेगर कुनै काम लगाउन वा गराउन हुाँदैन। 

२ नं. ।।  ।। काम गनेले ज्याला मजरुी नमलन ेगरी आफूखशुीले काम गनन मञु्जर गरेकोमा 
बाहेक काम गनेलाई काम लगाउने वा गराउनलेे दबैुको मञु्जरीबाट कुनै खास ज्याला मजरुी िोककएकोमा 
सो िोककए बमोखजमको र सो बमोखजम निोककएकोमा सो काम वापि सो ठाउाँमा चलेको दर अनसुारको 
सफुि ज्याला मजरुी ददन ुपिन । 

 

३ नं. ।। ।। आफूले कबलु गरी उठाएको काम पूरा नगरी काम गराउनेको मञु्जरी वा 
मनामसब माकफकको कारण मबना बीचैमा िोड्न ुहुाँदैन। 

  

४ नं. ।।  ।। कसैले यस महलमा लेखखएको कवरुद्ध कुनै काम गरेमा देहाय बमोखजम हनु्ि –  
 

कसैले कसैलाई मनजको मञु्जरी मबना काम लगाए वा गराएमा लगाएका कामको ज्याला मजरुी भराई 
ददई एकसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेि – – – – –– – – – –– – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

आफूले लगाए वा गराएको कामको यसै महलका २ नम्बर बमोखजमको ज्याला मजरुी नददनेबाट सो 
बमोखजमको ज्याला मजरुी भराई ददई मनजलाई दण्ड सजायको २१ नम्बर बमोखजम सजाय समेि गनुन 
पिन– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

आफूले कबलु गरी उठाएका काम सो काम लगाउने वा गराउनेको मञु्जरी वा मनामसब कारण मबना 
बीचैमा िोडेमा क्षमिपूमिन मलने ददने कुराको सम्बन्धमा मलखि भएकोमा सोही बमोखजम र ्यस्िो 
मलखि नभएमा देहाय बमोखजम हनु्ि – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – – – – – – ३ 
 

आफूले बोकी आएको भारी बीचैमा िोडी भाग्ने भरीयालाई पचास रुपैयााँसम्म जररबाना गरी 
मनजले भारी िोडी भागेबाट माल नोक्सान पनन गएको रहेि भने नोक्सानी कवगो समेि मनजबाट 
भराई ददन ुपिन– – १ 
 

भारी बोकी खजम्मा मलई गएकोमा सो भारी जहा “सम्म परु् याउनलाई खजम्मा मलएको हो सो 
ठाउाँसम्म परु् याई खजम्मा नददई ्यसै भारी बोखक्दन भनी बीचैमा भारी िाडी जानेलाई बीस 
रुपैयााँसम्म जररबाना गरी पे्की मलएको भकु्तान भै नसकेको मजरुी मनजबाट कफिान गराई ददन ु
पिन – – – – – – – – – – – २ 
 

यसै दफाको मामथ दफा १ र २ मा लेखखए बाहेक अरुमा कवगो भराई कसूर अनसुार बीस 
रुपैयााँसम्म जररबाना हनु सक्ति– – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

५ नं. ।। ।। यस महलका कुरामा सो काम कुरा भए गरेका मममिले पैंिीस ददनमभर नामलस 
नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ५ 

गरीब किालको 
१ नं. ।।  ।। ... ... ... 
  

२ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 
३ नं. ।।।। बाब ु मरेको वा बेपत्ता भएको वा कवदेश गएको अवस्थामा ❐आमाले अको 

कववाह गरेमा मनजको नाबालकको हकमा देहाय बमोखजम हनु्ि – – – 
 

जायजेथा वा उमेर पगेुको एकाघरको हकवाला नभएको नाबालक भए आमाले आफूसाथ लगी पाल्न ु
पिन– – – – – – १ 
 

जायजेथा र उमेर पगेुको एकाघरको हकवाला भएपमन आठ वषनभन्दा ममुनको नाबालक भए आठ 
वषनको उमेर नपगेुसम्म आमाले आफूसाथ लगी र नाबालकको एकाघरको हकवाला नभए नाबालककै 
घरमा बसी पाल्न पाउाँि– – – – – – – – २ 
 

आठ वषन नाघेको िर सोह्र वषन ममुनको नाबालकको उमेर पगेुको एकाघरको हकवाला भएपमन 
हकवालाले नपालेमा वा पाल्न मञु्जर नगरेमा आमाले पाल्न पाउाँि – –  – – – – – – – – – – – – – – – – –३ 

आमाले पाल्दा नाबालकको एकाघरको हकवाला नै नभएको वा भएपमन उमेर पगेुको नभएको वा 
उमेर पगेुको भएपमन पाल्न नचाहेकोमा सो नाबालकको जायजेथा समेि आमाले खजम्मा मलन   
पाउाँि– – – – – – –४ 

 

४ नं. ।। ।। आपस्ि वा संरक्षकले हेरकवचार नगरेका वा ्यस्िा कोही नभएका नाबालकको 
जायजाि रहेनि वा भएपमन ्यसको आयस्िाबाट मनजको पालन पोषण हनु नसक्न ेरहेि भन ेसो ठाउाँको 
गााँउपामलका वा नगरपामलकाले ्यस्िो नाबालकलाई नाबालक पाल्ने ठाउाँको िुटै्ट व्यवस्था भएकोमा 
सोही ठाउाँमा र सो नभए ्यस इलाकाको प्रमखु खजल्ला अमधकारी समक्ष पठाई ददन ुपिन । प्रमखु 
खजल्ला अमधकारी कहा“ सो बमोखजम आएका नाबालकलाई उसको आयस्िाले नपगेु जमि राजगठुीको 
आम्दानीबाट खचन गरी सोह्र वषनको उमेर नपगेुसम्म स्याहार सम्भार गरी गनन लगाई ्यसको दरवन्दी 
नभएकोमा दरवन्दी समेि गराई पाली राख्न ुपिन । 

 

५ नं. ।।  ।। जायजाि र आफ्नो कोही नभएका रोजगार गरी खान नसक्ने असमथन 
व्यखक्तलाई सो ठाउाँको गााँउपामलका वा नगरपामलकाको मसफाररसमा प्रमखु खजल्ला अमधकारीले 
सदाविनबाट हण्डी र वषनको दईु जोर कपडा ददलाई नेपाल सरकारबाट िोककएको ठाउाँमा पाली राख्न 
लगाउन ुपिन ।  

 

                                         
 बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ द्वारा खारेज । 
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
❐िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 िैठौं संशोधनद्वारा रुपान्िर । 
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६ नं. ।। ।। यसै महलको ... ... ... ३, ४ वा ५ नम्बरमा लेखखए बमोखजमको नाबालक 
वा व्यखक्त आफ्ना गाउाँ शहर टोलमा भएमा सो ठाउाँका खजममदार िालकुदार वा गााँउपामलका वा 
नगरपामलका सदस्यले सो कुराको जनाउ सो ठाउाँको गााँउपामलका वा नगरपामलकालाई ददन ुपिन र सो 
गााँउपामलका वा नगरपामलकाले पमन सो नम्बरहरुमा लेखखए बमोखजम गनुन पिन । 

 

७ नं. ।।  ।। महारोग भएका मामनसहरुलाई प्रमखु खजल्ला अमधकारीले नेपाल सरकारबाट 
िोककएको ठाउाँमा पठाई ददन ुपिन । 

िर औषमध उपचार नहनुे ठाउाँमा महारोग भएका मामनसहरुलाई पठाउन ेगरी िोक्न हुाँदैन। 
 

८ नं. ।।    ।। नेपाल सरकारको िफन बाट ददइने सदाविन मसधा ददंदा देहायका क्रमले 
प्राथममकिा ददई ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

(क)  महारोगी । 

(ख)  दबैु आाँखा नदेख्न ेअन्धा । 

(ग)  ललुा, लिडा वा कूाँ जा । 

(घ)  बाबआुमा कोही नभएका रोजगार गरी खान नसक्ने नाबालक टुहरुा । 

(ङ)  स्याहार सम्भार गने कोही नभएका अशक्त बढुाबूढीहरु । 

(च)  मबरामी र असमथन । 

(ि)  असल रमिा दशनाम फकीर । 

(ज)  कमाई खेिीपािी केही नभएका स्वास्नीमामनस । 
 

९ नं. ।। ।। यस महल बमोखजम पामलएका नाबालकलाई सो पाल्नेले यथासम्भव उखचि खशक्षा 
ददलाउने व्यवस्था गनुन पिन । 

१० नं. ।।  ।। आफ्नो जायजाि माथवर खजम्मावालाले बझुाई ददएकोमा कहनाममना भएको वा 
अरु कारणले खचत्त नबझेुको कुरामा नामलस ददन ुपदान आफूले फााँटवारी बझुी मलएको मममिले दईु वषन मभर 
नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

 बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ द्वारा खारेज । 
 चौथो संशोधनद्वारा थप । 
 

 िैठौं संशोधनद्वारा रुपान्िर । 
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महल ६ 

चौपाया हराउन ेर पाउनकेो 
१ नं. ।।  ।। कुनै चौपाया फेला पर् यो र फलानाको हो भनी थाहा पाइयो भने आफूले 

पाएको मममिले बाटाका म्याद बाहेक साि ददनमभर जसको हो उसैलाई बझुाई ददन ुपिन । फलानाको हो 
भनी थाहा हनु सकेन भन ेआफूले पाएको पैंिीस ददनमभर नखजकको प्रहरी कायानलय वा स्थानीय पिायिमा 
जाहेरी लेखाई राख्न ुपिन । 

 

२ नं. ।।  ।। साझाको चौपाया अरु साझेदारलाई थाहा नददई कुनै साझेदारले लगेि र अरु 
साझेदार उजूर गनन आए भने जसले अरुको कहस्साको दाम मििन सो माल उसैलाई ददलाई ददन ुपिन । 
थाहा नददई लगेकामा दैवी पर् यो भने जसले लगेको हो उसबाट अरुको कहस्साको मोल भराई ददन ुपिन । 

 

३ नं. ।।।। कसैले कुनै चौपाया पाएकोमा यसै महलको १ नम्बर बमोखजम गनुन पने काम 
नगरी सो चौपाया आफ्नो मनजी व्यवहारमा ल्याएमा मनजबाट सो चौपायाका धनीलाई सो चौपाया व्यवहार 
गरेको प्र्येक ददनका मनममत्त ्यस ठाउाँमा चलेको मजरुी भराई ददन ुपिन । सो बमोखजम मजरुी भराउाँदा 
सो चौपायाको मोलको बराबर भन्दा बढी भराउन हुाँदैन। सो चौपाया मरे वा भागेमा सो चौपायाको मोल 
कवगो समेि भराई ददन ुपिन । 

 

४ नं. ।। ।। कसैको हात्ती भागी जड्गलमा हराएमा सो हराएको मममिले पैंिालीस ददनमभर 
नखजकको सरकारी हात्तीसारमा जाहेर गनन आएमा खोजी पकक्रए खोजी ददए वापि फी हात्तीको एक सय 
रुपैयााँको दरले सो हात्तीको धनीबाट बखुझमलई हात्ती सो धनीलाई बझुाई ददन ु पिन । पैंिालीस ददन 
नाघेपमि खोजी गरी ददन ुपदजन । 

 

५ नं. ।। ।। कसैले पाइराखेको चौपाया सो हराएको ि मकहनामभर प्रमाण परु् याई कसैले दावी 
गनन आएमा ्यस चौपायाको पिकृमि मोल गरी ्यसको दशौंद पनाउनी र खवुाएको खचन समेि पाउनलेाई 
ददलाई चौपाया धनीलाई कफिान ददलाई ददन ुपिन । ि मकहनामभर दैवी परे पाउनेले बझुाउन ुपदजन । ि 
मकहनामभर दावी गनन नआए जसले पाएको हो उसैको हनु्ि । यसै महलको १ नम्बर बमोखजम गनुन पने 
काम नगरेकोमा भने ि मकहनाको म्याद नाघे पमन सो चौपाया पाउनकेो हुाँदैन। धनीलाई बझुाई ददन ुपिन 
। 

 

६ नं. ।। ।। आफ्नो हक नपगु्ने मेरो हो भनी लगी राखेको चौपाया र ्यसबाट बढेको कफिान 
ददन ुपिन । नोक्सान वा दैवी पर् यो भने मोल भराई ददन ुपिन । 

 

७ नं. ।। ।। यो महलको अन्यर हदम्याद लेखखएको कुरामा बाहेक अरु कुरामा भए गरेको 
मममिले ि मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ७ 

गठुीको 
१ नं. ।। ।। नेपाल सरहदमभर अस्पिाल, पाठशाला वा सावनजमनक कहि हनुे अरु कुनै काम 

कुरा राख्न वा बनाउन नेपाल सरकारमसि जग्गा मागेमा अकानको हकको वा सन्धी सपनन नपने सरकारी 
जग्गा भए ददन हनु्ि । 

 

२ नं. ।। ।। रीि परु् याई राखेको धमनशाला धमन कीमिन कसैले मबगानन र केही कसूर गरे पमन 
हनन हुाँदैन। हकवाला कोही नभए सरकारी गठुीमा दिान गरी ददन ुपिन । 

 

३ नं. ।। ।। कुनै व्यहोरासाँग गठुी राखेकोमा देहाय बमोखजम हनु्ि – – 
गदुठयार समेि राखी आफ्नो हक िोडी राखेको गठुी सो गठुी राख्न ेवा उनका सन्िान हकदारले 
गठुीको दानपर खशलापर समेिका मलखि बमोखजमको काम चलाई शेष जगेडा रहने बाहेकको खान 
पाउने शेष बााँकीसम्म मधिो बन्धक राख्न ु हनु्ि । लेखखए बाहेक बेचमबखन दान दािव्य गरी वा 
जम्मै भोग मधिो राखी वा मलखि बमोखजमको काम समेि नगरी धमन लोप गनन हुाँदैन। सन्िान 
हकदारले मलखि बमोखजमको काम चलाएन वा खान पाउने शेष भोगमधिोदेखख बाहेक बेचमबखन दान 
दािव्य र अरु जम्मै गठुी बेचमबखन दान दािव्य वा भोगमधिो समेि गरी धमन लोप गर् यो भने ्यसले 
सो गठुीको पालो पाउाँदैन । शषे बााँकीबण्डा गरी खान पमन पाउाँदैन उदेखख पमिको सो गठुीको 
हकदारले चलाउन पाउाँि । नजानी मलने साहूको थैली कपाली हनु्ि । जानी जानी मलने साहूको 
थैली भसू हनु्ि – – – – १ 
 

गदुठयार नराखी घर गठुी रातदा ्यसै सालका दर भाउले सयकडा दशभन्दा बढ्िा खान पाउने गरी 
राखेको गठुीमा गठुी राख्न ेवा उसको सन्िानले गठुीको दानपर खशलापर समेिको मलखि बमोखजमको 
काम चलाई आफूले खान पाउने शेष बााँकीसम्म मधिो बन्धक राख्न हनु्ि । खान पाउने शेष बााँकी 
पमन बेचमबखन दान दािव्य र लेखखए बाहेक अरु गठुीको घर जग्गा मधिो बन्धक र बेचमबखन दान 
दािव्य समेि केही गरी ददन र गठुीको दानपर खशलापर समेिको मलखि बमोखजमको काम नचलाई 
धमनलोप गनन हुाँदैन। धमनलोप गनेले ्यस गठुीको पालो पाउाँदैन । उदेखख पमिका हकदारले चलाउन 
पाउाँि । खान पाउने भएको शेष बााँकी भने धमनलोप गनेले पमन ऐन बमोखजम बण्डा गरी खान 
पाउाँि । साहूको हकमा मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम हनु्ि  – – – – – – – – – – – – – – – २ 
 

मामथ १।२ दफामा लेखखए बमोखजम राखेको गठुीमा गठुी राख्न ेवा उनका सन्िान हकदारले आफूले 
खान पाउनेसम्मको शेष बन्धक राखेमा र मलनलेे मलएमा समेि गठुीको जग्गामा दैवी परी बाली 
नआउाँदा सो गठुीको चलाउन ुपने काम चलाउन र भ्के मबग्रकेो बनाउनलाई समेि जगेडा राख्न ेगरी 
्यसैबाट गने र जगेडा नराखी शेष बााँकीखानमेा समेि घरघरानाबाट खचन गरी समेि चलाउन ुपने 
काम चलाउन े र बनाउन ु पने बनाउन े समेि गठुीको दानपर खशलापर पखन्जल समेिका मलखि 
बमोखजम चलाउन ुबनाउन ुपिन । चलाउन ुबनाउन ु पने काममा गठुीको जग्गामा दैवी परी बाली 
नआउने भएमा र जगेडा राख्न े नभएको गठुीमा शेष बन्धक राख्नलेे घर घरानाबाट खचन गरी जो 
चलाउन ुबनाउन ुपने चलाउन ुबनाउन ुर बन्धक मलने साहूले पमन गनन लाउन ुपिन । उसले चलाएन 
बनाएन भने मदुान गठुी बाहेक अरु गठुीमा बन्धक मलन ेसाहूले आफैले खचन गरी आफूले गनन चलाउन 
हनुे जमिमा आफैले र आफूले चलाउन गनन नहनुेमा दािा वा अरु हकदार माफन िबाट समेि गरी 
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चलाउन ुबनाउन ुपिन । लेखखए बमोखजम बन्धक राख्न ेदािा वा साहूले समेि चलाएन चलाउन लाएन 
बनाएन बनाउन लाएन भने सो कसूरबाट पमन धमनलोप गरेको ठहिन । अडकाउ भएको काम मामथ 
१।२ दफामा लेखखए बमोखजमको हकदारले बन्धक मलने साहू बसे उसलाई र उ नबसे अरु चार 
जना भलाद्मी राखी चलाउन ुबनाउन ुगरी सो चलाए बनाएको खचनमा साहूको वा भलादमीको सहीिाप 
गराई मलन ुपिन यमि रीि परु् याई गरेको सो खचन सोही बन्धकी राखेको शषे आयस्िाबाट उपर गरी 
मलन पाउाँि । सो खचन उपर भनान नहनु्जेल बन्धक मलने साहूले शेष आयस्िा खान पाउाँदैन । खचन 
उपर गरी मलइसके पमि मार मलखि बमोखजम ्यो साहूले शेष आयस्िा खान पाउाँि । बन्धक 
राखेको जमि पालो पाउने र काम चलाउने हकदारले मनखनी मलन पाउाँि –– – – ३ 

 

४ नं. ।। ।। गठुी रातदा दान गरी ददई राखेको गठुी रहेि भन ेपाउने हकदार ठहिन । सो 
पाउने वा ्यसका सन्िानले धमनलोप गरेि भने सो गठुी राख्न े वा उसका सन्िानले धमनलोप गनेलाई 
खाररज गरी ्यसका हकवालामा आफूले रोजेकालाई पजनी गरी ददन पाउाँि । आफैले खान भने पाउाँदैन 
। गदुठयारले दान बकस बेचकवखन केही गररकन पमन अरुलाई ददन हुाँदैन। 

 

५ नं. ।। ।। एकभन्दा बढी हकवाला भएमा िी सबैले मलखि भए मलखि बमोखजम मलखि 
रहेनि भने प्र्येकले दईु वषनको पालो गरी गठुी चलाई खान पाउाँिन ्। हकवाला बाब ुजीउाँदै भएको 
अवस्थामा भने िोरा नामिले दैया गनन पाउाँदैनन ्। मलखि नभएकोमा आफ्नो हक पगेुपमि सोह्र वषनमभर 
नामलस नददए दईु वषनको पालो पाउने कुरामा पमि नामलस लाग्न सकै्तन । 

 

६ नं. ।। ।। गठुीको चल सम्पखत्त गठुीको कामका लामग चलन व्यवहार गदान मनामसब 
माकफकको खखए घटेकोमा गदुठयारलाई बाि लाग्दैन । सो बाहेक गदुठयारले नासे मासेकोमा धमन लोप 
गरेको ठहिन । ्यस्िो गदुठयारलाई पजनी गनन हनु्ि । 

 

७ नं. ।। ।। नेपाल सरकारमसि यसै महलको १ नम्बर बमोखजम जग्गा प्राप्त गरी धमन कीमिन 
बनाई राखेको सो गठुी राख्न े वा मनजको सन्िान वा हकवालाले खजणोद्धार गनन नसकी अरु कसैले 
खजणोद्धार गरेमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गा सो खजणोद्धार गने व्यखक्तले नेपाल सरकारबाट 
िोककएको सो गठुीको काम चलाई खान पाउाँि ।  

 

८ नं. ।। ।। मलखिपर केही नभै सोह्र वषनसम्म अकानको गठुी भोग गरेको रहेि भन े मनज 
जीकवि िउन्जेल मनजैले भोग गनन पाउाँि । मनजको शषेपमि सो गठुीमा हक पगु्नलेे पाउाँि । 

९ नं. ।।  ।। ऋण वा नेपाल सरकारको बााँकी लागेपमि गठुी राखेकोमा सो ऋण वा बााँकी 
नबझुाई सदर हुाँदैन। ्यस्िालाई सजाय भने हुाँदैन। 

 

१० नं. ।। ।। सरकारी मठ पाएका महन्िहरुसाँग कसैले जग्गा जमीन, घर, खेि मलंदा सो मठ 
पाउने महन्िले मठ नपाउाँदै अखघ आजेको जग्गा जमीन, घर खेि र मठ पाएपमि पमन मठ पाउनलेे 
आफ्नै जीउले आजेको जमि जग्गा जमीन, घर, खेि आजननेको जीउ िउन्जेल मनजलेसम्म ऐन बमोखजम 
बेचमबखन गनन र मलखि गरी ददन मलन हनु्ि । आजनन गने महन्िका शषे पमिलाई मठ पाउनभुन्दा 
अखघको बााँकी रहेको जमि र मठ पाएपमि आजेको जग्गा, जमीन, घर, खेि समेि हकदारले पाउाँदैन मठैको 
हनु्ि । सो बमोखजम मठमा आएको जग्गा जमीन घर खेि पमि कुनै महन्िले ऐन बमोखजम एका 
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मोहीबाट अको मोही पजनी गनन बाहेक अरु केही व्यहोरासाँग महन्िले ददन र अरुले मलन समेि हु“दैन, 

मलए ददएको बदर हनु्ि । 
 

११ नं. ।।  ।। भेषधारीहरुले गठुी नराखी आफ्नो नाउाँमा दररएको वा आफ्नू हक पगु्न े
जग्गाको पोि मिरो मिरी बााँकी रहेको आफूले खान पाउने आयस्िाबाट देव देविाको पूजा आजा धमन 
सदाविन इ्यादद काम चलाउने गरी राखेको वा काम चलाई आएका जग्गा िी मररसकेपमि मिनका चेलाले 
लागेको पोि मिरो मिरी बााँकी रहेको आयस्िाबाट साकवक बमोखजमको काम चलाई शेष बााँकी रहनेमा सो 
शेषसम्म खान हनु्ि । ्यस्िो जग्गा बन्धक राख्न वा हक िोडी मबक्री दान बकस इ्यादद गरी ददन 
मलन समेि हुाँदैन। मालपोि मिरो बााँकी राखे कानून बमोखजम पजनी हनु्ि ।  

 

१२ नं. ।। ।। कुनै मठ स्थानको महन्िको पद ररक्त भएमा खशष्य उपखशष्यले सो महन््याई 
चलाउने भएकोमा सो मठ स्थानको काम राम्रोसाँग चलाउन सक्ने नेपाली नागररक खशष्य उपखशष्यले सो 
महन््याई पाउनेि । 

 

१३ नं. ।। ।। गठुीमा दाखखल गनुन पने रकम दबाई िपाई खाएमा सो खानेबाट कवगो भराई 
मनजलाई कवगो बमोखजम जररबाना हनु्ि । 

 

१४ नं. ।। ।। आफ्नो हक नपगु्ने कुरामा पाउाँ भनी उजूर गरी बाली समेि खाएको भए 
काम चलाई खाएको भए शषे कफिान ददलाई ्यसै जग्गाको एक वषनको धनी बोटीको सयकडा पााँच रुपैयााँ 
जररबाना हनु्ि । 

 

१५ नं. ।। ।। ्यसै पके्रको मार रहेि भने पके्रका जम्माको धनी बोटीका र अरु मालको 
दशौंद जररबाना हनु्ि । 

 

१६ नं. ।। ।। यो महलमा अन्यर हद लेखखएको कुरामा र धमन लोप गरेको वा राख्न नहनु े
गठुी राखेको बाहेक अरु कुरामा भए गरेका मममिले दईु वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ८ 

जग्गा आवाद गनेको 
१ नं. ।। ।। आफ्नो खचन वा आाँिका बलले जसले कुलो बनाउाँि उसलाई पकहले पानी नभई 

अरुले पाउाँदैन । अखघदेखख भाग बााँडी आएका ठाउाँमा भाग बमोखजम पानी नददई खेि बााँझोगराउन समेि 
हुाँदैन। महुानका खेिमा पानी पगेुपमि उस मखन्िरकाले लैजान पाउाँि । महुानका खेिवालाको केही 
अडकाउ भयो भने उसै मखन्िरकाले पानी लगी रोप्न हनु्ि । पमिबाट महुानकाले पानी लगी रोप्न हनु्ि 
। नया“ कुलो बनाउाँदा परुानो कुलोले पाट्ने खेिमा पानी कम हुाँदैनभने मामथ नया“ कुलो बनाउन हनु्ि । 

 

२ नं. ।। ।। कुलो भ्क्यो वा खेिमा खोलो पैह्रो लाग्यो भन ेभरसक मोहीहरुले आफै वा 
दामासाहीले मामनस पठाई बनाई िैयार गनुन गराउन ु पिन । मोहीका बल मद्दिले नपगु्ने भयो भन े
खजममदार िालकुदारले सबै व्यहोरा खोली खचनको मनकासाको मनममत्त नेपाल सरकारको सम्बखन्धि 
कायानलयमा जाहेर गरी मनकासा भए सो बमोखजम बनाउन ुपिन । 

 

३ नं. ।। ।। जग्गा आवाद गनानलाई बााँझो वा आवादी जनुसकैु जग्गाबाट जोसकैुले पमन बााँध 
पैन कुलो बनाई पानी ल्याउन ुहनु्ि रोक्न हुाँदैन। मिरो पोि नलागेको बााँझो जग्गा बाहेक अरु जग्गाको 
हकमा जग्गाको धनीलाई बााँध पैन कुलोमा परेको जग्गा जमिको मोल वा जग्गा सट्टा ददन ुपिन । बााँझो 
जग्गा आवाद गनानलाई रैिीिफन बाट खचन लगाई बनाउाँदा बााँध पैन कुलोमा परेको आवादी जग्गाको मिरो 
पोिभन्दा दोब्बर बढ्िा हाल आवादी हनु ेपमिन जग्गाबाट आउने रहेि भन ेसो बााँध पैन कुलोमा परेको 
जमि आवादी जग्गाको मिरो पोि ममनाहा ददन ुपिन । 

 

४ नं. ।।  ।। परापूवनदेखख कहंडी आएको बाटो वा वस्ि ुभाउ मनकास्ने मनकास आफ्नो जग्गामा 
पने भएपमन ्यस्िो जग्गा र वस्ि ुभाउ खरकाउने चौर, पानी घाट, पोखरीको कढंक, गौचर, मूलबाटो, सडक, 

पाटी, पौवा, खचहान र ्यस्िै अरु कुनै सावनजमनक स्थान र नेपाल सरकारबाट कमोट नगनुन बझ्याउन ुभने 
भएको सरकारी जग्गा कसैले मबराउन वा मबराउन लाउन हुाँदैन। 

 

५ नं. ।। ।। कानून बमोखजम देहायमा लेखखएको कुनै जग्गा आवाद गनन अनमुमि प्राप्त 
गरेकोमा देहायमा लेखखएको भन्दा घटी माफी मलने गरी आवाद गनन कबलु गरेकोमा सो कबलु बमोखजम 
र ्यस्िो कबलु नभएकोमा देहाय बमोखजम हनु्ि – 
अखघको आवादी पमि खस्िी पिी रहेको जग्गा आवाद गरेकोमा आवाद गरेकै सालदेखखको मिरो मलन ु
पिन– –– – – – – – १ 

कालाबजार, मदु्दिी पिी, खयर वन, बयर वन, पट बााँझो, बगर समेि आवाद गरेकोमा चार साल माफी ददई 
पााँचौ सालदेखख पोि मलन ुपिन – – – – – – – – – २ 

आवादी मिरो भरोको पाखोमा कुलो ल्याई खेि मबराएमा चार सालसम्म पाखोकै मिरो मलई पााँचौ सालदेखख 
खेि सरहको मिरो मलई पाखोको मिरो ममनाहा ददन ुपिन– –– – – – – – ३ 
 

६ नं. ।।  ।। जग्गा हाल आवादी गने कुराका हकमा जग्गा आवाद गरी सकी दिान गराई 
पाउाँ भनी दरखास्ि गरेमा ्यस्िो दरखास्ि उपर कारबाही गररने िैन । जग्गा जााँची आवाद गनन पाउाँ 
भने दरखास्ि ददएकोमा जग्गा पकहले नै आवाद गररसकेकोमा बाहेक कानून बमोखजमको रीि परु् याई दिान 
गररददन ुपिन । जााँच्दा जग्गा पकहले नै आवाद गररसकेको देखखयो भने देहाय बमोखजम गनुन पिन – – – – –  
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कसैको हक नलाग्ने कानूनले आवाद गनन हनुे जग्गा रहेि भने सो आवाद गनेले आवाद गरेको 
सालदेखखको सो जग्गामा लाग्ने मिरो र सो मिरोको कवगो बमोखजम जररबाना मनजबाट असूल उपर गरी सो 
जग्गा मललाम मबक्री गरी आएको रकम नेपाल सरकारमा दाखखल गनुन पिन – – – – – –– – – – – – – – – – १ 

कसैको हक नलाग्ने कानूनले आवाद गनन नहनुे जग्गा आवाद गरेको रहेि भने सो आवाद गनेले आवाद 
गरेको सालैदेखखको सो जग्गामा लाग्ने मिरोको कवगो बमोखजम जररबाना मनजबाट असूल उपर गरी सो 
जग्गा बझ्याई ददन ुपिन– – – – – – – – – २ 

अरुको हकको जग्गा आवाद गरेको रहेि भन ेहक बेहकको मदु्दा हेने अड्डाबाट मनणनय गराई आएमा पमि 
ठहरे बमोखजम हनुिे भनी दरखास्िवालालाई सनुाई ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– ३ 

 

७ नं. ।। ।। हाल आवाद गनन पाउाँभनी दरखास्ि परेकोमा आवाद गनन पाउाँ भनेको जग्गा 
कानून बमोखजम आवाद गनन हनुे रहेि भने सो जग्गाको सााँधका जग्गाका धनीहरु वा मनजका प्रमिमनमध, सो 
जग्गाको खजममदार िालकुदार वा मनजका प्रमिमनमध र अरु कम्िीमा चारजना स्थानीय भलाद्मी समेि राखी 
सरजमीन बझुी हाल आवादी गनन हनुे ठहरे कानून बमोखजमको रीि परु् याई नम्बरी दिान गरी ददन ुपिन । 
सो बमोखजमको मामनस नराखी गरे भएको सरजमीन र ्यसबाट भएको हाल आवादी दिान सदर हनु 
सकै्तन । 

८ नं. ।। ।। जग्गा नाप्दा सैंिीस फुट लामो सैंिीस फुट चौडा जग्गाको एक मरुी, चार 
मरुीको एक रोपनी र साढे िेह्र फुट लामो साढे िेह्र फुट चौडा जग्गाको एक धरु, बीस धरुको एक कठ्ठा 
र बीस कठ्ठाको एक मबगाहा कायम गनुन पिन ।  

९ नं. ।। ।। मदु्दा परी वा अरु केही व्यहोराले जग्गा नापी गनुन पर् यो भने चार ककल्ला समेि 
खोली नापी गनुन पिन । 

१० नं. ।। ।। जग्गाको कूि ठेक्न ुपदान उसै ठाउाँमा सााँध संमधयार र भलादमी राखी अवल, 

दोयम, सीम, चाहारमा यस ककमसमको जग्गा भनी मचुलु्का मलई ककमसम िुट्याई आाँठा सरह कूि ठेक्न ु
पिन । 

११ नं. ।। ।। यसै महलको चार नम्बरमा लेखखए बमोखजमको जग्गा र आफू बसेको पिी 
जग्गा बाहेक अरु पिी जग्गा सोह्रानी मिरो मभरको वा मेरो सखन्धसपननको भनी आफूले पमन आवाद नगरी 
अरुलाई आवाद गनन पमन नददई रोक्का गरी राख्न रखाउन समेि हुाँदैन। 

१२ नं. ।।  ।। नेपाल सरकारबाट कमोट नगनुन भनी बझ्याएका जग्गा जानी जानी आवाद 
गरेमा जग्गा आवाद गरेका सालदेखखको सो जग्गामा लाग्ने मिरो जग्गा आवाद गनेबाट असूल गरी जग्गा 
फेरर बझ्याई ददन ु पिन । ्यस्िोमा जग्गा आवाद गने गराउनलेाई सो मिरोको कवगोको पााँच गनुा 
जररबाना समेि हनु्ि । नजानी आवाद गरेकोमा भन ेआवाद गरेको सालदेखखको मिरोसम्म असूल गरी 
जग्गा बझ्याई ददन ुपिन । 

१३ नं. ।। ।। कवगो भराउन नपने खस्थमि रीमिमा घटी बढी पने कुरा मार भएको यो महल 
बमोखजमको मदु्दामा सजाय गनुन पदान यसै महलका अरु नम्बरमा सजाय िोककएको कुरामा सोही बमोखजम 
र निोककएकोमा पचास रुपैयााँसम्म जररबाना हनुिे । 

 
१४ नं. ।।  ।। आवाद गनन नहनुे जग्गा आवाद वा दिान गरे गराएकोमा बाहेक अरु कुरामा 

थाहा पाएको मममिले ि मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
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महल ९ 

जग्गा पजनीको 
१ नं. ।। ।। राजगठुी जग्गा र सरकारी मलखि नभएको ककपट जग्गा रैकर सरह हनु्ि। सो 

बाहेक अरु गैह्र जग्गा रैकर ठहिन । 
 

२ नं. ।।  ।। ऐनले घरसारमा लेनदेन व्यवहार गनन पाउनेमा सो बमोखजम गदान आफ्नो हक 
हनु आई दाखखल खाररज गनुन पने भएको र दिानवाला मरी हकवालाको नाउाँमा सानेमा समेि पैंिीस 
ददनमभर रैिीले िालकुदार कहााँ गै दाखखल खाररज गराई आफ्नो नाउाँमा दिान गराउन ुपिन । सो बमोखजम 
दाखखल खाररज गराउन आएमा िालकुदारले पमन दाखखल खाररज गरी ्यसको मनस्सा रैिीलाई ददन ुपिन 
। सो बमोखजम िालकुदारले दाखखल खाररज गरी नददएमा कलम कपच्िे पााँच रुपैयााँ जररबाना गरी माल 
अड्डाले दाखखल खाररज गनुन गराई ददन ुपिन ।  

 
२क नं. ।। ।। आफ्नो हक हनु आई दाखखल खाररज गनुन पने भएको र दिानवाला मरी 

हकवालाको नाममा सानेमा समेि पैंिीस ददनमभर दाखखल दिान नगराई म्याद गजुारी बसेकोमा पमि 
दाखखल दिान गराउन दरखास्ि ददएमा जमिसकैु अवमध व्यमिि भएपमन दश रुपैयााँ दस्िरु मलई नामसारी 
दाखखल खाररज गररददन ुपिन । यो ऐन लागू हनुभुन्दा पकहले जग्गाको नामसारी दाखखल खाररज गने म्याद 
गजु्रकेा कलमहरुमा समेि सो बमोखजम दस्िरु मलई नाउाँसारी दाखखल खाररज गररददन ुपिन ।  

 

३ नं. ।। ।। कुनै व्यहोराले जग्गा िोड्न िोडाउन परेमा मधेशको जग्गा फाल्गणु 
मसान्िदेखख जेष्ठ मसान्िसम्ममा र अन्यरको जग्गा पौषदेखख चैर मसान्िसम्ममा िोड्न िोडाउन हनु्ि 
्यसपमिलाई कुयाम ठहिन । 

 

४ नं. ।। ।। कुनै रैिीले आफ्ना नामको दिान जग्गा कमाई खान सखक्दन भनी यसै महलको 
३ नम्बरको यामपमि िोड्िु भन आएमा सो िाड्न ेसालको मिरो बझुाउाँि भन े खजममदार िालकुदारले 
मनजलाई माल अड्डामा लगी सो अड्डा साक्षी राखी मिरो बझुी राजीनामा गराई मलन ु पिन । ्यसरी 
राजीनामा गनेले सो गाउाँ मौजाको केही जग्गा बााँकी राखी केही जग्गा मार िाड्न पाउाँदैन । 

 

५ नं. ।।  ।। जग्गा पजनी गनुन पने भएमा ्यस जग्गामा पक्की घर बनाई बसेको भए घर 
उठाउन हुाँदैन। सो घरको र घर बनाउाँदा ममखचए जमि जग्गाको दामासाहीले मिनुन पने मिरो मिरी खान 
पाउाँि । मिरो अड्क्यो भन ेसो घर मललाम गरी चाकहन ेभनान मलई बढ्िा ्यही घरका धनीलाई ददन ुपिन 
। घरका धनी नभए नेपाल सरकारमा दाखखल गनुन पिन । 

 

६ नं. ।। ।। अव उप्रान्ि जग्गामा लाएको रकम खाररज गररएकोि । ्यस्िो जग्गामा पोि 
मिरो लागेको रहेनि वा आाँठाभन्दा कम लागेको रहेि भने आाँठा सरह पोि ठेकी असूल गनुन पिन । 

७ नं. ।। ।। ककपट जग्गाको पगरी पाएको मामनस मर् यो भाग्यो भने ्यो पगरी हकवालालाई 
र हकवालाले मञु्जर नगरेमा वा नभएमा काम गनन सक्ने हेरी अरुलाई बााँधी ददन ुपिन । पगरी पाउनकेो 
मभन भएका भाइले बेग्लै पगरी मलन चाहेमा पाउाँि । ्यसै जग्गामा कुररया बााँडी आफ्नो भागमा लागेको 
दस्िरु मिरे बेग्लै पगरी ददन ु पिन । ककपकटया पगरी फुटेपमि पमन थरी भने फुटुवा गराउन हुाँदैन। 
उसको सोह्र आनामभरको जग्गा फुटुवा पगरीलाई पालो पालो गरी बझुाउन ुपने दस्िरु बझुाई खान हनु्ि 
                                         
 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 

97 
 

नयााँ थरी गराई ददन्िौं भनी थैली मलएको रहेि भने सो मिनन नसके कपाली सरह हनु्ि । सो पगरी बााँधी 
ददंदाको दस्िरु असूल गरी मलन ुपिन । 

 

८ नं. ।।।। जग्गामा खोलो पैह्रो लागी जााँचले वा सरकारी आदेशले मिरो घटाई बन्दोबस्ि 
गरेकोमा सो जग्गा साबूद नभै अरुले मिरो बढे पमन पाउाँदैन । जग्गा साबूद भएपमि पमन साबूद मिरो 
बझुाएको रहेनि भन ेर नयााँले सकार गनन आयो भन ेसाबूद मिरो बझुाउने गरी नयााँलाई ददन ुपिन । सो 
जग्गा साबूद भएको दईु वषन िोडी पााँच वषनसम्मको मिरो र सो मिरो बमोखजमको जररबाना परुामनयााँलाई 
लाग्ि । 

 

९ नं. ।।  ।। मबना कसूर खजम्मावाली िालकुदारी खोस्न हुाँदैन। खजम्मावाली िालकुदारी केही 
पररवन्दले खाली भएको पाउाँ भने मनवेदन पनन आएमा र नया “ बन्दोवस्ि गनुन परेमा दामकाम नमबग्रन े
धेरैजना रैिीले रोजेकालाई मिनै रोज्ने रैिी जमानी मलई अडै्डबाट ऐनको रीि परु् याई बहाली समेि जो 
गररददन ु पने गरी ददन ु पिन । दिानवाला िालकुदार खजम्मावाल मरी भागी खाली भएकोमा उसका 
हकवालालाई ददंदा र बााँकीमा पजनी भएकोमा बााँकीमिरी सकार गनेलाई बहाली ददंदा समेि रैिी रोजाउन ु
पदजन । दामकाम नमबग्रने गरी ददन ुपिन । ्यसरी ददंदा मिरो बााँकीमा कैद परेकोलाई भने ददन हुाँदैन। 

 

१० नं. ।। ।। धेरै ठाउाँको खजम्मावाला िालकुदार भइरहेका मामनसले सो जाने केही कसूर 
गरेकाबाट एक ठाउाँको खजम्मावाली िालकुदारी खझककन ेभयो भने ्यसका नाउाँमा दररएको अरु ठाउाँको 
समेि जम्मै खजम्मावाली िालकुदारी खझकी ऐन बमोखजम गनुन पिन । जग्गा मिरो दबाएको कसूरमा सजाय 
मार हनुे िालकुदारी खजम्मावाली नजाने व्यवस्था भएको ठाउाँलाई बाहेक अरुको हकमा एक अड्डाबाट 
कसूरदार ठहरी फैसला भएपमि ्यसमा ररहाई नभएसम्म ्यस्िा िालकुदार खजम्मावाललाई दामकाम 
गरररहन ददन हुाँदैन। 

 

११ नं. ।।  ।। जग्गाको दामकाम गने खजम्मावाल िालकुदार मोही नाइके इ्याददहरुले 
आफूले गरेको दामकाम गनन सखक्दन भनी दशैंका टीकादेखख श्री पिमीसम्ममा राजीनामा गरी िाड्िु भन े
िाड्न पाउाँि । अड्डाबाट पमन राजीनामा गराई उसका ठाउाँमा काम हजान हनु नपाउने गरी कानूनको रीि 
परु् याई अको बन्दोबस्ि गनुन पिन । एकै मामनसले धेरै ठाउाँको खजम्मावाली िालकुी मोही नाइके इ्यादद 
मलएकोमा कुनै थामी कुनै राजीनामा गरी िाड्न भने पाउाँदैन । राजीनामा गरी िोड्नसेाँग नेपाल 
सरकारको मलन ुपने बााँकी भए कानून बमोखजम असूल गरी मलन ुपिन ।  

 

१२ नं. ।।।। जााँचबाट एकाका नाउाँमा दररएका घरवारीमा पमि मिनका भाइ िोरा मभन भई 
उसै जग्गामा अरु घर बनाई बसे भन ेअको जााँच नभई धरुी कपच्िे सेमान मलन हुाँदैन एक सेमान मार मलन ु
पिन । साउने फाग ुभन ेजमि धरुी ि उमि घरले मिनन पिन । 

 

१३ नं. ।।  ।। खोस्न नहनु ेखोसी ददनेलाई र एकाले पाउने अकानलाई ददनलेाई घरवारी वा 
िालकुदारी भए बीस रुपैयााँ, खेि भए एक सालका मिरो बमोखजम र हटक मार गनेलाई अढाई रुपैयााँ 
जररबाना हनु्ि । हटक गदान बााँझो रहन गयो वा दामकाम मबग्रन गयो भने कवगो भराउन ुपनेमा कवगो 
भराई सो कवगोको सयकडा दश जररबाना गनुन पिन । 

 

१४ नं. ।। ।। आफूले नपाउने जग्गा वा िालकुी पाउन ुपिन भनेलाई िालकुी पके्रकोमा दश 
रुपैयााँ र जग्गा पके्रकोमा पके्रका जग्गाको मोल कवगोको सयकडा अढाई रुपैयााँ जररबाना हनु्ि । 
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१५ नं. ।। ।। जसलाई ददन ु पने हो उसलाई नददई जबरजस्िी गनेलाई घरवारी भए दश 
रुपैयााँ र जग्गा भए मोल कवगोको सयकडा पााँच जररबाना हनु्ि । 

 

१६ नं. ।। ।। खजम्मावारी िालकुदारी बेचमबखन मधिो बन्धक समेि गरी मलन ु ददन ुगरेको 
सदर हुाँदैन। उसै गाउाँका रैिीले रोजेकालाई ददन ुपिन । 

 
१७ नं. ।।  ।। िालकुदारले खापी खाएका बाहेक एकको हकको जग्गा अकोले दिान 

गराएकोमा थाहा पाएको मममिले ि मकहनामभर र अरु कुरामा भए गरेको मममिले दईु वषनमभर नामलस 
नददए लाग्न सकै्तन । 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 



 

99 
 

महल १० 

जग्गा ममच्नकेो 
१ नं. ।। ।। एकाको हकको जग्गा अकानले चापी ममची घसुाई खान र सरकारी जग्गा मिरो 

नगरी कुनै िवरले दवाई आफूले खान र अकानलाई खवुाउन समेि हुाँदैन। 
 

२ नं. ।।  ।। एकै जग्गामा माझमा खोलो पसी वाररपारी जग्गा भयो फेरी खोलाले िोड्यो 
भने ्यो खोलो कहंडेको बगर जसको जग्गा हो उसैको हनु्ि । खोलोले सााँधको जग्गामा जिामिर बगर 
पार् यो उिैमिरकाले आवाद गरी मिरोभरो गरी खान पाउाँि । वारीको बगर पारी मिरकाले पारीको बगर 
वारी मिरकाले आवाद गनन पाउाँदैन । बगर परे मिरकाले आवाद नगरे अरुले आवाद गरी मिरोभरो गरी 
खान हनु्ि । 

 
३ नं. ।। ।। देहायको अवस्थामा जग्गा दपोट ठहिन –– – – – – – – 

 

रैकर वा अरु सरकारी वा सावनजमनक जग्गालाई राजगठुी वा अरु जग्गा वा साकवकदेखखको ममन्है 
घडेरी भनी दबाई वा िी जग्गाबाट रैकर वा अरु सरकारी वा सावनजमनक जग्गालाई चापी घसुाई 
खाएको– – – – – – १ 
 

साकवकदेखखको ममन्है घडेरी बाहेक कुनै सरकारी वा सावनजमनक जग्गा दिान नगराई खाएको – – – – –२ 

एउटा जग्गाको दिानको नािाले बेदिानको सा“धको वा बेगल रहेको जग्गा खाएको  – –– – – – – –  ३ 
 
३क नं. ।। ।। देहायको अवस्थामा मिरो दपोट ठहिन – – – – – – – –– –– –– –– – 
 

साकवक दिानको भीठ पाखो खरबारी वा ममन्है घडेरीलाई खेि दिान नगराई कुलो लगाई खेि आवाद 
गरी खाएको– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  १ 
 

जग्गा बेसाबूद भई साकवक मिरो घटाई बन्दोबस्ि भएकोमा जग्गा साबूद भएपमि पमन जग्गा पजनीको 
महलको ८ नम्बर बमोखजम साबूद मिरो नगरी खाएको– – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  २ 
 

खोलो पैह्रो बेकायम भई लगि काकटएकोमा जग्गा कायम भएपमि पमन दिान मिरो नगरी खाएको – –३ 

४ नं. ।।  ।। सरकारी जग्गा कुनै व्यहोराले मिरो नमिरी दबाई खान े खवुाउनेलाई मिरो 
नमिरी दबाई खाए पमन सो वापि यसो गनुन भने मथमिको सरकारी मलखि भइरहेको ठाउाँमा सोही बमोखजम 
हनु्ि । सो नभएको ठाउाँमा देहायमा लेखखए बमोखजम हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

िालकुदार आफैले जानी जानी दबाई घसुाई खाए खवुाएको ऐन बमोखजमको मिरोको कवगो मलई ्यसै 
कवगो बमोखजम जररबाना समेि गरी िालकुदारीबाट बखानस्ि गररददन ु पिन ।कवगो िालकुदारले 
नखाएको रैिीले खाएको भए खाने रैिीबाट कवगो बझुी मलन ुपिन । रैिीबाट कवगो सबै उपर नभए 
उपर नभएको जमि पमन ्यसै जानी दबाई खवुाउन े िालकुदारबाटै र रैिीले दबाई खाएको 
िालकुदारले थाहा नपाएको भए ऐन बमोखजम लाग्ने मिरो र सो मिरोको कवगो बमोखजम जररबाना 
समेि सोही दबाई खानेबाट बझुी मलनपुिन – १ 
 
                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
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रैिीले धरुी खडा गरी मिरो नमिरी दबाई खाएको िालकुदारलाई थाहा नभए िापमन रेखदेख नगरे 
वापि िालकुदारलाई धरुी कपच्िे एक रुपैयााँ जररबाना हनु्ि –– – – – – – – – – – – – – – – – –– – – –– २ 

आफ्नो हक नपगु्ने सरकारी जग्गा दमुनयााँको ककपट जग्गाले चापी घसुाई खानलेाई उसको सो ककपट 
जग्गाबाट सरकारी जग्गा जमि घसुाई चापी खाएको ठहरेकोि उमि उसको सोही ककपट जग्गाबाट 
सरकारी चापेका जग्गाको सा “ध आाँठा ममल्ने गरी एक चक्ला पारी कट्टा गरी सो कट्टा भई आएको 
ककपट जग्गा र चापी घसुाई खाएको सरकारी जग्गा समेि खझकी ऐन बमोखजम मिरो ठेकी सरकारी 
रैकर लगिमा चढाई यसै महलको ६ नम्बरमा लेखखएको रीि साँग खान पाउनकेा नाउाँमा दिान 
गररददन ुपिन । जग्गा कट्टा गदान चापी खाएको जग्गा जमि ककपटबाट नपगु्ने हनु आएमा नपगु जमि 
जग्गाको ऐन बमोखजम लाग्ने मिरो मलन ु पिन । जररबाना लाग्दैन मोहीले चापेको धनीले थाहा 
नपाएकोमा र गठुी जग्गाबाट सरकारी जग्गा चापी खाएकोमा समेि जग्गा कट्टा हुाँदैन। मिरो मलई 
मोहीले चापेकोमा एक सालका धनी बोटी बमोखजम जररबाना गरी र गठुी जग्गाले चापेकोमा चाप्नेबाट 
सो जग्गाको मिरो र मिरोको कवगो बमोखजम जररबाना गरी सा “ध सच्याई ददन ुपिन – – – ३ 

 

५ नं. ।।  ।। सरकारी जग्गा दबाई वा चापी खानलेाई खानेको जीउ िदै नामलस परी चापी 
वा दबाई खाएको ठहरेमा सो चापी वा दबाई खाएको जग्गाको मिरोको कवगो मलन ुपदान दश वषनभन्दा बढी 
सालको खाएको भएपमन दश वषनको मार र घटी भए जमि साल दबाई खाएको ठहरेकोि उमि सालको 
मलन ुपिन । चापी वा दबाई खाने मरी उसका िोरा नामि हकदारले मदु्दा सकार गरेमा वा दबाई चापी 
खाने मरी उसका िोरा नामि हकदार वा जग्गा कमाई खाई रहनेका नाउाँमा नामलस परी मदु्दा फैसला 
भएमा समेि दईु वषनदेखख बढी दबाई चापी खाएको भएपमन दईु वषनको मार कवगो मलन ुपिन । 

 

६ नं. ।।   ।। सरकारी जग्गा चापी ममची दबाई खाएको ठहरी ककपटबाट कट्टा भई र दबाई 
चापेको ठहरी खझककने र िालकुदारी समेि ददनेमा दबाए िापमन जग्गा िालकुदारी नजाने सरकारी मलखि 
भइरहेको ठाउाँमा सो बमोखजम हनु्ि । सो नभएको ठाउाँमा देहायमा लेखखए बमोखजम गरी मिरो ठेकी दिान 
गरी ददन ुपिन ... ... –  
 

ककपटबाट ममची खाएको ठहरेकोमा सो ककपटबाट कट्टा भएको र मिरो भरो नगरी दबाई खाएकोबाट दिान 
हनु आएको जग्गामा अरुले कमाई खाएको जग्गा जमि सोही कमाई खानकैे नाममा दिान गरी 
िालकुदारीसम्म जाहेरवालालाई ददन ु पिन । सो बाहेक ममची दबाई जग्गा खाइरहने आफैले कमाई 
खाएको जमि जग्गाको जम्मा मध्ये ककपटबाट कट्टी भै आएजमि जम्मै र ममचेको सरकारी जग्गामा आधी 
समेि सो ममची खानेका नाममा र सो ममची खाएको सरकारी जग्गा मध्येको आधी र अरु मिरो भरो नगरी 
दबाई खाएकोबाट दिान हनु आएकोमा समेि आधा जाहेरवालाका नाउाँमा र आधा सो मिरो भरो नगरी 
खाइरहनकेा नाउाँमा र िालकुदारले दबाई खाने खवुाउने कसूर गरेकोमा ्यसको िालकुदारी समेि 
जारेहवालाकै नाउाँमा दिान गरी ददन ुपिन । ... ... – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम जाहेरवालालाई र जग्गा खाइरहनेलाई समेि गरी जग्गा िुट्याई ददंदा 
सो जग्गा खाइरहनलेे घरवारी गरी खाई आएको रहेि भने उसले पाउन ेजग्गा जमि ्यसैको घर पायक 
ममल्ने गरी एकै चक्ला पने गरी र घरवारी गरी बसेको नभएपमन दवैुलाई एक चक्ला पने गरी चक्ला 
ममलाई िुट्याई ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – –– – – – – २ 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
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७ नं. ।।  ।।... ... ... 
 

८ नं. ।।।। पोल उजूर गरी साकवि गराई ददने जाहेरवालालाई ऐनले िालकुी पाउनमेा 
िालकुदारी ददंदा रैिी रोजाई धेरै रैिीले रोजे कानून बमोखजम कबमुलयि गराई दामकाम नमबग्रन े गरी 
िालकुदारी ददन ुपिन । रैिी रोजाउ“दा कसैले पमन रोजेन वा रोज्ने भन्दा नरोज्ने धेरै भयो भने िालकुदारी 
पाउाँदैन । दण्ड सजायको महलको ५० नम्बर बमोखजम हनु्ि । 

 

९ नं. ।।  ।। कानून बमोखजम रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नभै आफ्नो हक पगु्ने भएपमन 
अकानलाई केही व्यहोराले ददन र मलनेले पमन जानी जानी मलन हुाँदैन। ददए मलएको भए बदर हनु्ि । 

 

१० नं. ।।।। सरकारी जग्गा वा मिरो दबाई खायो खवुायो भने समेि नालेस परेमा र दमुनया“ 
दमुनयााँको जग्गामा िेरो मेरो भने नालेस उजूर परी झगडा परेमा समेि सो मामला नमिनी सो झगडा 
परेको जग्गाको बाली कसैलाई खान ददन भराउन समेि हुाँदैन। मदु्दा नमिननु्ज्याल साल सालको बाली 
देहायमा लेखखए बमोखजमको कहसाब साँग रोक्का गरी इन्साफ गनुन पिन । मदु्दा मिमनएपमि हक पगु्नलेाई 
फुकुवा र अड्डामा धरौटी रहेको ददन ुपने समेि ऐन बमोखजम जो गनुन पने ठहिन सो बमोखजम गरी ददन ु
पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

मामथ लेखखए बमोखजम नालेस उजूर पनन आएपमि प्रमिवादी पने अवस्थासम्ममा सो जग्गाको बाली 
पाकी ियार नहनुे भएमा प्रमिवादी परेपमि र प्रमिवादी पने अवस्थादेखख अगावै बाली पाकी ियार हनु े
अवस्था भएमा प्रमिवादी नपदजमा भएपमन िरुुन्ि सो ठाउाँका गााँउपामलका वा नगरपामलका, खजममदार, 
िालकुदार जो िन ्उनका नाउाँमा वादी प्रमिवादी दवैु थर भए दबैु थरलाई र दबैु थर नभएमा पमन 
उनका एकाघरका सोह्र वषन नाघेका जहान हकदारहरु समेि र उनीहरु पमन कोही नभए नआएमा 
सााँध संमधयार भलाद्मी समेि राखी काटी भााँची चटुी माडी जोख िौल माना पामथ समेि जो गनुन पिन 
गरी दबैु थर झगमडयाले प्याएकोमा उसैको र ्यस्िो नभएमा आफूले प्याएको माथवर मामनसको 
खजम्मा लगाई ऐन बमोखजम रीिपूवनकको सहीिाप परेको िीन प्रमि कागज खडा गरी एक प्रमि अड्डामा 
पठाई ददन ुएक प्रमि रोक्का  प्रमि खजम्मा मलने साँग राख्न ुचैर पन्र गिेसम्ममा पमन फुकुवाको जनाउ 
आएन भने बसे दबैु थर झगमडया समेि राखी र नबसेमा अरु भलादमी राखी गाउाँ बजारमा चलेको 
दर भाउले मबक्री गरी नगदी पारी सो जग्गामा लागेको मिरो बझुाउन ु पने समेि भए सो ठाउाँमा 
बझुाई बााँकी अड्डामा दाखखल गनन ल्याउन ुभनी रोक्का गने पूजी पठाउन ुपिन । सो पूजी बखुझमलनलेे 
पमन लेखखए बमोखजम रोक्का गरी अड्डामा बझुाई भरपाई मलन ुपिन– – – – – – – – – – – – – –– १ 
 

मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम गरी रोक्का गदान रैकर जग्गा वा मिरो दबाई घसुाई खायो खवुायो 
भने नामलस पनन आएकोमा मिरो ठेककएको भए सो मिरो बमोखजम र मिरो ठेककएकोमा पमन केही 
कारणले ममनाहा मोजरा हनु ेभएकोमा र मिरो नठेककएकोमा समेि उठ्िी उब्जनीको आधा र पाखामा 
भए सेरमाबाट गाउाँ बजारमा चलेका दरले खरीद गनन पाउने जमि बाली र जग्गाको धनी धनीको 
झगडा परेमा धनी बोटी र मोहीको झगडा परेमा मोही बोटी समेिमा वादी प्रमिवादीमा एक जनाले वा 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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उनाउ वा िालकुदारले समेि जसले कमाएकोि उसलाई आधा बाली िुट्याई ददई आधा बालीसम्म 
रोक्का राख्न ुपिन–  
 

मदु्दा परेको जग्गाको नामलस परेका सालको बाली झगमडयाले नै लगाएकोमा यसले बाली लगाएको हो 
भनी िुकट्टन नसकी बाली लगाएकै कुरामा दईु थर झगमडयाको कुरा नममली बाखझन आयो भने सो 
सालको जम्मै बाली रोक्का गरी फैसला हु“दा जसले बाली लगाएको ठहिन उसैलाई आधा बाली ददलाई 
दी बााँकी आधा खजत्नलेाई फुकुवा गनुन वा भराउन ुपिन– – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – –  ३ 
 

मामथ लेखखए बमोखजम मदु्दा परेमा सो जग्गा कमाउनलाई वादी प्रमिवादीमा जसले कमाउन रोज्ि 
उसैलाई र दबैुले रोजेमा मदु्दा परेको साल जसले कमाएकोि उसैलाई र दबैुले कबलु नगरेकोमा 
उनाउ मामनसलाई भएपमन सो ठाउाँका रोक्का खजम्मा मलनलेे बन्दोबस्ि गरी मदु्दा फैसला नभएसम्म 
जग्गा कमाउन लाउन ुपिन । सो बमोखजम नगरी जग्गा बााँझो रह्यो भन े्यसै रोक्का खजम्मा मलनेले 
मिनुन पिन– – ४ 

मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम रोक्का भएको जग्गाको मदु्दा आखखरी टुड्गो लागी फैसला भएपमि 
रोक्का गने अड्डाले हक पगु्नलेाई सरकारी असूल गनुन पने भए असूल गरी बााँकी सो रोक्का बाली बझुाई 
ददन र ददन लाउन ुपिन– – – – – – – – ५ 
 

रोक्का गनुन पनेमा मदु्दा परेका अड्डाबाट मामथ लेखखए बमोखजम रोक्काको पूजी गरी पठाए पमि सो पूजी 
बखुझमलन े समेिले रोक्का नगदान हक नपगु्नलेे वाली खाएकोमा हक पगु्नलेे सो बाली खानेबाट ऐन 
बमोखजम गरी मलंदा उपर भएन भने सो उपर नभएको जमि रोक्का खजम्मा मलनलेे मिनुन पिन – –– – – – ६ 

अड्डाबाट रोक्का गने पूजी पमन गरी ददएको र सो पूजी बखुझमलनलेे पमन रोक्का गरी खजम्मा पमन लगाएको 
खजम्मावारी मलनेले मार मासी खाएकोमा दवैु थर झगमडयाले प्याएको मामनसको खजम्मा लगाएको 
्यसैले मासी खाएको रहेि भने ्यसैबाट ऐन बमोखजम गरी कवगो भराई कवगोको सयकडा बीसका 
दरले जररबाना समेि गनुन पिन । ्यस्िामा उपर नभएकोमा खजम्मा लाउनेसाँग दावा गरी मलन 
पाउाँदैन । दबैु थरले नरोजेको मामनस खजम्मा लगाएको र ्यसैले मासी खाएकोमा सो मासी खानेबाट 
ऐन बमोखजम भरी भराउ गरी मलन ुपिन । सो बमोखजम भरी भराउ गराउाँदा पगेुन भने र मनजलाई 
खजम्मा लगाउाँदा सो खजम्मा लगाउनलेे बदमनयिकासाथ खजम्मा लगाएको ठहर् यो भने सो नपगु जमि 
सो खजम्मा लगाउनेबाट असूल उपर गरी मलन ुपिन– – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – ७ 
 

यो नम्बर बमोखजम रोक्का खजम्मा रहेकोमा रोक्का खजम्मा मलनेले दाखखल गरेको आयस्िा उठ्िीको 
सयकडा पााँचका दरले मनजले पाररश्रममकको रुपमा खान पाउाँि । सो कटाई बााँकी दाखखल गनुन   
पिन –– ८ 
 

११ नं. ।।।। जग्गामा मदु्दा परी रोक्का भएको बाली हक पगु्नेलाई फुकुवा गरी ददंदा वा नगद 
पारी अडै्डमा रहेको ददंदा समेि दशौंद लाग्दैन । 

 

१२ नं. ।।।। एकाले खनजोि गरेको जग्गामा होस ्बीज लगाईसकेकोमा होस ्अकानको बीज 
उल्टाई खनजोि गनन पमन हुाँदैन। बीज ममसाममस गनन पमन हुाँदैन। अकानले लाएको बाली लटुी जबरजस्िी 
गरी मलन पमन हुाँदैन। नामलस गरी हक बेहक िुट्याई मार मलन हनु्ि । 

                                         
 पकहलो संशोधनद्धारा संशोमधि । 
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१३ नं. ।।।। जग्गाको बाली भराउन ु पदान स्थानीय भलाद्मी र संमधयार बझुी मचुलु्का मलई 
्यस जग्गाको उब्जनी बााँधी बाली भराउन ुपिन । 

 

१४ नं. ।।।। आफ्नो हक नपगु्न े जग्गालाई मेरो भनी पक्रनलेाई वा अकानको जग्गालाई 
जबरजस्िी गरी कब्जा गनेलाई जग्गाको मोल कवगोको सयकडा अढाई रुपैयााँको दरले जररबाना गनुन 
पिन। 

 

१५ नं. ।। ।। आफ्नो हक नपगु्ने जग्गामा केही कुरा गरी बाली मबगाररददन हुाँदैन। 

१६ नं. ।। ।। बालीमा दैवी परेमा सो जग्गाको मिरो बझुाउन ुपने ठाउाँमा कानूनका म्यादमभर 
दरखास्ि उजूर गरी जााँच गराउन ुपिन । सो बमोखजम नगरी बाली काटेको भए दैवी पर् यो भनी कूि मिरो 
ममनाहा पाउन सक्दैन । 

 

१७ नं. ।। ।। जग्गामा दैवी परी कूि मिरो साबूद नउठ्ने भयो भन आयो भन े मबमग्रएका 
जग्गाको साबूद कूि मिरो बझुाउनै पिन भन हुाँदैन। ममनाहा ददई वा अमधया गरी मलन ुपिन । 

 
१८ नं. ।।  ।। रोक्का भएको जग्गा मलए ददएको र जग्गा दपोट वा मिरो दपोट गरेको 

कुरामा बाहेक अरु जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मममिले ि मकहनामभर कूि बालीको कुरामा िीन 
वषनमभर र जग्गाको झगडा परेको बालीको हकमा जग्गाको हक िुकट्टई अखन्िम ककनारा भएको मममिले 
एक वषनमभर नालेस नददए लाग्न सकै्तन  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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महल ११ 

घर बनाउनकेो 
१ नं. ।।  ।। घर बनाउाँदा आफ्नो हक नपगु्ने जग्गा ममची घर बनाउन हुाँदैन। घर बनाउाँदा 

बलेनी अकानका जग्गामा परे जग्गा धनीले रोक्न हुाँदैन। जग्गा धनीले ्यसै जग्गामा िला उठायो वा घर 
बनायो भन े्यो बलेनी काटी बनाउन पाउाँि । काट्न नददई रोक्न हुाँदैन। 

 

२ नं. ।। ।। घर बनाउाँदा सडक ढल ममची बनाउन हुाँदैन। मूल बाटोमा पानी खस्ने गरी 
डंूड राख्न पमन हुाँदैन। 

 

३ नं. ।।  ।। अखघदेखख चली आएको वा ददई आएका ठाउाँको मनकास कसैले थनु हुाँदैन। 
अखघदेखख नचलेको वा ददई नआएका ठाउाँमा जबरजस्िी गरी मलन, चलन गनन पमन हुाँदैन। 

 

४ नं. ।।  ।। आफ्नो हक नपगेुको जग्गामा होस ्वा झगडा परररहेको जग्गामा होस ््यस्िा 
जग्गामा घर बनाउन ुहुाँदैन। जबरजस्िी घर बनाएमा सो बनाएको घरको पिकृमि मोल जग्गाधनीबाट 
मलई घर िाड्न ुवा घर भ्काई ि मकहनामभर लगी जग्गा खाली गरी ददन ुपिन । जग्गा धनीले पिकृमि 
मोल मिरी मलन मञु्जर नगरी वा घर बनाउनेले पिकृमि मोल मलई ददन मञु्जर नगरी घरै भ्काई लगेमा 
जग्गा धनीलाई घरको पिकृमि मोलको सयकडा पााँच घर बनाउनलेे ददन ु पिन । ि मकहनामभर घर 
भ्काई लगेन भने म्याद नाघेपमि सो घर भ्काई लग्न पाउाँदैन जग्गाका धनीको हनु्ि । ऐन बमोखजम 
नक्सा पास गरी बनाउन ुपने ठाउाँमा नक्सा पास भै जग हाली बनाउन शरुु भएको घर बनाउने काम 
रोक्का गनन हुाँदैन। 

 

५ नं. ।।  ।। कुनै व्यहोराले मामनस बस्न नहनुे गरी घर भ्कन लागेको वा भ्केको 
सम्बखन्धि अमधकारीले देखेमा वा जाहेर गनन आएमा जााँच्दा ठहरेमा वषान चार मकहना बाहेक अखघ पमि 
घरका धनीका नाउाँमा सो धमीरा लागी भ्केको घरले अरु घरको पमन नोक्सानी गने हनुाले आजका ि 
मकहनामभर सफाई गराई घर बनाउन ुभने पूजी टााँसी ददन ुपिन र म्यादमभर बनाएन भने म्याद नाघेपमि 
सो घर बारी समेिको पिकृमि मोल गराई म्याद टााँसी बढाबढ गराई जसका नाउाँमा खिम हनु्ि उसबाट 
आएको मोल सो घरवारी जग्गाको हक पगु्नेलाई ददलाई ददन ुपिन । 

 

६ नं. ।।।। पाको ईटको वा ढुिाको गाह्रो लगाई जेसकैु िाना गरी र िाना नहाले पमन ईट 
प्थर बज्र ठोकी मुंडा गरी बनाएको घर पक्की र लेखखए बाहेक अरु ककमसमसाँग बनाएको घर कच्ची 
हनु्ि। 

 

७ नं. ।।  ।। रैकर राजगठुी गैह्रमा बनेका अकानका घर पसल इ्याददमा बहाल मिने गरी वा 
नमिने गरी ्यसै बस्नलेे जग्गा कमाउने मोहीया सरह कुनै व्यहोरा साँग अरुलाई ददन मलन र िी बहालमा 
बस्नेको सवनस्व जायजाि हुाँदा पमन बहालमा बसेको घर पसलहरु जान सकै्तन । 

८ नं. ।। ।। घर पसलका धनीले बहाल मलन े गरी वा नमलने गरी आफ्नू घर पसलमा 
अरुलाई बस्न ददंदा म्याद ककटी मलखि गरी गराई बस्न ददएकोमा मलखिै बमोखजम हनु्ि । बीचमा 
उठाउन हुाँदैन। यस बखि िाडी ददन ुभने शिन नगरी बसेकालाई भने पााँच वषनसम्म उठाउन हुाँदैन। धनी 
हकदार आफूहरु नै बस्नलाई चाकहने भयो वा बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका कवरुद्ध नैमिक पिन 
देखखने कुनै फौजदारी अपराध गरेको ठहर् यो भने मलखि भएपमन उठाउन पाउाँि । आफूहरु बस्नलाई 
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भनी बहाना गरी वा अत्तो लगाई उठाउन र अरुलाई राख्न भने पाउाँदैन । आफूहरु बस्नलाई भनी उठाई 
पठाएका िीन वषनमभर अरुलाई राखेमा सो राखेका मममिले पैंिीस ददनमभर अखघ बस्नेले बस्न पाउाँ भनी 
उजूर गरे उसैलाई बस्न ददन ुपिन । 

 

९ नं. ।। ।। घर पसलबाट बमसरहेका मामनसलाई कुनै व्यहोराले उठाउन पने भएमा पैंिीस 
ददन अगावै घर पसल िाडी खाली गरी ददन ुभनी जनाउ ददई मार उठाउन ु पिन । लेखखएका म्याद 
अगावै जनाउ नददई ्यसै उठाउन हुाँदैन। 

 

१० नं. ।। ।। ढल ममची घर बनाउनलेाई ्यसैको खचनबाट सो ममचेको ढल बनाउन लगाई 
्यसै खचनको कवगोको सयकडा दश जररबाना गनुन पिन । 

 

११ नं. ।। ।। जग्गा ममची घर बनाएकोमा घर िैयार भएको मममिले एक वषनमभर नामलस 
नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल १२ 

लोग्न ेस्वास्नीको 
१ नं. ।। ।। कवहावरीको महलको २ नम्बरको ९ दफामा ❂वा ४ नम्बरमा लेखखएको र 

देहायको अवस्थामा बाहेक लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कवच्िेद हनु सक्दैन । ्यस्िो अवस्था परी सम्बन्ध 
कवच्िेद गनुन परेमा पमन कारण खोली मनवेदन गरी अड्डाबाट मनणनय भएपमि सो मनणनय बमोखजम मार 
सम्बन्ध कवच्िेद हनु सक्ति – 
 

स्वास्नीले लोग्नलेाई मनजको मञु्जरी बेगर लगािार िीन वषन वा सो भन्दा बढी समयदेखख िोडी अलग 
बस्ने गरेमा वा लोग्नेको ज्यान जान,े अिभि हनुे वा अरु कुनै ठूलो शारीररक वा मानमसक कष्ट हनु े
ककमसमको काम वा जाल प्रपि गरेमा वा स्वास्नीलाई मनको नहनुे यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा 
वा ................. स्वास्नीले परपरुुषसाँग करणी गराएको ठहरेमा ्यस्िी स्वास्नीमसि लोग्नलेे आफ्नो 
सम्बन्ध कवच्िेद गनन पाउाँि– – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

लोग्नेले अरु स्वास्नी ल्याएमा वा राखेमा वा स्वास्नीलाई घरबाट मनकालेमा वा खान लाउन नददएमा 
वा स्वास्नीको खोज खबर नमलई हेरकवचार नराखी लगािार िीन वषन वा सो भन्दा बढी समयदेखख 
स्वास्नीलाई िोडी अलग बस्ने गरेमा वा स्वास्नीको ज्यान जान,े अिभि हनुे वा अरु कुनै ठूलो 
शारीररक वा मानमसक कष्ट हनुे ककमसमको काम वा जाल प्रपि गरेमा वा लोग्ने नपुंसक हनु गएमा 
वा लोग्नलेाई मनको नहनु े यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा लोग्नलेे परस्त्रीसाँग करणी गरेको 
ठहरेमा ◙वा जबरजस्िी करणीको महलको ३ नम्बरको दफा ६ बमोखजम लोग्नेले स्वास्नीलाई 
जबरजस्िी करणी गरेको ठहरेमा ्यस्िो लोग्नेमसि स्वास्नीले आफ्नो सम्बन्ध कवच्िेद गनन पाउाँिे – २ 

 

लेखखए बाहेक अरु अवस्थामा दबैु थरीको मञु्जरी भएमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कवच्िेद गनन  
हनु्ि–३ 

 
१क नं. ।। ।। यसै महलको १ नम्बरको १ दफा बमोखजम सम्बन्ध कवच्िेद गनन चाहन े

पक्षले वा ३ दफा बमोखजम दबैुको मञु्जरीले सम्बन्ध कवच्िेद गनन चाहेमा लोग्न ेस्वास्नी दबैुले सम्बखन्धि 
गााँउपामलका वा नगरपामलकामा मनवेदन गनुन पनेि र गााँउपामलका वा नगरपामलकाले पमन दबैुथररलाई 
भरसक सम्झाई बझुाई मेलममलाप गराई ददन ुपिन । ्यसरी सम्झाउाँदा बझुाउ“दा पमन मेलममलाप हनु 
नसकेमा र कववाह कायम राख्नभुन्दा सम्बन्ध कवच्िेद गराउन ु शे्रय भएमा मनवेदन परेको एक वषनमभर 
आफ्नो राय समेि संलग्न गरी प्राप्त मनवेदन सम्बन्ध कवच्िेद गनन अमधकार भएको सम्बखन्धि खजल्ला 
अदालिमा पठाउन ुपिन ।  

 
२ नं. ।।  ।। स्वास्नीले अकोसाँग कववाह गरेमा ्यस्िो लोग्न े स्वास्नीको सम्बन्ध स्विः 

कवच्िेद हनु्ि । 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
❂ लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन,२०७२ द्वारा संशोमधि । 

 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खझककएको । 
◙ लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

 िैठौँ संशोधनद्वारा थप । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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३ नं. ।।  ।। ऐन बमोखजम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कवच्िेद भएको मममिले दईुसय बहत्तर 
ददनमभर जन्मेको सन्िान अन्यथा प्रमाखणि नभएमा सो सम्बन्ध कवच्िेद भएको लोग्नेकै सन्िान ठहिन । 
्यस्िा सन्िान र पााँच वषन नपगेुका वा पााँच वषनदेखख मामथका नाबालक पाल्ने कवषयमा देहाय बमोखजम 
हनु्ि – – – – – – – – – – – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – 

 
नाबालकलाई आमाले आफै पाल्न चाहेमा मनजैले र मनजले पाल्न नचाहेमा बाबलेु पाल्न ुपिन – – – १ 

....................................– – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –२ 

यस नम्बरको १ ........ दफामा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन आमा बाब ुदवैुको मञु्जरी भएमा 
्यस्िो नाबालकलाई आमा बाबमुध्ये कुनैले वा आलो पालो गरी पाल्न पाउाँि – – – –– – – – – – – – ३ 
 

आमा बाबमुध्ये जोसकैुले पाले पमन नाबालकको अकहि हनुे अवस्था वा ्यस्िो अकहि हनुे मनामसब 
आशङ्का नभएमा पाल्न ेआमा बाबलेु नपाल्ने आमा वा बाबलुाई बीच बीचमा नाबालकसाँग भेटघाट गने 
मौका ददन ुपिन । ्यस्िो मौका अको कववाह गने आमाले पमन पाउाँि  – – – – – – – – – – – – –४ 
 
●आमाले पाल्दा बाबलेु आफ्नो इज्जि आमद अनसुार नाबालकलाई खान, लाउन, खशक्षा र औषमध 
उपचार समेिको मनामसब खचन ददन ुपिन । आमाले नपाली बाबलेु ्यस्िो नाबालक पालेको रहेि र 
बाबभुन्दा आमाको आयस्िा बढी रहेि भने अड्डाले अवस्था कवचार गरी आदेशद्वारा िोककददए बमोखजम 
्यस्िो स्वास्नीमामनसले पमन नाबालकको खान, लाउन, खशक्षा र औषमध उपचारको खचन व्यहोनुन पिन–५ 
 

४ नं. ।।  ।। सास ु ससरुा समेि भै वा लोग्नले मार खान लाउन नददई घरबाट मनकाला 
गरेको वा ........ कुटपीट गरी दःुख ददने गरेको वा लोग्नेले अरु स्वास्नी ल्याए वा राखेकोमा ्यस्िी 
स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट आफ्नो अंश िुट्याई मलन पाउाँिे । ्यस्िी स्वास्नीमामनस मरेमा वा मनजले 
अको कववाह गरेमा उसले खाईलाई बााँकी रहे जमि हकवालाको हनु्ि । सासू ससरुाले मार मनकाला 
गरेकोमा इज्जि आमद अनसुार खान लाउन ददन ुपिन । 

४क. नं. ।। ।। यस महलको १ नम्बर बमोखजम लोग्न ेर स्वास्नीको सम्बन्ध कवच्िेद हनु े
भएमा अदालिले मनजहरुबीच अंशबण्डा गनन लगाएर मार सम्बन्ध कवच्िेद हनु े मनणनय गनुन पिन । 
सम्बन्ध कवच्िेद हनुे लोग्नमेामनसले नै अंश मलई नसकेको अवस्थामा अदालिले िायदािी माग गरी 
अंखशयारहरुबीच अंशबण्डा गनन आदेश ददई ्यस्िो लोग्नमेामनसको भागमा पने अंश र सो अंशबाट सम्बन्ध 
कवच्िेद गने स्वास्नीमामनसले पाउने अंशको अन्जाम गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लामग ्यस्िी 
स्वास्नीमामनसको जीकवकाको मनममत्त मामसक रुपले खचन भराई ददन ुपिन । अंशबण्डा भैसकेपमि सम्बन्ध 
कवच्िेद भएकी स्वास्नीमामनसको अंशमा परेको सम्पखत्तमा मनजको हक हनुेि । ्यस्िी स्वास्नीमामनसले 
अको कववाह नगरेमा वा अको कववाह गरेको भएपमन कुनै सन्िान नभएमा मनजको शेषपमि मनजले पाएको 
्यस्िो सम्पखत्त अखघल्लो लोग्नेपकट्टका सन्िान भए ्यस्िा सन्िानले र ्यस्िा सन्िान नभए अखघल्लो 
लोग्नेले पाउनेि । 

 
                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खझककएको । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
 



 

108 
 

 
४ख. नं. ।। ।। यस महलको ४क. नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन सम्बन्ध 

कवच्िेद हनु ेस्वास्नीमामनसले अंश नमलई सो बापि लोग्नेसाँग वाकषनक वा मामसक खचन भराई मलन चाहेमा 
अदालिले ्यस्िी स्वास्नीमामनसलाई लोग्नेको सम्पखत्त र आयस्िाको आधारमा वाकषनक वा मामसक खचन 
भराई ददन ुपिन । लोग्नलेे ्यस्िो खचन ्यस्िी स्वास्नीमामनसले अको कववाह नगरेसम्म मार भनुन पिन । 

४ग. नं. ।। ।। यस महलको १ नम्बर बमोखजम सम्बन्ध कवच्िेद भएकोमा दफा ४क. 
बमोखजम बण्डा गनुन पने कुनै सम्पखत्त नभई लोग्नेबाट अंश नपाएकी स्वास्नीमामनसले लोग्नेबाट खान 
लाउन खचन भराउन चाहेमा र ्यस्िो लोग्नकेो आम्दानी आयस्िा भएमा अदालिले ्यस्िी 
स्वास्नीमामनसलाई लोग्नेको आयस्िाको आधारमा खान लाउन खचन भराई ददन ु पिन । लोग्नेले ्यस्िो 
खचन ्यस्िी स्वास्नीमामनसले अको कववाह नगरेसम्मको लामग मार भनुन पिन । 

 
५ नं. ।।  ।। मकहलाको दाइजो, पेवा वा स्त्री अंशधनको सम्पखत्त मास्दा अंश नभई एकाघर 

साँग बसेका अरु अंखशयारहरु समेि रहेिन ्भने उमेर पगेुको सबै अंखशयारहरुको मञु्जरीको मलखि भएमा 
वा ्यस्िो मलखि नभए पमन मनजहरुको सहममि बमोखजम ्यस्िो सम्पखत्त मामसएको प्रमाखणि भएमा सो 
मासेको दाइजो, पेवा वा स्त्री अंशधनको सम्पखत्त लेनदेन व्यवहारको महल बमोखजम सबै अंखशयारहरुको 
गोश्वारा धनबाट सोधभनान हनु सक्ि ।  

 
५क. नं. ।।  ।। कसै साँग आफ्नो नािा सम्बन्ध कायम गराई माग्न नामलस गनन हनु्ि । 

नाबालक भए अरु हकवालाले समेि ्यस्िो नाबालकको नािा सम्बन्ध कायम गराई माग्न नामलस गनन 
हनु्ि । 

 

६ नं. ।।  ।। यस महलको १ नम्बरमा लेखखएको र जारीको कुरा बाहेक अरु कुरामा भए 
गरेका मममिले एक वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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महल १३ 

अंश बण्डाको 
१ नं. ।।।। ............ अंशबण्डा गदान यस महलका अन्य नम्बरहरुको अधीनमा रही बाब,ु 

आमा, लोग्न,े स्वास्नी, िोरा, िोरीहरुको जीयजीयैको अंश गनुन पिन । 

१क. नं. ।।  ।। ............. 
 

२ नं. ।। ।। यस महलमा अन्यथा लेखखएमा बाहेक यसै महलको १ नम्बर बमोखजम 
अंशबण्डा गदान अंश पाउने सबैको बराबर अंश गनुन पिन । 

 

३ नं. ।। ।। साँग बसेका दाजभुाइ िथा दददी बकहनीका िोरा िोरीहरुमा आफ्नो आफ्नो 
बाब ुवा आमाको मार अंश हनु्ि । 

 

४ नं. ।।  ।। यो नम्बर प्रारम्भ हु“दाका बखि कसैका एकभन्दा बढी स्वास्नी मार रहेिन ्
भने सबै स्वास्नीले आफ्ना लोग्नेको अंश ऐन बमोखजम बााँडी खान पाउाँिन ्। 

 

५ नं. ।।  ।। अंश नहु“दै लोग्ने वा बाब ुमरेमा मनजले पाउने अंश स्वास्नी वा िोरािोरीले 
पाउाँिन ्। 

 

५क. नं. ।।  ।। कवहावरीको महल बमोखजम कववाह बदर भएकोमा ्यस्िा दम्पिीबाट 
जखन्मएका िोरािोरीले मनजहरुबाट अंश पाउाँिन ्। 

 

६ नं. ।।  ।। .............. 
 

७ नं. ।।  ।। कुनै खास लोग्ने निलु्याई बसेकी स्वास्नीबाट जन्मेका सन्िानले बाबकुो ठेगान 
नलागेमा आमाको सम्पखत्तमा मार अंश पाउाँिन ्। 

८ नं. ।।  ।। ................. 
 

९ नं. ।।  ।। ................. 
१० नं. ।।  ।। बाब ुआमाको जीउ िउञ्जले अंश ददन िोरािोरीले बाब ुआमालाई वाध्य 

गराउन सक्ने िैनन ् । म अकहले िुकट्टन भने िोरािोरीलाई बाबआुमाले कर लगाई िुट्याउन पमन 
हुाँदैन। स्वास्नीले पमन लोग्नकेो जीउ िउञ्जले लोग्नेको मञु्जरी कवना अंश मलई िुकट्टन पाउाँददन । लोग्न े
वा बाब ुआमाले स्वास्नी वा िोरािोरीलाई इज्जि आमद अनसुार खान, लाउन र आव्यकिा अनसुार 
उखचि खशक्षा ददक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गनुन पिन । सो नगरे अंश ददन ु पिन । लोग्न े
स्वास्नीको ४ नम्बरमा लेखखएको कुरामा भन ेसोही बमोखजम हनु्ि । 

 

१०क. नं. ।।  ।। ................. 
                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
  िैठौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 



 

110 
 

१०ख. नं. ।।  ।। ऐन बमोखजम बाब ुआमा िोरािोरीहरुको अंशबण्डा गदान बाब ुआमा 
कुनै िोरा वा िोरी साँग बस्न चाहेमा सो कुरा बण्डापरमा नै खलुाउन ुपिन र ्यस्िो िोरा वा िोरीले 
बाब ुआमालाई साँगराखी हेरचाह गनुन पिन । बदृ्ध बाब ुआमाको आफ्नो आयस्िाले नै खान लाउन नपगेु 
वा हेरचाह गनन साँग बसेका िोरा वा िोरी वा िोराको िोरा कोही नभए मभन बसेका िोरा वा िोरीले 
पमन आफ्नो इज्जि आमद अनसुार खान लाउन ददई हेरचाह गरी राख्न ुपिन ।  

 

१०ग. नं. ।। ।। फैसला बमोखजम अंश, रकम वा खचन पाउने भएकी स्वास्नीमामनसले अंश, 

रकम वा खचन नपाएमा सो व्यहोरा खलुाई मदु्दा मिने अड्डामा दरखास्ि ददएमा पक्षहरु उही रहेिन ्भन े
अड्डाले अंश, रकम वा खचन नददनलेाई पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा एक मकहनासम्म कैद वा दवैु 
सजाय गरी फैसला बमोखजम यथाशक्य मिटो अंश, रकम वा खचन ददलाई ददन ुपिन ।  

 

११ नं. ।। ।। अंश मलई बेग्लै भएपमि आफ्नो र कोही स्वास्नी, िोरािोरीको अंश समेि 
ममसाई साँग राखेको रहेि भने पमि अरु स्वास्नी ल्यायो वा िोरा िोरी जन्मे भने साँग बसेकाहरुको अंश 
जीउनी जम्मा गरी साँग बसेका र पमि ल्याए जन्मेका  स्वास्नी, िोरािोरीलाई ऐन बमोखजम अंश गरी 
ददन ुपिन । आफ्नो अंश मलई बेग्लै भएपमि अको स्वास्नी ल्यायो वा िोरा िोरी जन्मे भने पमि ल्याए 
जन्मेकोले लोग्ने वा बाबकुो अंश जीउनी सबै खान पाउाँिन ्। पमि ल्याए जन्मेकाले अखघ अंश मलई पर 
सरेकोसाँग अंशमा दैया गनन पाउाँदैन । 

 

 १२ नं. ।। ।। कवधवा स्वास्नीमामनसले चाहेमा आफ्नो अंश मलई मभन हनु पाउाँिे । सन्िान 
नभएका कवधवा वा कवधरुले अको कववाह गरेमा मनजले आफ्नो अंश आफूखसु गनन पाउाँिन ्। सन्िान 
भएका कवधवा वा कवधरुले अको कववाह गरेमा सन्िान नाबालक भएसम्म ्यस्िा सन्िानको पालनपोषण र 
खशक्षाददक्षाको व्यवस्था सोही सम्पखत्तबाट गनुन पिन । सो काममा बाहेक ्यस्िो सम्पखत्त बण्डा र 
बेचमबखन गनन पाउाँदैनन ्। सन्िान साबालक भएपमि आफ्नो अंशभाग आफूखसु गनन पाउाँिन ्। ्यस्िी 
कवधवाले अको कववाह गरी कुनै सन्िान नभएमा मनजको शेषपमि मनजले पाएको ्यस्िो सम्पखत्त अखघल्लो 
लोग्नेपकट्टका कुनै सन्िान भए ्यस्िा सन्िानले र ्यस्िा सन्िान नभए अखघल्लो लोग्नेपकट्टको हकवालाले 
पाउाँि । 

 

१३ नं. ।। ।। हकवालाले ऐन बमोखजम रीि साँग राखेकी अंश नमलएकी कवधवा स्वास्नीमामनस 
आफ्नो घर नबसी अन्यरै गै बस्दा यस्िी कवधवाले लाएको ऋण अपिुाली खानलेे मिररददन ुपदजन । 

 

१४ नं. ।।  ।। बाब ुलोग्नेका शेषपमि अंश गदान उसको काजकक्रया गरी बााँकी रहेको साँग 
बसेका र बेग्लै बसेका समेि सबै िोरािोरी स्वास्नीमसिका बाब ुबाजे लोग्नकेा आजननको ऋण धनमा 
सबै स्वास्नी िोरािोरीहरुलाई ऐन बमोखजम बााँमडददन ु पिन । बाबकुा शेषपमि पमन कोही िोरािोरी 
आमामसि साँगबसेका रहेिन ्वा कोही पमन साँग बसेका रहेनिन ्आफ्नो खचत्त बझुी अंश नखोजी बेग्ला 
बेग्लै बसेका रहेिन ्र आमा मरेपमि अंश गनन पर् यो भने पमन आमाको काज कक्रया गरी बााँकी रहेको 

                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा थप । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 

 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
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सबै मसिका बाब ुबाजेको आजननका ऋण धनमा ऐन बमोखजम सबै िोरािोरीलाई बा“मडददन ुपिन । मानो 
िुटे्टपमिको ऋण धनमा ऐन बमोखजम गनुन पिन । 

 

१५ नं. ।। ।। अंश बण्डामा घटी बढी गरी मलन ुददनलुाई जीउनी भन्दिन ्। जीउनी ददंदा 
उसले पाउने अंशभन्दा सयकडा पााँच सम्म बढ्िा ददएको सदर हनु्ि । जीउनी मलई ददइसकेपमि अंशै 
गरी पाउाँ भनी यसै महलका ३२ नम्बरका म्यादमभर उजूर गरे सो जीउनी समेि ममसाई ऐन बमोखजम 
अंश गरी ददन ुपिन । 

 

१६ नं. ।।  ।। ....................... 
 

१७ नं. ।।  ।। कववाह नभएका िोरा िोरीको कववाह खचन पर सादान कववाह नभएका 
िोरािोरी धेरै भएपमन थोरै भएपमन जम्मा धन सम्पखत्त दईु हजारदेखख बढ्िा ठहरे सयकडा पााँच, दईु 
हजारदेखख ममुन एक हजारसम्म धन सम्पखत्त ठहरे सयकडा दश, एक हजारदेखख घटी धन सम्पखत्त ठहरे 
सयकडा बीसका दरले कववाह खचन पर सारी जस्िो कहसाबको अंश पाउाँि सोही कहसाबमसि दामासाही गरी 
कववाह खचन पमन बााँमडददन ुपिन लेखखए बमोखजम बण्डा गदान कववाह खचन पाउन ेएक जवान मार र अंश 
पाउन ेअंखशयार धेरै जवान भई अंखशयारले पाउने अंशभन्दा कववाह खचन धेरै पाउन ेभएमा अंखशयार एक 
जनाले पाउने अंशको चार खण्डको िीन खण्डसम्म कववाह खचन पाउाँि बढी पाउाँदैन भाइ भाइको अंश 
गदानमा भए भाइ भाइको िोरा िोरीहरुलाई कववाह खचन पर सानुन पदजन । 

 

१८ नं. ।। ।। मानो निुकट्टई साँग बसेका अंखशयार िन ्भने जनुसकैु अंखशयारले सगोलको 
सम्पखत्तबाट वा सगोलको खेिी, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आजनन र लेनदेन 
व्यवहारको महलको ८ नम्बर बमोखजम लगाएको ऋण सबै अंखशयारलाई भाग लाग्ि । सो बाहेक कुनै 
अंखशयारले आफ्नो ज्ञान वा शीप वा प्रयासबाट मनजी आजनन गरेको वा कसैबाट मनजी िवरले दान वा 
बकस पाएको वा कसैको अपिुाली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बर बमोखजम पाएकोमा 
्यस्िो आजनन वा पाएको सम्पखत्त सो आजनन गने वा पाउने अंखशयारको मनजी ठहरी आफू खशुी गनन 
पाउाँि । बण्डा गनन कर लाग्दैन । अंश नभएपमन मानो िुकट्टई मभन बसेका वा रखजषे्ट्रशन नगरी खिी 
उपमि आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो कहस्सासाँग मार राखी खान ुकपउन ुगरेकोमा एकै ठाउाँमा भएपमन मानो 
िुकट्टई मभन भएको ठहिन । ्यस्िो कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हनु्ि ।  

१९ नं. ।।  ।। अंश नमलएका स्वास्नी, िोरा एकासगोलका िोरी वा कवधवा बहुारी हनु े
मामनसको चल अचल सम्पखत्तमा देहायमा लेखखए बमोखजम हनु्ि – 

 

कपिा पखुानका पालाको चल अचल गैह्र सम्पखत्तको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार 
चलाउनालाई स्वास्नी, िोरा एकासगोलका िोरी वा कवधवा बहुारीको मञु्जरी नभएपमन आफू खशु गनन 
पाउाँि । अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परे पमन एक्काईस वषन नाघेका स्वास्नी, िोरा 
एकासगोलका िोरी र कवधवा बहुारीहरुको मञु्जरी मलई मार खचन गनन हनु्ि । मञु्जरी नमलई गरेको 
सदर हुाँदैन– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – – – १ 
 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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आफ्नो पालामा आजेको चल अचल सबै एक स्वास्नी वा एक स्वास्नीपकट्टका िोरा एकासगोलका 
िोरी मार भएकाले वा अरु िोरा एकासगोलका िोरी स्वास्नी मरी ्यस्िो अवस्था हनु आएकाले 
पमन आफ्नो खशु गनन पाउाँि । एकदेखख बढ्िा स्वास्नी वा एक स्वास्नीदेखख बढ्िा स्वास्नीपकट्टको 
िोरा एकासगोलका िोरी वा एउटा स्वास्नी र अको स्वास्नीपकट्टका िोरा एकासगोलका िोरी 
भएकाले सो भएका अवस्थामा भन ेमन परेका स्वास्नी िोरा एकासगोलका िोरीलाई ददन बाहेक 
आफ्नो खशुी गनन पाउाँि । मन परेका कोही स्वास्नी िोरा एकासगोलका िोरीलाई मार बकस 
समेि केही व्यहोरा गररददन भन ेहुाँदैन। सबै स्वास्नी िोरा  एकासगोलका िोरीलाई ऐनले पाउन े
भाग बमोखजम ददएको भए मार सदर हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –२ 
 

मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम आफू खशुी गनन पाउनेमा स्वास्नी, िोरा, एकासगोलका िोरी र 
कवधवा बहुारीको मञु्जरी नभए पमन र खशु गनन नपाउनमेा अंश नमलएका एक्काईस वषन नाघेका स्वास्नी, 
िोरा, एकासगोलका िोरी र कवधवा बहुारीहरुको मञु्जरी भए मार कपिा पखुानका पालाको आजननको 
समेि चल अचल गैह्र सम्पखत्त मन परेका स्वास्नी, िोरा, एकासगोलका िोरी वा बहुारीलाई ददन 
समेि आफू खशुी गरेको सदर हनु्ि– – – – –– – –– – – ––  – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम आफू खशुी गनन नपाउने अवस्थामा पमन आफ्नो हकको अंश जमि 
भने आफू खशुी गनन पाउाँि – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – ४ 
 

मामथ लेखखए बमोखजम ददन पाउने जमि अंश बण्डा नहु“दै कुनै स्वास्नी, िोरा एकासगोलका िोरी वा 
बहुारीलाई मलखि गररददएको जमि पमि अंश बण्डा गदान बण्डा गनुन पदजन । जसले पाएको हो उसले 
एकलौटी गरी खान पाउाँि । ददन नपाउन े ददएको रहेि भन े पमि बण्डा गदान सो समेि सबै 
सम्पखत्तमा ममसाई बण्डा गररददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – –– – – – – – – – – – ५ 

१९क. नं. ।।  ।। ....................... 
 

२० नं. ।।।। अंशको नामलस परी आएकोमा अंश बण्डा गररददन ुपने देखखन आएपमि मदु्दा 
फैसला नगदज घरको लेनदेन कामकाज गने जानकार साँग यसै महलका २३ नम्बर बमोखजम अंशबण्डा 
गनुन पने चल अचल धन र ऋण समेि गैह्र श्री सम्पखत्त यखत्तकै हो, दवाए िपाएको िैन भने धमन भकाई 
फााँटमलई बण्डा गररददन ुपिन । फााँटददन ुपनेले फााँटनदद अमडयो भने ्यस्िालाई फााँटवारीनददएसम्म यसै 
महलका २१ नम्बर बमोखजम ि मकहनासम्म थनुी राख्न ु पिन । फााँटददएपमि थनुाबाट िाडी कानून 
बमोखजम बण्डा गररददन ुपिन । 

 

२१ नं. ।।  ।। अंशबण्डा गनानलाई ऐनले फााँट ददन ु पनेले फााँट नदद मधङ्याई गरी बस्दा 
थमुनएकोमा थनुेका मममिले दईु दईु मकहनामा फााँट देउ भने र अंश पाउाँ भनेहरुलाई पमन मिमीहरुले पमन 
अंश बण्डा गनुन पने जो ि सो सबै घटी बढी नपारी फााँट वारीकागज लेखी ल्याउ भनी पूजी ददई भरपाई 
मलन ुपिन । थनुेका मममिले ि मकहनामभर थमुनएकाले फााँट ददए मलई ऐन बमोखजम बण्डा गररददन ुपिन । 
ि मकहनामभर फााँट ददएन भने सोही म्यादमभर अंश पाउाँभनेले ददएको फााँटवारी कागज मलई थमुनएकालाई 
िाडी अंश पाउाँ भनेले एकलौटी खानाका लामग नदेखाएको वा नभएको धनमाल लेखखददएको वा घटी बढी 
पारी लेखखददएको ि भने आजका पैंिीस ददनमभर जाहेर गनुन म्यादमभर जाहेर नगरे पमि मिम्रो अंखशयारले 
                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खझककएको । 
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एकलौटी खानेि मिम्रो उजूर लाग्ने िैन भने सो मधतन्याई गनेलाई पूजी ददई भरपाई मलई सो म्यादमभर 
जाहेर गरे ऐन बमोखजम बण्डा गररददन ुपिन । नआए अंश पाउाँ भनेको हाम्रो सम्पखत्त अंश लाग्न े मैले 
थाहा पाएको यखत्तकै हो मैले ढााँटी घटी बढी पारी नभएको माल लेखी ददएको ठहरे ऐन बमोखजम सजाय 
समेि गनुन भने मचुलु्का लेखाई मलई सो मचुलु्का बमोखजमको चल अचल जो ि सबै ऐन बमोखजम मलई 
अंश बण्डा गररददन ुपिन । दबाएकोमा नदबाउनलेे ऐन बमोखजम खान पाउाँि । ्यस्िो मधङन्याई गने 
चाकहंको उजूर लाग्दैन ।  
 

२२ नं. ।। ।। अंश मदु्दामा फााँट ददन ु पने झगमडया हाखजर नभई म्याद िाररख गजुारी 
बसेकोमा मनजलाई िदारुखसाथ पक्राउ गरी फााँट मलन ुपिन । बाटाका म्याद बाहेक एक मकहनासम्म 
खोजिलास गदान पमन पत्ता नलागेमा वा पक्राउ भई ऐनका म्यादसम्म थनु्दा पमन फााँट नददएमा अंश पाउाँ 
भनेबाट फााँट मलई फााँट ददन ुपने मामनस हाखजर रहेको भए यसै महलका २१ नम्बर बमोखजम गरी र 
हाखजर नरहेको भए अंश पाउाँ भनेले एकलौटी खानाका लामग नदेखाएकोि भने बाटाका म्याद बाहेक 
पैंिीस ददनमभर हाखजर भई जाहेर गनुन म्यादमभर जाहेर नगरेपमि मिम्रो अंखशयारले एकलौटी खानेि भनी 
सो फााँटको एक प्रमि नक्कल समेि पठाई म्याद टााँसी ददन ुपिन । सो बमोखजम म्याद टााँमसएकोमा हाखजर 
भई जाहेर गरेमा र नगरेमा समेि सोही २१ नम्बर बमोखजम बण्डा गररददन ुपिन । अंशको फााँट ददन ु
पनेले फााँट नददई वा पक्राउ भई नआई अंश पाउनेबाट सो २१ नम्बर बमोखजम फााँट मलन ुपने भएमा 
सो अंशको दावा गनेले पमन केही कारणले फााँट ददन सखक्तन भन्यो भने ्यसको सोही व्यहोराको कागज 
गराई जनु बखि फााँट ियार गरी ल्याउ“ि उसै बखि बझुी ऐन बमोखजम बााँकी कारबाही गने भनी 
फैसला गररददन ु पिन । ्यस्िो फैसला भएकोमा पमि फााँट ियार गरी दरखास्ि ददन आयो भन े सो 
दरखास्ि बझुी सो मममसलबाट अखघ गरी नसकेको गनुन पने बााँकी कारबाही जे जमि ि ऐन बमोखजम गरी 
भरी भराई जो गनुन पने गनुन पिन । 

 

२३ नं. ।। ।। बण्डा गनुन पने जग्गा, घर, धनमाल समेिको फााँटवारी खलुाई ददंदा जग्गाको 
चौिफी ककल्ला रोपनी मबगाहा मरुी र मिरो लागेकोमा सो समेि जे जे लागेकोि सो पमन र सो 
नलागेकोमा उब्जनी र घरको कवल नाल िला चार ककल्ला कच्ची पक्की र अन्दाजी मोल समेि र 
घरजग्गा बाहेक अरु थान गन्िी नाप िौल मरुी गजका दरले मबक्री हनुे खजन्सी माल भए रहेको थान 
गन्िी नाप िौलको िायदाि खोलाई ्यसको गाउाँ बजारमा चलेको मबक्री दरले हनुे नगदी अङ्क समेि 
खलु्न जानेमा सो पमन खलुाई खलु्न नसक्न ेजमिमा अन्दाजी मोल कवगो खलुाई ददने मलने गनुन पिन । बढी 
पारी मोल कवगो कसैको भने उजूर परेमा साहू महाजन भलाद्मी समेि जसबाट मोल िौल गनुन पिन गराई 
कवगो कायम गनुन पिन । 

 

२४ नं. ।। ।। फााँट ददन ु पने साँग भएको ढुकुटीको सााँचो सो फााँट ददन ु पने ठहरेको 
झगमडया म्याद िाररख गजुारी बसेको वा हाखजरै रहेकोमा पमन फााँट नददंदा अंश पाउनेबाट फााँट ददने मलन े
भएमा ्यस्िो ढुकुटी खलुाई िायदािी खडा गराई पाउाँ भनी उजूर गर् यो भन े अड्डाले सो सााँचो मलन े
झगमडया भए ्यसलाई समेि र सो नभएमा एक थरी मार भएपमन झगमडया र सम्बखन्धि गााँउपामलका 
वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध र कम्िीमा अरु दईु जना भलाद्मी समेि राखी िाल्चा खोली भएको 
िायदािी गरी बण्डा गररददन ुपिन । 

 

                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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२५ नं. ।। ।। आफ्नो बण्डामा परी बण्डा उठाई मलइसकेपमि पमिबाट मबग्र ेनामसएको रहेि 
अको सट्टा गरी पाउाँ भने उजूर लाग्न सकै्तन । 

२६ नं. ।।।। अंश मदु्दामा फााँट ददन ुपनेले फााँट नददई अरुले ददएका फााँटबाट बण्डा भयो 
भने सो फााँट नददनलेाई फााँट नददए वापि अरु ऐनले हनुे सजायमा फााँट नददएका जम्माको सयकडा पााँच 
रुपैयााँका दरले थप जररबाना गनुन पिन । 

 

२७ नं. ।। ।। दबाए िपाएको िैन भनी कागज गररसकेपमि दबाए िपाएको ठहर् यो भन े
्यो धनमाल दबाउनलेे पाउाँदैन । नदबाउने अरु अंखशयारले ऐन बमोखजम अंश गरी खान पाउाँिन ्। 
दबाए वापिको सजाय हुाँदैन। 

 

२८ नं. ।। ।। अंशबण्डा गदान असल कमसल ममलाई ददन े मलनकेा मञु्जरी भएकोमा मञु्जरी 
बमोखजम र मञु्जरी नभएकोमा गोला राखी बण्डा गररददन ुपिन । 

२९ नं. ।।  ।। अंशबण्डा भएका मममिले िीन वषनमभर आफ्नो अंश भागमा परेको चल अचल 
अकानको हकको ठहररएको वा सो िीन वषनमभर नामलस परेकोबाट अकानको हकको ठहररन गएको भए 
अंश खाने सबैबाट दामासाहीले सट्टा भनान मलन पाउाँि । 

 

३० नं. ।। ।। अंशबण्डा गदान साक्षी राखी कानून बमोखजम बण्डा िुट्याई बण्डापरको 
कागज खडा गरी मलने ददनकेो र साक्षीको समेि सहीिाप गरी रखजषे्ट्रशन गनुन पनेमा सो गरी राख्न ुपिन । 
सो बमोखजम नभएको बण्डा सदर हुाँदैन। िर यो ऐन प्रारम्भ हु“दा सम्ममा बण्डापर खडा गरी वा नगरी 
घरसारमा नरम गरम ममलाई अचल अंशबण्डा गरी िुकट्टई आफ्नो आफ्नो कहसाब भाग शाखन्ि बमोखजम 
मलई पाई दाखखल खाररज समेि गराई सकेको वा बण्डा बमोखजम आफ्नो आफ्नो भागको अचल िुट्टािुटै्ट 
भोग मबक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेमा पमि बण्डापर रखजषे्ट्रशन 
भएको िैन वा बण्डा घटीबढी असल कमसल भयो भन पाउाँदैन । रखजषे्ट्रशन नभएपमन बण्डा भएको सदर 
हनु्ि । पाउने अंश भन्दा घटी अंश जीउनी मलएकोमा र अंश िोडपर गरेकोमा भने रखजषे्ट्रशन भएको 
हनु ुपिन । 

 

३१ नं. ।।।। अंश भाग िुट्याई पाउाँ भने नामलस परेकोमा अंश ददन ुपने भनी साकवि भएको 
वा प्रमाणबाट पाउने देखखए अंशको फााँट दाखखल भैसकेपमि मेरो अंश कहस्सामा आउने जमिको आयस्िा 
रोक्का गरी पाउाँ भनी वादीले दरखास्ि ददए उसले पाउन ेभाग जमिको आयस्िा जग्गा ममच्नेको महलको 
१० नम्बर बमोखजमको रीि परु् याई बण्डा नहनु्ज्यालसम्म रोक्का गरी बण्डा भैसकेपमि फुकुवा गररददन ु
पिन। 

३२ नं. ।। ।। अंशबण्डा गदान ऐन बमोखजम गररददन ुपिन । घटी बढी गनन हुाँदैन। अंशमा 
खचत्त नबझु्न ेसोह्र वषन नाघेकाले बण्डापरको कागज भएका मममिले र सोह्र वषन ममुनकाले सोह्र वषन नाघेका 
मममिले िीन मकहनामभर नामलस नगरे लाग्न सकै्तन । अंश मदु्दामा वादीले िाररख गजुारे पमन मदु्दा 
मडसममस नगरी ठहरे बमोखजम फैसला गनुन पिन । 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 पकहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
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३३ नं. ।।  ।। एकाघर साँग िाँदा अंश बााँड्न ुपने साझा जग्गा जमीन घर खेि गैह्र नेपाल 
सरकार लागेको वा नेपाल सरकारबाट कानून बमोखजम रोक्का भएको वा मनकासा नभै रहेको िलब भत्ता 
समेिको पाररश्रममक गैह्र मभन भएपमि कुनै अंखशयारले कफिान गरायो वा मनकासा गराई ल्यायो भन े
मनकासा गरी ल्याए यमि वा यमि सम्म ददने मलने भनी मलखि भएकोमा सोही मलखि बमोखजम र मलखि 
नभएकोमा नेपाल सरकारबाट कफिान गराउनलेे सो कफिान भएको मममिदेखख िीन वषनसम्म अचलको हकमा 
एकलौटी भोग गरी खाई चौथा सालदेखख सबै अंखशयारले बााँडी खान पाउाँिन ्र चलको हकमा मनकासा 
गराउने अंखशयारले दशौंदसम्म बढ्िा मलई अरु सबै अंखशयारले बााँडी खान पाउाँिन ्। नेपाल सरकार 
बाहेक अरुले खाई राखेकोमा कुनै अंखशयारले कफिान गराई ल्याएको पमन मामथ लेखखए बमोखजम हनु्ि ।  

३४ नं. ।। ।। अंश नपाउनलेे पाउाँ भनी नामलस गरे पके्रको कवगो मममसलबाट देखखएमा 
कवगोको कहसाबले नपाउन ेपके्रमा हनु ेऐन बमोखजम र कवगो नदेखखएकोमा औकाि हेरी दईुसय रुपैयााँसम्म 
जररबाना गनुन पिन । 

३५ नं. ।। ।। अंशबण्डा नै नभएको वा बण्डा हु“दा अंशबण्डा गोश्वाराको मलखि भएको र 
मलखि नभएपमन कहसाव शाखन्ि दबैु थरको भोग भएकोमा जकहलेसकैु पमन र मलखि र भोगै नभएकोमा 
अखघ बण्डा भै बााँकी रहेको वा दबाए िपाएको पाउाँ भन आएमा मभन मभन जीउसम्म मार नामलस लाग्ि 
अबण्डा गोश्वाराको मलखि भएकोमा आ–आफ्नो अंश हक लाग्ने जमि अबण्डा आ–आफ्नो खशु हनु्ि ।  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा थप । 
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महल १४ 

स्त्री अंश धनको 
१ नं. ।।  ।। कन्या, सधवा वा कवधवा स्वास्नीमामनसले आफ्नो आजननको चल अचल आफ्नो 

खशु गनन पाउाँिन ्। 

२ नं. ।।  ।। मभन भएको कन्या, सधवा वा कवधवाले आफ्नो अंश हकको चल अच सम्पखत्त 
आफूखशुी गनन पाउाँिन ्। 

३ नं. ।। ।। यसै महलको २ नम्बर बमोखजम आफ्नो खशु गनन नपाउने अचल सम्पखत्तबाट 
्यस्िा स्वास्नीमामनसले लगाएको कपाली साहूको थैली भरी भराउ हनु सकै्तन । 

४ नं. ।। ।। स्वास्नीमामनसलाई माइिी मावलीपकट्टका नािेदार इष्टममरहरुले ददएको चल 
अचल र ्यसबाट बढे बढाएको सम्पखत्त दाइजो ठहिन । लोग्ने वा लोग्नेपकट्टका अंखशयारले सबै 
अंखशयारहरुको मञु्जरीको मलखि गरी ददएको र लोग्नेपकट्टका अरु नािेदार वा इष्टममरले ददएको चल अचल 
र ्यसबाट बढे बढाएको सम्पखत्त पेवा ठहिन । 

५ नं. ।।  ।। स्वास्नी मामनसले आफ्नो दाइजो पेवा आफूखसु गनन पाउाँमिन ् । मनजको 
शेषपमि ्यस्िो सम्पखत्त अपिुालीको महल बमोखजम हनुिे ।  

 
६ नं. ।।  ।।  
 
७ नं. ।।  ।। ............. 
८ नं. ।।  ।। यसै महलको ७ नम्बरमा लेखखएको कुरामा अको कववाह भएको मममिले र 

अरुमा भए गरेका मममिले दईु वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 लैिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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महल १५ 

धमनपरु, धमनपरुीको 
१ नं. ।।  ।। ‘ 
 

२ नं. ।।  ।। आफ्नो िोरा, िोरी भएको व्यखक्त बाहेक अन्यले मलखि गरी धमनपरु वा 
धमनपरुी राख्न हनु्ि । 

िर, िोरा हनुेले धमनपरु र िोरी हनुेले धमनपरुी राख्न पाउने िैन ।  
 

२क. नं. ।।   ।।....................... 
 

२ख. नं. ।।  ।। यस महल बमोखजम एक पटक धमनपरु वा धमनपरुी भएकालाई पनुः 
धमनपरु वा धमनपरुी ददन हुाँदैन। ददएको भएपमन बदर हनु्ि । 

 

३ नं. ।।  ।। धमनपरु राख्न पाउनेले सन्िान िोरा नहु“दा ऐन बमोखजम राख्न हनुेलाई रीि 
पूवनकको मलखि गरी धमनपरु राखखसकेपमि सन्िान िोरा जन्म्यो भने पमन अखघ धमनपरु राखेको बदर हनु 
सकै्तन । भाइ सरहको अंश पाउाँि । 

 

४ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

४क.नं. ।। ।। ... ... ... 
 

५ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

६ नं. ।।  ।। ... ... ...  
 

७ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

८ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

 ९ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

९क. नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

९ख. नं. ।।  ।। धमनपरु वा धमनपरुी हनुे र राख्नकेो उमेर कम्िीमा िीस वषन फरक हनुपुिन। 

िर िीन पसु्िामभरको व्यखक्तलाई धमनपरु वा धमनपरुी रातदा सो बन्देज लाग्ने िैन ।  
९ग. नं. ।।  ।। धमनपरु वा धमनपरुीको हक िोरािोरी सरह हनु्ि । धमनपरु वा धमनपरुीले 

आपूmलाई जन्माउने बाबपुकट्टको अंशमा दावी गनन पाउाँदैनन ्। 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खझककएको । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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९घ. नं. ।।  ।। धमनपरुी राख्न पाउनलेे धमनपरुी राखी सकेपमि िोरी जन्म्यो भने पमन अखघ 
राखेको धमनपरुी बदर हनु सकै्तन । िोरी सरह नै हनु्ि । 

 

१० नं. ।। ।। बालबामलका फाल्ने पत्ता लाग्यो भने बाब ुआमा दबैुका सल्लाहले फालेको 
भए दबैुको अंश र ्यस बालबामलकाको समेि ्यही पाल्नेलाई ददलाई पाल्न लाउन ुपिन । एकजनाको 
मार मिलब रहेि भने जसले फालेकोि उसैको र बालबामलकाको अंश ददलाई ददन ुपिन ।... । 

 

११ नं. ।।  ।। ऐनको रीि परु् याई धमनपरु वा धमनपरुी राखखसकेपमि कुनै खास कारण नभई 
बदर गनुन हुाँदैन। धमनपरु वा धमनपरुी बस्नलेे धमनपरु वा धमनपरुी राख्नलेाई खान लाउन नददन,े घरको 
सम्पखत्तको हेरचाह नगरी दरुुपयोग गने, शारीररक वा मानमसक यािना ददन ेजस्िा कायन गरेमा धमनपरु वा 
धमनपरुी राख्नलेे ्यस्िा धमनपरु वा धमनपरुी बदर गनन पाउाँिन ्। बदर हनुे धमनपरु वा धमनपरुीले जन्माउन े
बाबपुकट्टको अंश पाउाँिन ्। लेखखएका कारण नभई धमनपरु वा धमनपरुी राख्नलेे खान लाउन नददई घरबाट 
मनकाला गरेमा वा खशक्षा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेन भने ्यस्िो धमनपरु वा धमनपरुीले धमनपरु वा 
धमनपरुी राख्नसेाँग िोरािोरी सरह अंश गरी मलन पाउाँिन ्।  

 

१२ नं. ।।  ।। एउटा मार िोरा वा िोरी हनुेले धमनपरु वा धमनपरुी ददन हुाँदैन। ददएको 
भएपमन बदर हनु्ि । 

 

१२क. नं. ।।  ।। कुनै कवदेशी नागररकले ऐनले धमनपरु वा धमनपरुी राख्न हनुे नेपाली 
नागररकलाई धमनपरु वा धमनपरुी राख्न चाहेमा ्यस्िो कवदेशी नागररकको चररर र आमथनक खस्थमि हेरी 
सम्बखन्धि कवदेशी सरकार वा राजदूिावासको मसफाररस भएमा नेपाल सरकारले उपयकु्त सम्झेका 
शिनहरुमा धमनपरु वा धमनपरुी मलन ददन स्वीकृमि ददन सक्नेि । 

 

१२ख. नं. ।।  ।। यस महल बमोखजम नेपाल सरकारले कवदेशी नागररकलाई धमनपरु वा 
धमनपरुी राख्न े स्वीकृमि ददंदा ्यस्िो कवदेशी नागररक रहेको देशको कानूनमा धमनपरु वा धमनपरुीलाई 
िोरािोरी सरह हक हनुे व्यवस्था भएमा मार धमनपरु वा धमनपरुी राख्न स्वीकृमि ददनिे ।  

 

१२ग. नं ।। ।। नेपाली नागररकले धमनपरु वा धमनपरुी रातदा गरेको मलखि पााँच शय 
रुपैयााँ मिरी खजल्ला न्यायाधीशबाट प्रमाखणि गराउन ुपिन । 

 

१३ नं. ।।  ।। ऐनले राख्न नहनुे धमनपरु वा धमनपरुी राखेको कुरामा थाहा पाएका दईु 
वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  

 
 

 

                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा थप । 

 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खझककएको। 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
 िैठौं संशोधनद्वारा थप । 
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महल १६ 

अपिुालीको 
१ नं. ।।  ।। हकवाला भनेको सम्बखन्धि व्यखक्तको साि पसु्िासम्मको सबैभन्दा नखजकको 

अंखशयार हनु्ि । साि पसु्िा नाघेको टाढाको नािेदार हनु्ि । 
 

२ नं. ।।  ।। यस महलको अन्य नम्बरहरुमा अन्यथा लेखखएकोमा बाहेक अपिुाली परेको 
व्यखक्तले कुनै मलखि गरी ददएकोमा सोही मलखि बमोखजम र ्यस्िो मलखि गरी नददएकोमा देहायका 
व्यखक्तमध्ये प्राथममकिा क्रमानसुार जनु व्यखक्त जीकवि ि सोही व्यखक्तले र ्यस्िो व्यखक्त कोही नभए यसै 
महलको १ नम्बर बमोखजमका हकवालाले ्यस्िो अपिुाली पाउाँि । – – – – – – – – १ 

(क)  सगोलको पमि वा पत्नी, 
  (ख)  सगोलको िोरा, िोरी, कवधवा बहुारी, 

(ग)  सगोलका बाब,ु आमा, सौिेनी आमा, िोरा िोरी िफन का नामि नामिनी, नामिनी बहुारी, 
(घ)  मभन भएका पमि, पत्नी, िोरा, िोरी, बाब,ु आमा, सौिेनी आमा, कववाकहिा िोरी, 
(ङ)  सगोलका बाबिुफन का बाजे, बज्यै, दाज,ु भाइ, दददी, बकहनी, 
(च)  सगोलका काका, काकी, भमिजा, भमिजी, 
(ि)   मभन भएका िोरािफन का नामि, नामिनी, कववाकहिा िोरी िफन का नामि, नामिनी, 
(ज)  सगोलका भाउज,ू भाइ बहुारी,  
(झ)  मभन भएका दाज,ु भाइ िथा दददी बकहनी, 
(ञ)  मभन भएका बाजे, बज्यै, 

 

मामथ दफा १ बमोखजमका हकवाला नभएमा वा भए पमन मनजले अपिुाली नमलएमा यस महलको अन्य 
नम्बरहरुको अधीनमा रही ्यस्िो अपिुाली नेपाल सरकारको हनु्ि – – – – – – – – – – २ 
 

स्पष्टीकरणः यस नम्बरको प्रयोजनको लामग एउटै क्रमका एक भन्दा बढी व्यखक्त हकवाला भएमा प्र्येक 
हकवालाले बराबरी अपिुाली पाउाँि ।  

३ नं.।।  ।। यस महलको २ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कुनै व्यखक्तलाई 
नखजकको हकवालाले हेरचाह नगरी सोभन्दा टाढाका कुनै हकवाला, अन्य व्यखक्त वा संस्थाले हेरचाह र 
स्याहार सम्भार गरेको भएमा मनजको अपिुाली ्यस्िो टाढाको हकवाला, अन्य व्यखक्त वा संस्थाले 
पाउाँि।  

४ नं. ।।  ।। ‘ ‘ ‘ 
 

५ नं. ।।  ।। ‘ ‘ ‘ 
 

६ नं. ।।  ।। एकै स्वास्नीपकट्ट वा एकदेखख बढी स्वास्नीपकट्टका सन्िान हनुे बाब ु आमाले 
आफू र सबै स्वास्नी िोरा ............ िोरी बहुारीहरुलाई समेि ऐन बमोखजम अंशबण्डा गरी दी मलई 
कोही स्वास्नी िोरा ........ िोरी बहुारीसाँग आफ्नो अंश ममसाई बसेकोमा बाब ुआमा मरी अपिुाली पर् यो 
                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 

 एघारौं संशोधनद्वारा खझककएको। 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
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भने ्यो अपिुालीसाँगबसेका स्वास्नी िोरा .......... िोरी बहुारीले मार पाउाँिन ्। मलखि भए मलखि 
बमोखजम हनु्ि । 

 

७ नं. ।।  ।। मभन भई बसेका लोग्ने, स्वास्नी, िोरा, .........िोरी वा िोराका िोरा वा 
............. िोरीले हेरचाह नगरी एकै बाबबुाट जखन्मएका दाजभुाइ वा दददीबकहनीले स्याहार सम्भार गरी 
पालेका रहेिन ्भने ्यसरी पालेका दाजभुाइ वा दददीबकहनीको अपिुाली पाल्ने दददीबकहनी वा दाजभुाइले 
पाउाँिन ्। अरु हकवालाले पाउाँदैनन ्। 

 

८ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

९ नं. ।  ।।। एकै स्वास्नीपकट्टका िोरा ............. िोरी रहेिन,् ऐन बमोखजम अंशबण्डा 
गरी मलई ददई अरु िोरा ........... िोरी बेग्लै बसेिन,् एक िोरा ................ िोरी बहुारीपकट्ट आफू 
बसेको रहेि र साँगबस्ने िोरा ........... िोरी बहुारीले स्याहार सम्भार नगदान आफ्नो जो भएको अंश 
जीउनी मलई अको िोरा ................ िोरी बहुारीसाँग बस्न गएको मर् यो भने पमि साँगबस्न गएकाले 
खान पाउाँिन ्। अंश जीउनी मलई बस्न गएको रहेनि केही कारणले केही ददन बस्न गएकोमा मरेको 
भए ्यो अपिुाली केही ददन बस्न गएको िोरा ............... िोरी बहुारी हकवालाले पाउाँदैनन ्।  

१० नं. ।।  ।। .................  
 

 ११ नं. ।।  ।। ................ 
 

१२ नं. ।।  ।। कुनै दाज,ुभाइ वा दददी, बकहनी अंश ली मभन बसेको र कुनै दाज,ुभाइ वा 
दददी, बकहनीसाँग बसेकोमा साँगबसेका दाज,ुभाइ वा दददी, बकहनीमा कुनै दाज,ुभाइ वा दददी, बकहनी मरी 
अपिुाली पर् यो भने मभन भएको दाज,ुभाइ वा दददी, बकहनीले पाउाँदैन । कवमािकृ भए पमन साँग बसेकाले 
मार पाउाँि । स“गबसे पमन खान ु कपउन ुआफ्नो अंशबाट आफ्नो कहस्सा बमोखजम राखी खाएका रहेिन ्
भने साँग बसेको भए पमन ्यस्िोमा र मभन बसेका दाज,ुभाइ वा दददी, बकहनी को अपिुालीमा समेि मने 
दाज,ुभाइ वा दददी, बकहनी को सहोदर दाज,ुभाइ वा दददी बकहनीहरुले पाउाँिन ्। कवमािकृ पकट्टकाले 
पाउाँदैनन ्। 

१२ क. नं. ।।  ।।....................... 
 

१३ नं. ।।   ।। .......................  
 

 १४ नं. ।।   ।। .................. 
१५ नं. ।।।। अपिुाली खान पाउनलेे अपिुाली खान भन ेकर लाग्दैन । अपिुाली खाए पमन 

नखाए पमन मनेको सदगि भने गनुन गराउन ुपिन । 
 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खझककएको। 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खझककएको । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 
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१६ नं. ।।।। हकवालाले अपिुाली नखाएमा मनेको सदगि गरी बााँकी रहेको सम्पखत्त साहू 
भए साहूले दामासाहीले पाउाँिन ्। साहू नै नभए सबै र साहू मिरी बढ्िा भए सो बढ्िा भए जमि सम्पखत्त 
नेपाल सरकारको हनु्ि । 

 

१७ नं. ।।  ।। कुनै गहृस्थी नेपाल सरहदमभर मार् यो र सो ठाउाँमा मनजको हकदार कोही 
रहेनि र सम्पखत्त रहेि भन ेसो ठाउाँको खजममदार िालकुदार र मनजहरु नभए मनजहरुको दाम काम गने 
व्यखक्तले सो कुराको सूचना सम्बखन्धि गााँउपामलका वा नगरपामलकालाई ददन ु पिन र गााँउपामलका वा 
नगरपामलकाले पमन ्यस्िो खजममदार िालकुदार वा दामकाम गने व्यखक्त र कम्िीमा दईु जना स्थानीय 
भलाद्मी साक्षी राखी सो मनेको धनमाल िायदाि गरी सो िायदािीको एक प्रमि मचुलु्का सकहि सो कुराको 
जाहेरी नखजकको  खजल्ला कायानलयमा पठाउन ुपिन । सो बमोखजमको जाहेरी आएमा खजल्ला कायानलयले 
पमन सो मने मामनस फलाना ठाउाँको हो भने पत्ता लागे मनेका हकवालाका नाउाँमा ऐन बमोखजम िीन 
मकहने म्याद पठाउन ुपिन । म्यादमभर हकवाला आए दशौंद मलई ऐनको रीि परु् याई मनजलाई बझुाई 
ददन ुपिन । म्यादमभर हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने ्यो अपिुाली नेपाल सरकारको हनु्ि। 

 

१८ नं. ।। ।। कुनै भेषधारी नेपाल ➼......... मभर मार् यो भन े ्यसको धनमाल जो ि 
उसको वाररस भए उसलाई ददन ुपिन, नभए जनु भेषको अपिुाली जनु भेषको महन्िले मलन ुभने कानूनी 
व्यवस्था भएको ि उसले िी मनेको भेष अनसुार सदगि गरी खान पाउाँिन ्। सो मनेको धन सम्पखत्त 
नभएपमन जनु भेषको हो उसै भेषको अपिुाली खानलेे सदगि गराउन ुपिन ।  

 

१९ नं. ।।  ।। कसैले कुनै ररस इवीले कसैलाई मारेमा सो माने वा मनजका सन्िानले सो 
मने वा मनजको सन्िानको अपिुाली खान पाउाँदैन ।  

 

२० नं. ।। ।। यस महलमा अन्यर हदम्याद लेखखएको कुरामा बाहेक अपिुाली परेको िीन 
वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 

➼ गणिन्र सदुृकढकरण िथा केही नपेाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझककएको । 
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महल १७ 

लेनदेन व्यवहारको 
१ नं. ।।  ।। कानून बमोखजम मलखि नगरी लेनदेन व्यवहार गरेकोमा नामलस लाग्न सकै्तन 

। रखजषे्ट्रशन पास भै राखेकोमा बाहेक अरु कुनै मलखि दैवी परेमा सो परेको मममिले बाटाका म्याद 
बाहेक साि ददनमभर दईु प्रमि दरखास्ि लेखी आफ्नू सहीिाप गरी आफ्नो नखजकको प्रहरी कायानलयमा 
ददन ुपिन । ्यस्िो दरखास्ि पनन आएमा एक प्रमि अड्डाको से्रस्िामा दिान गरी अको प्रमिमा अड्डाको िाप 
र आफ्नो दस्िखि गरी दरखास्िवालालाई कफिान ददन ुपिन । दैवी परेको पन्र ददनमभर असामीले वा मनज 
मररसकेको भए ्यसको अपिुाली खाने हकदारले दैवी परेको व्यहोरा जनाई अको मलखि गरी नददए सो 
म्याद नाघेको पैंिीस ददनमभर अखघ मलखि भैरहेको र दैवी परेको पक्का प्रमाण देखाई नामलस ददई आफनू 
हक कायम गराई राख्न ुपिन । सो बमोखजम गराई नराखेमा नामलस लाग्न सकै्तन । 

 

२ नं. ।। ।। िमसकु भएका मममिले दश वषनमभर केही ब्याज असूल पमन नभएको भाखापर 
पमन नगराएकोमा सो म्यादपमि नामलस लाग्न सकै्तन । दश वषनको बीचमा भाखापर गराएको वा केही 
ब्याज असूल गरेको रहेि भने सो मममिले फेरर दश वषनको म्याद पाउाँि । भोग वा दृकष्ट बन्धकको 
हकमा यसै महलको ३ नम्बर बमोखजम हनु्ि । 

३ नं. ।।  ।। भोग वा दृकष्टबन्धक लेखाई मलएकोमा भोगबन्धकको हकमा मलखि भएको 
मममिले र दृकष्टबन्धकको हकमा भाखा नाघेका मममिले दईु वषनमभर बन्धक मलएको अचल सम्पखत्त साहूले 
वा मनजका िफन बाट चलन गनुन पिन वा चलन गनन नददए चलन चलाई माग्न नामलस ददन ुपिन । सो 
म्यादमभर नामलस नददएमा बन्धकी मलखि कपाली सरह हनु्ि ।  

 
४ नं. ।। ।। ब्याज भराउन ु पने मदु्दामा जनुसकैु िहबाट ब्याज भराउ“दा आफूले फैसला 

गरेको मममिसम्मको ब्याज र ्यसपमि भरी भराउको दरखास्ि परेमा भराएको मममिसम्मको ब्याज समेि 
भराउने गरी फैसला गनुन पिन । 

 

५ नं. ।।  ।। साहू असामीले सााँवा ब्याज समेि मलंदा बझुाउ“दा देहाय बमोखजमको रीि परु् याई 
मलन ुददन ुपिन । सो बमोखजम नगरेको सदर हुाँदैन– – – – – 

 

सााँवा जम्मै बझुाउ“दा असामीले सो सम्बन्धमा गररददएको मलखि फट्टा गराई वा सोही मलखिमा 
असूली जनाउन लगाई बझुाउन ुपिन । कुनै कारणले सो मलखि फेला नपरेमा सोही व्यहोरा जनाई 
साहूबाट भरपाई गराई मलन ुपि– – – – – – – – – – –– – – ––– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –१ 
 

सााँवामध्ये केही मार बझुाउ “दा वा ब्याज बझुाउाँदा असामीले साहूबाट मामथ १ दफामा लेखखए 
बमोखजम भरपाई गराई मलई यथासम्भव िमसकु, खािाबही वा भरपाई समेि सो सााँवाको सम्बन्धमा 
अखघ जनु मलखि भएको ि सो मलखिको पीठमा सो व्यहोरा खोली लेखी असामीको सहीिाप गनुन 
गराउन ु पिन । सो दरपीठ गने कागजमा दरपीठको व्यहोरा नअटाएमा अको कागज गााँसी लेखी 
बन्दमा समेि सो बमोखजम सहीिाप गनुन गराउन ुपिन – – – –– – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 

 

६ नं. ।। ।। कजान लेनदेन भएकोमा ब्याजको ब्याज मलन हु“दैन, मलइसकेको भएपमन कफिान गनुन 
पिन । मलखिमा ब्याज नलेखखएकोमा ब्याज पाउाँदैन । वषन एकको सााँवाको सयकडा दशभन्दा घटी 
                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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ब्याज लेखखएकोमा मलखि बमोखजम नै हनु्ि । मलखिमा ब्याज मलने ददने कुरा लेखी ब्याजको अङ्क 
नकककटएकोमा वा वषन एकको सााँवाको सयकडा दशभन्दा बढी ब्याजको अङ्क लेखखएकोमा वा ऐन बमोखजम 
ब्याज भराउन ु पने अरु अवस्थामा साहूलाई असामीबाट ब्याज भराउ“दा वषन एकको सााँवाको सयकडा 
दशभन्दा बढी भराउन ु हुाँदैन। ब्याज नलेखी मनुाफा मलने ददने कुरा लेखखएकोमा पमन ब्याज सरह नै 
हनु्ि।  

 

७ नं. ।।  ।। ब्याज भराई मलन ुपदान सााँवामध्ये केही पमन असूल नभएको भए ्यस सााँवाको 
र केही असूल भएको रहेि भने बााँकी सााँवाको बराबर भन्दा बढी भराइन ेिैन । 

 

८ नं. ।। ।। घरको मतुय भै कामकाज गने वा सगोलमै बसी कवमभन ठाउाँमा घर, खेिी, 
व्यापार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पगेुका जानकार लोग्नमेामनस वा स्वास्नीमामनस आफू बसी 
काम गरेको ठाउाँको मतुय ठहिनन ्। ्यस्िा मतुयले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पगेुका अरुले 
गरेकोमा मतुय जानकारको पमन सहीिाप वा मलखि भएको व्यवहार मार गोश्वारा धनबाट चल्ि । 

 
९ नं. ।।  ।। यसै महलको ८ नम्बर बमोखजम मतुय भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु 

अवस्थामा एकाघरका उमेर पगेुको कुनै व्यखक्तले कुनै व्यवहार गरेको रहेि भने मनजले आफूले पाउन े
धनमा मनजको हक नपगेुसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउाँदैन । मनजले आफैले आजनन गरेको वा 
आफूखशुी गनन पाउने सम्पखत्तबाट मार मलन पाउाँि । मनजको आफ्नो आजननको वा आफूखशुी गनन पाउन े
सम्पखत्त रहेनि भने मनजले पाउने धनमा हक नपगेुसम्म धरपकड गनन पमन हुाँदैन। यस्िोमा दश वषनमभर 
नामलस गरी आफ्नो हक कायम गराई राखे मार ्यस्िो धनमा मनजको हक पगेुपमि साहूले ऐन बमोखजम 
गररमलन पाउाँि । ्यस्िोमा आसामीको हक पगेुका मममिले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बर 
बमोखजमको भरी भराउको दरखास्ि ददन ेम्याद शरुु हनु्ि । 

 
१० नं. ।।।। अंश नभएका अंखशयारले सगोलको अचल सम्पखत्त बेचमबखन गदान वा कुनै 

ककमसमले हक िाडी ददंदा ऐनले आफूखूशी गनन पाउने अरुको मञु्जरी मलन ु नपनेमा बाहेक अरुमा 
एकाघरसाँगका अंखशयार सबै साक्षी बसेको वा मनजहरुले मञु्जरीको मलखि गरी ददएको भए मार पक्का 
ठहिन । साक्षी पमन नबसेको र मञु्जरीको मलखि पमन नभए मञु्जर नहनुेले रखजषे्ट्रशन भएको मममिले एक 
वषनसम्ममा थाहा पाएको पैंिीस ददनमभर उजूर गर् यो र मनजको मञु्जरी ठहररएन भने मनजको हक जमि सो 
सम्पखत्त मनजलाई कफिान गराई ददन ुपिन । सो बमोखजम कफिान भएकोमा साहूको थैली परेको भए कफिान 
भए जमिको थैली र ऐन बमोखजमको ब्याज मलखि रखजषे्ट्रशन दस्िरु समेि सो सम्पखत्त बेचमबखन गरी वा 
अरु कुनै ककमसमले हक िाडी ददनेबाट साहूले कपाली सरह असूल गरी मलन पाउाँि । आफ्नो मनजी 
आजननको भए साँग बस्नेको मञु्जरी मलन ुपदजन । बेचमबखन समेि गैह्र गनन हनु्ि ।  

 
११ नं. ।।  ।। कसैले आफ्नो हक पगु्ने अचल मबक्री गरेकोमा यसै महलको १० नम्बर 

बमोखजम साक्षी बस्न,े मञु्जरी ददने बाहेक सो मबक्री भएको सम्पखत्त सखन्धसपनन परेको मनजको ऐन 
बमोखजमको कुनै हकवालाले मनखनी मलन चाहेमा सो ककने बेचेको मलखि रखजषे्ट्रशन भएको मममिले ि 
मकहनासम्ममा थाहा पाएको पैंिीस ददनमभर मनखनी मलन पाउाँि । सो म्याद नाघेपमि ककने बेचेको पक्का 
हनु्ि । एकाघर सगोलमा उमेर पगेुको कसैले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएका मतुय समेि सबै 
                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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हकवालाले थाहा पाएको ठहिन । सखन्धसपनन पने धेरै हकवालाले मनखन चाहेमा सो मध्ये सबैभन्दा 
नखजकको हकवालाले मनखन पाउाँि । नखजकको हकवालाले ककनकेोमा सखन्धसपनन पने भएपमन टाढाको 
हकवालाले मनखन पाउाँदैन । 

 
१२ नं. ।।  ।। सखन्धसपनन पने हकवाला नभए वा भएपमन मनजले नमनखनेमा यसै महलको 

११ नम्बरको म्यादमभर मनखन पाउाँ भनी उजूर गरे देहायकोले मनखन पाउाँि – – – – – – – – – – – – – –  
 

जग्गा भए सो जग्गाको मोही – – – –– – – –– – – – –– – – –– – – ––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
  

िर घरबारीको लामग जग्गा ककनेकोमा दईु रोपनी वा िीन कठ्ठासम्म जग्गा सखन्धसपनन पने 
हकवाला बाहेक अरुले मनखन पाउाँदैन । 

घर भए – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 
 

एउटै घरको मभन मभन कहस्साको मभन मभन धनी भएको अवस्थामा घरको कुनै कहस्साको धनीले 
आफ्नो कहस्सा जमि मबक्री गरी ददएकोमा सो घरको अको कहस्साको धनीले मनखन खोजेकोमा मनजले 
मनखन पाउाँि । ्यस्िो मनखन पाउने व्यखक्त धेरै भएमा िी मध्ये सबैभन्दा मकान पने व्यखक्तले 
मनखनी मलन पाउाँि  – – – –– – – –– – – –– – – –– – – ––– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – १ 
 

मामथ देहाय दफा १ बमोखजम मनखन पाउन ेव्यखक्तले मनखनी नमलएमा र मोकहयानी हकको जग्गामा 
मोहीले घर बनाएको भए जग्गावालाले मनखन पाउाँि– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – –– – – – – – – २ 

 

१३ नं. ।। ।। कुनै अचल सम्पखत्त बन्धकीसम्म राखेकोमा अंशबण्डा भई िुकट्टएको सखन्धसपनन 
पने ऐन बमोखजमको हकवालाले धनीले ऐन बमोखजमको याममा मनखन आएका बखि मनखन ददने गरी 
अरुको परेको थैली मिरी यसै महलको ११ नम्बरमा लेखखए बमोखजमको म्यादमभर मनखनी मलन पाउाँि 
। ... ... ... । धनी र धनीका सन्िान नभए अपिुाली खानलेे बन्धकको प्रमाण प¥ुयायो भन ेपरेको 
थैली मिरी मनखनी मलन पाउाँि । 

 

१४ नं. ।। ।। चल अचल भोग बन्धक ददएकोमा दश वषनमा नबढाई भाखा राखी सो 
भाखाको म्यादमभर सो भोगबन्धक मनखनी नमलन े गरी करार भए गरेकोमा सोही बमोखजम र अरुमा 
असामीले भोग वा दृकष्टबन्धकी जकहलेसकैु मनखन आए पमन साहूले आफ्नो थैली बझुी मलई मनखन ददन ु
पिन । बन्धकी ददएको सम्पखत्त जग्गा रहेि भने जग्गा पजनीको महलमा लेखखएको याम नाघेपमि थैली 
बझुाएकोमा सो वषनको बाली साहूकै हनु्ि । 

  
१५ नं. ।। ।। दृकष्टबन्धक ददंदा मलंदा पााँच वषनभन्दा बढीको भाखा राख्न हुाँदैन सो भाखा नपगुी 

साहूले थैलीमा टण्टा गनन वा मधिो चलन गनन पाउाँदैन । 
 
१६ नं. ।।  ।। थैली मिरी मनखनी मलन पाउने गैह्र कुरामा मनखनाई पाउाँ भनी अड्डामा उजूर 

गनन आउाँदा थैली थाहा भएकोमा थैली र रखजषे्ट्रशन गराउाँदा मिरेको दस्िरु समेि ल्याई धरौट राख्न ुपिन । 
थैली थाहा नहनुे मनामसब कारण परी थाहा नभएकोमा प्रमिउत्तर परेको पैंिीस ददनमभर र थैलीमा मखु 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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नममलेकोमा मखु ममले जमि उजूर गदान नै र नममले जमिमा पमन बझुाउन ु पने ठहरे सो ठहरी पकहलो 
फैसला भएको पैंिीस ददनमभर सो मिनुन पने थैली दस्िरु समेि अड्डामा ल्याई धरौट राख्न ु पिन । सो 
म्यादमभर थैली धरौट राख्न ल्याएन भने मनखनी मलन पाउाँदैन मलए ददएको पक्का हनु्ि । असामीले नै 
बन्धकी मनखनी मलने कुरामा पमन सोही नामलस फैसलाबाट मनखनाई ददन ुपदजन । असामीले पमि मनखन 
चाहेमा साहूले नबझेु थैली र दस्िरु समेि धरौट राखी उजूर गरेमा मनखनाई ददन ुपिन ।  

 

१७ नं. ।। ।। थैली र रखजषे्ट्रशन दस्िरु बझु्न ुपने बझुी नमलएको ठहर् यो भने अड्डामा धरौट 
राखेको मममिदेखखको ब्याज बाली वा बहाल र मलखिमा लेखखएको कुरा समेिमा साहूको हक पगु्दैन। 

 

१८ नं. ।।।। सोह्र वषन नपगेुका नाबालकले गरेको लेनदेन व्यवहार सदर ठहदजन । ्यसको 
धनको कहफाजि गने मामनस समेिको सहीिाप गराएको रहेि भने मार सदर ठहिन । ्यसले पमन सो 
नाबालकको धन मबगाननका लामग बेइमानी गरेको रहेि भने मनजबाट ्यसको कवगो भराई सो कवगोको 
सयकडा पच्चीस जररबाना गनुन पिन । 

 

१९ नं. ।।  ।। साहूको कवगो वापि असामीको जायजाि गरी भराउाँदा उपर हनु नसकेकोमा 
देहाय बमोखजम हनु्ि – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

व्यापारलाई कजान मलए ददएकोमा सो कजान मलने वा कजान मलदा शरीक भई काम गनन वा सो 
मलखिमा मञ्जुर भई सहीिाप गने एकाघर स “गका अंखशयारहरुका नाउाँमा नामलस परेमा मतुयले 
नोक्सानीको फााँट ददन ु पिन । सो नोक्सानीको फााँट ददंदा चोरी आगलागीमा परेको पानीमा डुबी 
बेपत्ता भएको र लहना परेको ममनाहा ददंदा नोक्सानीको फााँट पगु्यो भन ेसो असामीले बेइमानी गरेको 
ठहदजन कैद पमन हुाँदैन। लेखखएदेखख बाहेक अरु कुरा भै नोक्सान परेको भनेको र लेखखए बमोखजम 
नोक्सानी भएको भनमेा पमन नोक्सानीको सबिु गजुानन नसकी जायजाि गराई साहूको धन नपगु्न े
भएमा साहूको धनमा बेइमानी गरेको ठहिन । ्यस्िामा कैद गरी पाउाँ भनी दण्ड सजायको महलको 
४२ नम्बर बमोखजम साहूले दरखास्ि ददयो भन े ●एक ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले बढीमा एक 
वषनसम्म कैद गरी ददन ु पिन । लेखखए बाहेक अरु उसका एकाघरसाँगका अंखशयार वा अपिुाली 
खानेहरु समेिका नाउाँमा नामलस गरेकोमा भन े जायजाि गरी भराउाँदा नपगेुकोमा कयनीहरुले 
नोक्सानीको फााँट ददन ुपदजन कैद पमन हनु सक्दैन – – – –– – – –– – – –– –१ 
 

मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम व्यापारलाई बाहेक अरु वापिमा कजान मलए ददएकोमा जायजाि गरी 
भराउाँदा नपगु भएमा नोक्सानीको फााँट ददन ु भने पदजन । जायजाि भई नपगेुकोमा कैद गराई 
पाउाँभनी साहूले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बर बमोखजम दरखास्ि ददयो भन ेकजान मलन ेर सो 
मलखिमा मञ्जुरी भई सहीिाप गने एकाघरका हकदार अंखशयारहरुका नाउाँमा नामलस गरेकोमा भए 
मामथ १ दफामा लेखखए बमोखजम गरी कैद गरी ददन ुपिन । कजान मलने वा कजान मलंदाको मलखिमा 
मञ्जुरी भई सहीिाप नगने एकाघरस“गका अंखशयार हकदार वा अपिुाली खानेहरुका नाउाँमा नामलस 
परेकोमा जायजाि भई नपगु भएमा कैद हनु सक्दैन– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – २ 
 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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मामथ १।२ दफामा लेखखए बमोखजम असामीको जायजाि गरी साहूलाई भराई ददंदा साहूको जम्मा 
उपर हनु नसकेको जमिमा ऐनले कैद गराउन पाउनमेा दरखास्ि ददई कैद गराए पमि र कैद गराउन 
नपाउनेमा पमन सो जायजाि हुाँदाको मौकासम्मको दबाए िपाएको भए ऐनले उजूर गनन पाउने बाहेक 
एक पटक जायजाि गराई मलइसकेपमि नपगु भएको भनी फेरर असामीलाई पक्री मलन पाउाँदैन । 
िमसकु खािा बही समेिको मलखिपर जे ि फट्टा गराई ददन ुपिन – – – – – – – – – – – – –  ३ 

 

२० नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

२१ नं. ।।  ।। अंशबण्डा गदान साहूको मञु्जरी मलई बण्डा गरेको भए सो मञु्जरी बमोखजम जनु 
कहसाबसाँग बण्डा गरेकोि सोही बमोखजम साहू असामीले मलन ु ददन ु पिन । साहूको मञु्जरी नली बण्डा 
गरेकोमा एकै साहू पमन जमि बण्डा लाग्ि कलमकपच्िे बण्डा गनुन पिन । साहूको जीउ जीउ पने गरी 
बण्डा गरेको सदर हुाँदैन। 

 

२२ नं. ।। ।। अपिुाली नखानेलाई साहूले पक्रन हुाँदैन। अपिुाली खाए पमि साहू मिददनन भन 
पमन हुाँदैन। जनु कहसाबको अंश अपिुाली पाउाँि सोही कहसाबसाँग साहू पमन मिनुन पिन । स्त्री अंश धनको 
महलको ३ नम्बर बमोखजमको अचल सम्पखत्त मार खाएकोमा भने ्यस्िाको साहू मिनन कर लाग्दैन ।  

 

२३ नं. ।। ।। चल अचल गैह्र राजीनामा दृकष्ट भोगबन्धक मलई भोग गरेपमि थोरै वा घकटया 
रहेि भनी वा मबग्र ेनामसएमा समेि थैलीमा टण्टा गनन हुाँदैन। भोग गनन नपाउने केही कुराले लेखखएको 
कुरा कच्चा ठहनन गयो भन ेमलखि भए मलखि बमोखजम हनु्ि । मलखि नभएपमन सााँवा र ऐन बमोखजम 
ब्याज समेिमा साहूले दाबी गरी मलन पाउाँि । 

२४ नं. ।। ।। आफूले बन्धकी मलई भोग गरेको घर साहूकै चलनमा मबग्र् यो वा पािाल भयो 
भने असामी भए असामी र मनज नभए वा बस्न मञु्जर नगरेमा सम्बखन्धि गााँउपामलका वा नगरपामलकाको 
सदस्य वा प्रमिमनमध र कम्िीमा दईुजना भलाद्मी साक्षी राखी खचन गरी बनाउन ुपिन । घर मनखन आउ“दा 
्यसरी साक्षी राखी बनाएको खचन समेि थैलीमा गाभी कहसाब गरी मलन ु ददन ु पिन । असामी वा  

सम्बखन्धि गााँउपामलका वा नगरपामलकाको सदस्य वा प्रमिमनमध र कम्िीमा दईु जना भलाद्मी नराखी 
बनाएको खचन मलन पाउाँदैन । पािाल समेि भएि भने आषाढदेखख आखश्वनिक वषान चार मकहना बाहेक 
भ्केको मममिले नक्सा पास गनुन पनेमा पैंिीस ददनमभर दरखास्ि ददई पास भएका नक्सा बमोखजमको 
बनाउने म्यादमभर र नक्सा पास गनन नपनेमा एक वषनमभर बनाई ियार नगरे साहूको थैली भसू हनु्ि । 
पािाल जग्गा असामीको हनु्ि । घरवारी भोग बन्धकी मलएकोमा घर भ्की पािाल भयो भने पािाल 
भएको घरको र जग्गाको दामासाहीको कहसाबले जग्गाको मार रुपैयााँ मलन पाउाँि । 

 

२५ नं. ।।।। एकालाई मलखि गररददएको अचल दोहोरो पारी अरुलाई कुनै व्यहोराले 
लेखखददन ुहुाँदैन। जानी जानी दोहरी पारी मलनेको थैली परेको भए भसू हनु्ि । नजानी मलएकोमा यसै 
महलको २६ नम्बर बमोखजम मलन मञु्जर नगरे पमिल्लाको थैली कपाली हनु्ि । ्यस्िो दोहोरो परेकोमा 
जसको मलखिको मममि अखघको ि उसैको सदर हनु्ि । म्याद नाघेपमिलाई ऐन बमोखजम हनु्ि । 

 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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२६ नं. ।। ।। यसै महलको २५ नम्बर बमोखजम दोहोरा मलखि भएकोमा हक िाडी मलन ु
ददन ुभएकोमा बन्धकवाला साहूले हक िाडी मलने चाकहंको थैली मिनन पाउाँदैन । अखघ लेखाई मलनेले 
बन्धकी र पमिल्लाले हक िुटाई मलएको रहेि भने अखघल्लाको थैली मिरी आफ्नो मलखि बमोखजम भोग 
गनन पाउाँ भनेमा पाउाँि अखघल्लाले हक िुटाई मलएकोमा भने पमिल्लाको थैली मिनन कर लाग्दैन । 
बन्धक मलएको सदर हनुे वा नहनु ेसाहूले सो बन्धक मलएका अरु साहूको थैली मिरी आफ्नो थैलीमा 
समेि सो बन्धक परेको अचल भोग चलन गनन पाउाँभन्ि भन ेभोग चलन गनन पाउाँि । सदर हनु ेसाहूले 
मलएसम्म अरुले मलन पाउाँदैन । पमिल्ला साहू धेरै जना भएकोमा भने अखघल्ला मलखिवालाले कबलु 
गरेको भन्दा धेरै जना साहूको थैली पमिल्ला मलखिवालाले मिनन कबलु गरेमा पमिल्लोले नै पाउाँि । 
बराबर मिनन कबलु गरेमा भने जसको मलखिको मममि अगामडको ि उसैले पाउाँि । रुपैयााँ मिनन पाउनलेे 
अड्डाबाट अखन्िम फैसला भएका मममिले पैंिीस ददनमभर मिनुन पिन । सो म्यादमभर थैली मिनन नसक्नलेे 
पाउाँदैन । 

२७ नं. ।। ।। दोहोरो मलखि भएकोमा पमिल्ला मलखिवालाले भोग गरेको मममिले 
अखघल्लाले भोगबन्धकीमा मलएको भए दईु वषनमभर र दृकष्टबन्धक भए भोग गनन पाउने अवस्था भएका दईु 
वषनमभर उजूर गरे अखघल्लो मलखिवालाले पाउाँि । म्याद नाघेपमि अचल समाउन पाउाँदैन । थैली 
कपाली हनु्ि । अखघल्लाले हक टुटाई मलएको भए पमिल्लाले जनुसकैु व्यहोराले मलएको भएपमन 
अखघल्लाले नै पाउाँि । 

२८ नं. ।।  ।। दोहरा पारी मलखि गररददनलेाई पमिल्ला मलखिमा कवगो देखखए सोही 
बमोखजम र सो नदेखखए अखघल्ला मलखिको कवगो बमोखजम र सो मलखिहरुमा कवगो नदेखखएमा पााँचसय 
रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन । 

२९ नं. ।। ।। चल अचल भोग बन्धक वा दृकष्टबन्धक मलई राख्नलेे िमसकु बमोखजमको वा 
्यसभन्दा घटी मलई लख बन्धक राखी थैली मलन हनु्ि । बढ्िा मलई सानुन हुाँदैन। लखबन्धक परेको 
चल अचल अखघ भोग दृकष्टबन्धक राख्नलेे रुपैयााँ मिरी मनखन जा“दा घटी मलई लख सारेकोमा आफूले 
बन्धक ददएका ठाउाँमा िह िहसाँगै मनखन जान ुपिन । पूरा मलई लख सारेकोमा पमिल्ला साहूकहा “ मनखन 
गए पमन हनु्ि । पमि मलनलेे अखघको भन्दा बढ्िा थैली मलएको र करार लेखेको सदर हुाँदैन। 

३० नं. ।।  ।। चल माल मधिो राखी कजान मलंदा ददंदा िमसकुमा मालको मोल िौल चढाई 
मलने ददन ेगनुन पिन । असामीले रुपैयााँ मिरी माल मनखन आउ “दा साहूले जस्िाको िस्िो माल कफिान ददयो 
भने साहूको साउ“ र कहसाब बमोखजम दशौंद ब्याज समेि भराई ददन ुपिन । साहूले मधिोबन्धक राखेको 
माल कफिान गररददन सकेन खचन गरेि भन े्यस्िा साहूले रुपैयााँको ब्याज पाउाँदैन । कहसाबमा असामीको 
फाखजल पने रहेि भन ेिमसकुका मममिदेखखको कहसाब गरी ब्याज समेि फाखजल रुपैयााँ असामीलाई कफिान 
गररददन ुपिन । 

३१ नं. ।।  ।। चल अचल सम्पखत्त गैह्र लेखी कजान मलंदा ददंदा यमि नाघेपमि राजीनामा 
सकु्री मबक्री गरी मलन ुवा राजीनामा गरी ददउाँला वा राजीनामा भयो भने बोली लेखखएको भएपमन सदर 
हुाँदैन। सो मलखि मधिो बन्धक सरहनै हनु्ि । 

३२ नं. ।।  ।। ऐनले मलन ददन गनन हनुे सबै िरहको चल अचल बन्धक मधिो मलंदा 
िमसकुमा लेखखए बमोखजमको व्यहोरा परु् याई िमसकु लेख्न े मामनसकै हस्िाक्षरले दोहरी कागज लेखी 
िमसकुमा लेखखएकै साक्षीहरु राखी साहूले सहीिाप गरी असामीलाई ददने समेि गनुन पिन । सो बमोखजम 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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रीि नपरु् याई बन्धक मलन ुददन ुगरेकोमा साहूलाई िमसकुमा लेखखएका कवगोको दोहोरी नै गरी नददएको 
भए सयकडा पााँच र लेखक वा साक्षी फरक पारेको मार भए सयकडा एक जररबाना गरी सो कागजबाट 
नामलस उजूर सनुी इन्साफ गररददन ुपिन । 

३३ नं. ।।  ।। कवदेशी नागररकसाँग कवदेशमा लेनदेन व्यवहार भएकोमा नेपाल सरहदमभर 
बझुाउने व्यहोराको साहूले असामीसाँगनेपालको कानूनको रीि पगेुको मलखि गराई मलएको रहेि र सो 
असामी नेपाली नागररक रहेि भन ेनेपालका सम्बखन्धि अड्डाबाट कानून बमोखजम हेररनेि । सो बाहेक 
कवदेशका नागररकमसि कवदेशमा भएको लेनदेन व्यवहारको नामलस नेपालका अड्डाबाट हेररने िैन । 

३४ नं. ।। ।। कवदेशमा लेनदेन व्यवहार भएकोमा सो मलने ददन े दवैु थर नेपाली नागररक 
रहेिन ् र नेपालको कानूनको रीि पगेुको मलखि रहेि भने नेपालका सम्बखन्धि अड्डाबाट नामलस सनुी 
इन्साफ गररददन ुहनु्ि । 

३५ नं. ।।  ।। साकवक खजममदारी साथमा रहेको र पमि कुनै व्यहोराले खजममदारी साथैमा 
रहन आएको समेि खजममदारी साथको जोि खजरायि जग्गा खजममदारीसाथ ददन बाहेक जोि खजरायि िुटाई 
खजममदारी मार वा खजममदारीबाट िुटाई जोि खजरायि मार भएपमन मधिो बन्धक राख्न र कुनै व्यहोरा साँग 
हक िुटाई ददन मलन समेि हुाँदैन। ददए मलएमा बदर हनु्ि । सो ददए मलएको खजममदारी मै थामी जानी 
जानी थैली हाली मलएको भए परेको थैली अड्डाबाट भरीभराउ हनु सकै्तन । जानी जानी मलनलेाई पचास 
रुपैयााँ जररबाना गनुन पिन । नजानी मलनलेाई बाि लाग्दैन नजानी मलने साहूको थैली कपाली हनु्ि । 
खजममदारी साथमा रहेको जोि खजरायि िुटाई ददए वापि ददनलेाई रुपैयााँ मलई ददएको भए मलएको 
रुपैयााँको सयकडा दशका दरले र रुपैयााँ नमलई ्यसै ददए मलएको भए कफ मबगाहा दश रुपैयााँका दरले 
जररबाना गनुन पिन । आफूले आजेको नम्बरी बााँकीनलाग्दै अखघबाट मलए ददएको सदर हनु्ि ।  

३६ नं. ।।  ।। चल अचल सम्पखत्त गैह्र सट्टा पट्टा गदान घरका मतुय मामलकलाई राजी गराई 
सट्टा पट्टा गनुन पिन । सट्टा पट्टा गरेका पैंिीस ददनमभर खचत्त नबझु्नेले कफिान मलन ददन हनु्ि । मतुय 
मामलकलाई राजी नगराई अरुसाँग सट्टा पट्टा गरेकोमा सो गरेको मममिले चलमा भए पैंिीस ददनमभर र 
अचलमा भए ि मकहनामभर सम्ममा थाहा पाएको पैंिीस ददनमभर नामलस नपरे लाग्न सकै्तन । 

३७ नं. ।।  ।।... ... ... 
३८ नं. ।।  ।। ददन ु पने ददन जाँ“दा बखुझददएन वा मनखन जा“दा मनखन ददएन भने उजरू 

परेकोमा सो कुरा ठहरे बझुी नमलएको अङ्कको र बझुाउनै नलगेको वा बझुाउन नपाउने झटु्टा उजूर गरेको 
ठहरे झटु्टा उजूर गनेलाई झटु्टा ठहरेको अङ्क जमिको घटी बढी भन ेपके्रको ठहरे घटी बढी भनकेो पके्रको 
अङ्क जमिको सयकडा अढाई जररबाना गनुन पिन । लेखखए बमोखजम बझुाउन ेचाकहाँको उजूर परी भराई ददए 
जमि कवगोको दशौंद लाग्दैन । 

३९ नं. ।।  ।।.. ... ... 
 

४० नं. ।। ।। यस्िो व्यवहार गरेको सदर हुाँदैन भनेको, नामलस समुनन े िैन भनकेो, 
नाबालकको धन मबगाननलाई बेइमानी गरेको, ब्याजको ब्याज खाएको, ब्याजमा दशौंददेखख बढ्िा लेखाएको 
वा लखबन्धक मलंदा बढ्िा मलएको बढ्िा करार लेखाएको यमि कुरामा हदम्याद लाग्दैन । यस महलमा 
अन्यर हदम्याद लेखखएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा बाहेक अरुमा भए गरेको मममिले दईु 
वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन ।  

                                         
 करार सम्बन्धी ऐन, 2023 द्वारा खारेज।  
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
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महल १८ 

नासो धरौटको 
... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 करार सम्बन्धी ऐन, 2056 द्वारा खारेज। 
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महल १९ 

दान बकसको 
  

१ नं. ।।  ।। आफ्नो हक पगु्न ेसम्पखत्त दान वा बकस गरी ददन हनु्ि । सो बमोखजम दान 
वा बकस गररदददा हकवालालाई बकस भनी र अरुलाई दान वा बकस जनु व्यहोराले ददए पमन हनु्ि । 
आफ्नो खशु गनन पाउने बाहेक अरुमा अंखशयार र हक पगु्नेहरुको मञु्जरीको मलखि नमलई वा साक्षी 
नराखी दान बकस गररददन हुाँदैन।  

 

२ नं. ।। ।। ददनेको शेषपमि खान पाउन े कुराको मलखि गरी ददएकोमा सो मलखि गरी 
ददनेको खचत्त नबझुी बदर गिुन भन्ि भने जकहलेसकैु बदर गनन पाउाँि । सो मलखि बदर गनानलाई मलखि 
रखजषे्ट्रशन भएको वा आफ्नो इलाकाको रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा गै दरखास्ि ददई बदर गराउन ु पिन । 
्यस्िो दरखास्ि पनन आएमा रखजषे्ट्रशन गने अड्डाले पमन उजूरी दरखास्ि बमोखजम शेषपमिको जमिलाई 
बदर भएकोि भने व्यहोराको िरुुन्ि पूजी लेखी अड्डाको िाप र हाककम िहरीरको सहीिाप लगाई सो 
बदर गनन आउनलेाई ददई सो पूजी ददएको मममिले बाटाको म्याद बाहेक साि ददनमभर मलखि गरी 
पाउनेलाई उसले पाएको मलखि बदर भएको जनाउ पठाई ददने गनुन पिन । सो दरखास्िको पााँच रुपैयााँ 
दस्िरु मलन ुपिन । 

 

३ नं. ।।  ।। कसैले केही व्यहोरासाँग आफ्नो हक िाडी अरुको हक लाग्ने गरी एकै घरमा 
आधा वा केही खण्ड सो घर वा घरले चचेको जमीन दान बकस गरी ददई पाएको रहेि र पाउनलेे 
आफूले पाएको वा ददनेले आफूले ददएदेखख बााँकी अकानलाई ददए भने अखघ ददने वा अखघबाट ददनेका सोही 
ठाउाँमा बस्ने हकवालाले र ददनलेे बााँकी अकानलाई दान बकस गररददए भने पाउने वा सोही ठाउाँमा बस्न े
उसका हकवालाले मलखि रखजषे्ट्रशन भएको मममिले ि मकहनासम्ममा थाहा पाएको पैंिीस ददनमभर मोल 
अङ्क देखखनमेा सो बमोखजम र अङ्क नदेखखनेमा पिकृमि मोल ददई मलन पाउाँिन ्। 

 

४ नं. ।। ।। एउटालाई दान बकस ददइसकेको चल अचल अकानलाई दोहोरो पारी दानबकस 
गररददनलेाई मदु्दा हेरी पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

 

५ नं. ।। ।। आफूले दान बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पगेुको मममिले र ददन नहनुे दान 
बकस ददएकोमा पाउनेको हक पगुी भोग चलन गरेको मममिले दईु वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल २० 

दामासाहीको 
१ नं. ।।  ।। आफ्नो जीउले लाएको ऋणमा साहूको मञु्जरी मबना दामासाही हनु सकै्तन । 

्यस्िालाई साहूले कक भाखाददन ुपिन कक दामासाही गरी मलन ुपिन । भाखा पमन नदद वा दामासाही पमन 
नगरी जोर जलुमु गनन हुाँदैन। 

 

२ नं. ।। ।। आफ्नो जीउले लाएको बाहेक अरु अंखशयार हकवालाले लाएको ऋणमा उसका 
अपिुाली खाने अंखशयार हकदारले दामासाही गराई माग्नेमा साहूले मञु्जर नगरे पमन दामासाही हनु्ि । 
असामीको मञु्जरी बेगर भाखा हनु सकै्तन ।  

 

३ नं. ।। ।। व्यापारलाई आफ्नो जीउले लाएको ऋणमा सो कजान मलनलेे र ्यसबाट काम 
गदान सरीक भई काम काज गरी आएका सोह्र वषन नाघेका जानकारले भाखा माग्दा वा दामासाही गराउाँदा 
नोक्सानीको फााँट ददन ुपिन । लेखखए बाहेक अरुले आफ्नो हकदारले लगाएको ऋणमा र आफ्नो जीउले 
लाएको ऋण भएपमन व्यापारलाई बाहेक अरु ऋणमा नोक्सानीको फााँट ददन ुपदजन । नोक्सानीको फााँट 
ददन ुपनेले पमन दईुसय रुपैयााँ सम्मको फााँट ददन नसकेकोमा बाि लाग्दैन । 

 

४ नं. ।। ।। असामीले दामासाही वा भाखा गराई माग्नलाई नामलस ददन ु पने भएमा यस 
वापिमा आफ्नै जीउले वा अंखशयार हकदारले मलएको फलाना फलाना साहूलाई जम्मा यमि मिनुन पने यस 
कारणले मिनन सककन हक पगु्ने जायजाि जम्मा यमि मार ि भनी भएसम्मको आफ्नो हक पगु्न े
जायजािको र ऐनले र नोक्सानी फााँट दी रहन ुपनेमा यस्िो परी यमि नोक्सानी पर् यो भनी नोक्सान परी 
मबग्रकेो यथाथन फााँट समेि पमि बझु्दा फरक नपने गरी लेखी प्रमाण समेि दी दामासाही गराई वा भाखा 
माग्नेमा यमि वषनसम्मको भाखा पाउाँ भएको साहू जायजाि दबाई नभएको साहू जायजाि देखाएको वा 
नोक्सानीको फााँट देखाउन ुपनेमा नोक्सानी नपरेकोलाई नोक्सान पर् यो भनी ढााँटी फरक पारी लेखखददएको 
ठहरे कानून बमोखजम सजाय सहूाँला बझुाउाँला भनी स्पष्ट खोली रीि परु् याई असामीले ऐनले भरी पाउन े
सबै साहूको नाउाँमा नामलस ददए ली प्रमिवादी साहूहरुले पमन दामासाही गराई मलनामा वा ऐनले भाखा ददन 
पाउनेमा भाखा ददनामा जनुमा मञु्जर ि सो कुरा स्पष्ट खोली भाखा ददन पाउनेमा भाखा ददन मञु्जर भए 
असामीले मागे बमोखजमको वा यमि वषनसम्मको भाखा ददन्िु भनी र भाखा नदद दामासाही नै गरी मलनेमा 
नोक्सानी परेको भनी असामीले लेखखददएको फााँट देखाएको जायजाि साहू ठीक नभए यस कारणले यमि 
ठीक िैन यो यो नभएको साहू देखाएको र भएको यो यो जायजाि यस पररबन्दले यस ठाउाँमा दबाई 
राखेकोि भनी स्पष्ट खोली ्यस कुराको समेि प्रमाण देखाई नामलसमा लेखखएको फरक परेका जमि 
कुराको पूरा जवाफ लेखी प्रमिउत्तर ददए प्रमिवादी साहूहरुको उजूर समेि बझुी कानून बमोखजम गनुन पिन। 

 

५ नं. ।। ।। दामासाही गराई पाउाँ भने नामलस परेमा दामासाही गराउनलाई आएको कुरा 
दामासाही गराउन पाउने असामीले नदेखाएका अरु साहूहरुलाई थाहा ददना मनममत्त फलानाले फलाना 
फलाना साहूलाई दामासाही गराई ददनलाई आएकोि भएको साहू दबाई लेखेको रहेि भन े असामीले 
नदेखाएको साहूहरुले असामीले ददएको नालेसको नक्कल ली हेरी बझुी आफ्नो मलन ु पने कुराको सबिु 
कागजपर ली यो सूचना टा “मसएको मममिले बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर यसै महलको ४ नम्बर 
बमोखजम असामीले देखाएका साहूले खोली ददन ु पने जमि कुरा सबै खोली भाखा मागेकोमा मागे 
बमोखजमको भाखा ददने नददन ेनोक्सानीको कारण र जायजािको फााँट लेखखएको ठीक बेठीक के रहेि सो 
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समेि नामलसमा लेखखएका कुराको जवाफ लेखी प्रमाण ददन ुपनेमा देखाई आफ्नो भएको व्यहोराको सबै 
कुरा र मलन ुपने अङ्क देखाई प्रमिउत्तर सरहको सरकारी िमसकुी बााँकी मलन ुपने अड्डाले ऐन बमोखजमको 
लेखोट पठाउन ुअरु साहूहरुले आफै हाखजर भई वा ऐन बमोखजमको रीि परु् याई वाररसद्वारा दाखेल गनन 
आउन ुर बझुी ठहरेका साहूहरुको थैलीमा समेि ऐन बमोखजम दामासाही हनुेि म्यादमभर नपठाए नआए 
पमि हाम्रो थैलीमा दामासाही गराई पाउाँ भने समेि कुराको उजूर लाग्न र असामी पक्री मलन समेि 
पाउने िैनौ भने व्यहोराको सूचना लेखी असामीले देखाएका साहूलाई इिलायनामा जारी गरेका ददन 
अड्डाको िाप लगाई आफ्नो अड्डाको ढोकामा र आफ्नो खजल्लाको सबैले देख्न ेशहर गाउाँ बजारमा असामीले 
देखाएका साहूहरुका नाउाँमा इिलायनामा जारी गरेकै ददन िामेल गनन पठाई र सरकारी िेजारथ सरसापट 
ददने अड्डाहरुलाई समेि जनाउ पठाई सो टा“मसएको जनाउ पठाएको मनस्सा समेि मममसल सामेल राख्न ुपिन 
। लेखखएका म्यादमभर लेखखए बमोखजम लेखोट पठाए मलखखि सबिु मनवेदनपर साथ दाखखल गरे ्यस 
साहूलाई असामीले देखाएका अरु साहू सरह राखी असामीको पमन कागज गराई जो बझु्न ु पने प्रमाण 
समेि बझुी ऐन बमोखजम गनुन पिन । म्यादमभर लेखोट मनवेदनपर नपठाउनेको हामीहरुको मलन ु पने 
बााँकीमा दामासाही भएन भने कुराको पमि उजूर लाग्न र अड्डाबाट भरी भराउ समेि हनु सकै्तन ।  

 

६ नं. ।। ।। सरकारी मलन ुपने िमसकुी बााँकीमा दामासाहीको नामलस परेको जनाउ पठाउाँदा 
पमन म्यादमभर जवाफ नपठाए ्यसको हकमा दामासाही हनु सकै्तन । अरु साहूलाई दामासाही गरी दी 
सकेपमि सो सरकारी बााँकीमा ऐन बमोखजम असामीबाट उपर नभए उपर नभए जमि जनाउ पठाउाँदा पमन 
जवाफ नददए जवाफ नददने हाककमबाट र जनाउ ददन ुपनेमा जनाउ नदद अरु साहूहरुलाई मार दामासाही 
गराई ददएको भए जनाउ नददने हाककमबाट उपर गरी मलन ुपिन । 

 

७ नं. ।। ।। दामासाही गराई माग्न आएमा ऐनले नामलस नलाग्ने भइसकेका चाकहं साहूलाई 
दामासाही हनु सकै्तन । ऐनले नामलस लाग्न सक्ने जमि साहूहरुलाई मार दामासाही गरी ददन ुपिन । 

 

८ नं. ।। ।। असामीले देखाई लेखखददएको र पमि प्रमाणबाट देखखएको जायजाि दामासाही वा 
भाखा नहु“दै अखघबाट असामीले कहनाममना बेचमबखन, मधिोबन्धक, दान बकस समेि केही गररकन पमन 
कसैलाई ददन र मलए ददएको सदर समेि हुाँदैन। 

९ नं. ।।  ।। असामीले सम्पखत्त लकुाएको दबाएकोमा सम्पखत्तको फााँट ददए देखाएको मममिले 
दश वषनमभर पत्ता लगाई उजरू नगरे लाग्न सकै्तन ।  

१० नं. ।।  ।। नोक्सानीको फााँट ददन ुपनेमा लेखखएको नोक्सानी परेको प्रमाण परु् याउन पमन 
सकेन आफूले देखाएको वा प्रमाणबाट देखखएको सम्पखत्त ददंदा पमन ददएन भन े ्यो असामीले बेइमानी 
गरेको ठहिन । बेइमानी गरे वापि जमि कवगोमा बेइमानी गरेकोि उसै कवगोको सयकडा पन्र जररबाना 
गरी भएको सम्पखत्तबाट दामासाही गररददन ु पिन । नपगु कवगोमा साहूले कैद गराई पाउाँ भनेमा ●एक 
ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले बढीमा ि मकहनासम्म कैद गररददन ु पिन । कजान मलनलेे काम गदान 
कामकाज गरी आएको सोह्र वषन नाघेकालाई भए मामथ लेखखएको सजायको आधी सजाय गनुन पिन ।  

११ नं. ।।  ।। बेइमानी गरेकोमा यसै महलको १० नम्बर बमोखजम कैद भइसकेपमि सो 
कैद भकु्तान भै नसक्दै जायजािको पत्ता लगाई ल्याई साहू भनान पगु्यो भने भनान पगु्ने मबखत्तकै िोमडददन ु
पिन । 

 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१२ नं. ।।  ।। जायजाि हनुे धनमाल लकुाउन लान र लकुाउन ल्याएको जानी जानी नासो 
मलन वा लकुाई ददन समेि हुाँदैन। लकुाउन लगेको वा लकुाई ददएको भए कवगो बझुी ली लकुाउन लान े
लकुाइददनेलाई कवगोको सयकडा पााँचको दरले जररबाना हनु्ि । 

१३ नं. ।। ।। दामासाहीको नामलस पनुनभन्दा अगावै ऐनको रीि परु् याई चल अचल मधिो 
बन्धक ददएकोमा सो चल अचलबाट बन्धक मलन ेसाहूको थैली उपर भै बााँकी रहन आएको जमि मार 
अरु साहूलाई दामासाही गररददन ुपिन । 

१४ नं. ।। ।। दामासाही गदान ऐनको रीि परु् याई मधिो बन्धक ली राख्न े साहूको थैली र 
साहूको वा अरु कसैको दामासाही गराउनलेे नासो धरौट ली राखेको नासो धरौट माल दामासाहीमा जा“दैन 
। सो र अरु ऐनले पर सानुन पने जमि पर सारी बााँकी रहेको असामीको हकको चल अचल असामी समेि 
गैह्र दामासाहीमा जान्ि ।  

१५ नं. ।। ।। दामासाही गरी भराई ददंदा दामासाही गराई माग्नेका हकको सम्पखत्तमा यसै 
महलको १४ नम्बर बमोखजम पर सानुन पने जमि पर सारी बन्धकी लेखी ददराखेको र अरु चल अचल 
समेि गैह्र मललाम मबक्री गरी आएकोबाट बन्धकवाला साहूको यसै महलको १३ नम्बर बमोखजम थैली 
भराई बााँकी रहेको अरु ऐनले भरी पाउने ठहरेका जमि साहूलाई ऐन बमोखजम दामासाही गरी बा “डी दी 
साहूसाँग रहेको कागजपर केराई फेराई ददन ु पिन । दामासाहीबाट नपगेुकोमा असामी पक्री मलन 
पाउाँदैन।  

१६ नं. ।। ।। दामासाही गरी भराई ददन ुपदान दण्ड सजायको महलको २६ नम्बर बमोखजम 
कवगो वापि जायजाि गदान असामीहरुलाई थाममददन र पर सानुन पने जमि थामी पर सारी अरु बााँकी 
रहेकोबाट ऐन बमोखजम दामासाही गररददन ुपिन । 

१७ नं. ।। ।। भाखा गराई ददंदा मागे ददए बमोखजमको भाखा ददन मलनलाई साहू असामी 
दबैुथरीको मञु्जरी भएकोमा मञु्जरी बमोखजमको भाखा गराई ददन ुपिन । साहू असामी दबैु थरीको मखु 
नममलेकोमा दश वषनदेखख बढ्िाको भाखा गराईददन हुाँदैन। 

१८ नं. ।।  ।। कोही साहू भाखा ददन ेकोही साहू दामासाहीमा मलन ेभयो भन ेदामासाहीमा 
कबलु गने जमिलाई दामासाही गरी गराई ददई भाखा ददने जमिको भाग असामीलाई नै सौकपददई पल्हाएमा 
लेनदेन व्यवहारको महलका म्यादमभर ऐन बमोखजम गरी भराइमलन ु भनी सनुाई ददन ु पिन । सो 
असामीलाई सौकपददएको भाखा ददने साहूको भाग असामीले बेचमबखन समेि गनन पाउाँि । 

१९ नं. ।। ।। दबाई राखेको दामासाही भई नसक्दै अखघबाट पत्ता लगाई ल्याए पत्ता लगाई 
ल्याउने र अरु साहूहरुलाई समेि ऐन बमोखजम दामासाही गररददन ुपिन । दामासाही भइसकेपमि मार 
म्यादमभर असामीले दबाएको कसैले पत्ता लगाई ल्यायो भने पत्ता लगाई ल्याउनलेाई पकहले उसको थैलीमा 
नपगेुको भनान ददई बढ्िा भए अरुलाई दामासाही गररददन ुपिन । 

२० नं. ।। ।। साहू देखाउ“दा ऐनले भरी पाउन सक्ने भएको साहू नदेखाउने वा नभएको बढी 
साहू देखाउनलेाई कजान मलनलेे नै वा हकदारले जानी थाहा पाई िुटाए बढी देखाएको भए सयकडा दश 
जररबाना गनुन पिन । थाहा नपाई िुटेको बाि लाग्दैन । 

 

२१ नं. ।। ।। भोग दृकष्टबन्धकवालाको थैली परसारी र नासो धरौट कफिान गराई ददएकोमा 
दशौंद लाग्दैन । 
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महल २१ 

रखजषे्ट्रशनको 
 

१ नं. ।। ।।................. अचल सम्पखत्त भएकाको मान ुिुकट्टएको वा मान ुजोररएको मलखि 
र अरु गैह्र अचल सम्पखत्तको देहायमा लेखखए बमोखजमको मलखि गदान गराउ“दा रखजषे्ट्रशन गराउन ुपिन – ––  
 

मबक्री गरी वा अरु कुनै ककमसमले आफ्नो हक िोमडददएको मलखि  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

जनुसकैु ककमसमको बन्धकी िमसकु – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 
भोग वा दृकष्टबन्धकको लख सारेको िमसकु– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

शेष पमिको बकसपर – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – –– – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

सट्टा पट्टाको मलखि – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – – – – – – – – – – – १ 
 

अंशबण्डाको मलखि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

२ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

३ नं. ।।  ।। यसै महलको १ नम्बर बमोखजम रखजषे्ट्रशन गराइरहन ु नपने मलखि पमन 
रखजषे्ट्रशन गराउन हनु्ि । सो बमोखजम कसैले रखजषे्ट्रशन गराउन आएमा रखजषे्ट्रशन गने अड्डाले पमन यसै 
महल बमोखजमको रीि परु् याई रखजषे्ट्रशन गररददन ुपिन । 

 

४ नं. ।।  ।। ऐनले रखजषे्ट्रशन गनुन पने मलखि गदान अडै्डबाट होस ्भनी अडै्डमा कागज गरी ददन े
मलने दबैुथरी आई लेखाउन ु वा पकहले घरायसमा ऐन बमोखजम सहीिाप समेि गराई मलखि गरी सो 
मलखि ली मलखि भएका मममिले ि मकहनामभर रखजषे्ट्रशन गरी ददने अड्डामा आई रखजषे्ट्रशन गराउन वा 
रीि बमोखजम घरायसमा कागज लेखी सहीिाप गराउन मार बााँकी राखी सो कागज ली रखजषे्ट्रशन गररददन े
अड्डामा आई रखजषे्ट्रशन गराउन पमन हनु्ि । अडै्डबाट गरी पाउाँ भनेकोमा अडै्डबाट लेखी दी र घरायसमा 
सहीिाप समेि गराई ल्याएको र सहीिाप गनन बााँकी राखी ल्याएकोमा समेि रीि पगेु नपगेुको जााँची रीि 
नपगेुकोमा अको लेखी दद रीि पगेुकोमा ्यसै कागजमा अडै्डको सामनेु मलने ददनेको र सनाखि गने साक्षी 
समेिको सहीिाप गराई रखजषे्ट्रशन गररददन ुपिन ।  

 

५ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन गराउन ु पने घरसारको मलखि ऐनका म्यादमभर मलने ददने दबैुथरी 
अड्डामा गै रखजषे्ट्रशन गराउन ुपिन ।.. ... ... ... 

 

६ नं. ।।  ।। रखजषे्ट्रशन गराउन ु पने घरायसको मलखि यसै महलको ५ नम्बर बमोखजम 
रखजषे्ट्रशन गराई मलन सकेको रहेनि भने ्यस्िो मलखिबाट कुनै अचल सम्पखत्त पक्री दावी गरेको नामलस 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 सािौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
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लाग्न सकै्तन । थैली परेकोमा सो थैली र मलखि बमोखजमको सम्पखत्त भोग गनन नपाएकोमा भोग गनन 
नपाए जमिको कानून बमोखजमको ब्याज समेि साहूले कपाली सरह भराई मलन पाउाँि । 

७ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

८ नं. ।।  ।। रखजषे्ट्रशन गराउन ु पने घरसारको मलखि सो मलखि गरी ददन ेमरी म्यादमभर 
रखजषे्ट्रशन हनु नसकेकोमा ऊ ममुनका हकदारले रखजषे्ट्रशन गरी ददने म्याद पैंिीस ददनभन्दा बढी बााँकी िाँदै 
मरेकोमा बााँकी म्यादमभर र पैंिीस ददनभन्दा घटी बााँकी ि“दै मरेमा मरेका मममिले पैंिीस ददनमभरै 
रखजषे्ट्रशन गराई मलन ु ददन ुपिन । लेखखएका म्यादमभर मनेपकट्टका मतुय हकदार जो हो उसलाई ल्याई 
रखजषे्ट्रशन गराउन आएमा मलखि सकारी रखजषे्ट्रशन गरी ददन मञु्जर गरे सो मलखिको खशरमा व्यहोरा 
जनाई सहीिाप गराई ऐन बमोखजमको रीि परु् याई रखजषे्ट्रशन गररददन ुपिन । 

 

९ नं. ।।  ।। रखजषे्ट्रशन गराउन ु पने घरसारमा भएको मलखि रखजषे्ट्रशन हनु नपाउाँदै सो 
मलखि गररददने मामनस मर् यो ्यसको ऐनले अपिुाली खाने हकदार कोही िैन रखजषे्ट्रशन गरी पाउाँ भनी 
मलखि गराई मलनलेे ऐनका म्यादमभर दरखास्ि ददन आएमा यस्िो व्यहोराको मलखि घरायसमा गररददई 
मरेको हो होइन मनेका अपिुाली खाने हकदार कोही िौ भने बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर हाखजर 
भै जाहेर गनन आउन ु लेखखएका म्यादमभर मनेको अपिुाली खान पाउने हकदार हाखजर हनु नआए 
रखजषे्ट्रशन भै जानेि भने समेि व्यहोराको म्याद सो मलखि गरी दी मनेको गाउाँ शहर टोलमा १ घरमा १ 
रखजषे्ट्रशन गररददने अड्डाको ढोकामा १ र सबैले देख्न ेठाउाँमा १ समेि टा“मसददन ुपिन । सो म्यादमभर 
मनेको अपिुाली खाने हकदारको वा नेपाल सरकारमा आउने अपिुाली भए जोसकैुको मलखि गरी ददएको 
वा मरेको िैन भने उजूर नपरे म्याद नाघेको मममिले साि ददनमभर मलखि गरी दी मरेको जाने भनी 
दरखास्िवालाले लेखखददएको मामनस र सो मलखिमा लेखखएका साक्षीहरु बझुी बखुझएसम्मका प्रमाणबाट 
मलखि गररददसकेपमि मरेको ठहर् यो र ्यसको अपिुाली खाने हकदार पत्ता लागेन भने सोही व्यहोरा 
जनाई कानून बमोखजमको रीि परु् याई रखजषे्ट्रशन गररददन ुपिन । जीउाँदोलाई मर् यो भनी वा मलखि गरी 
नददएकोमा गररददएकोि भनी वा अपिुाली खाने हकदार भएको जानी जानी थाहा पाई िैन भनी 
ढााँटीदरखास्ि दी रखजषे्ट्रशन गराएको ठहरे रखजषे्ट्रशन बदर गरी ऐन बमोखजम सजाय समेि गनुन पिन । 

१० नं. ।।।। रखजषे्ट्रशन हनु े मलखिमा मलने ददने दवैु थरीको देहायमा लेखखए बमोखजमको 
व्यहोरा पारी लेख्न ु पिन । सो मलखि घरायसमा भएको र अडै्डमा भएको जे ि खलुाई सो मलखिको 
खशरमा लेखी हाककम, िहरीर र फा “टवालाले सहीिाप गनुन पिन । डोर माफन ि भै आएकोमा डोरमा खटी 
गएकाले समेि सहीिाप गनुन पिन –  
 

मलखि गरी ददने खूद महजदू भई गरी ददएकोमा अरु कसैको हक नलाग्न े मेरो हकको कसैलाई 
अन्ि बन्धकी वा हक िोडी लेखी नददएको यस्िो ककमसमको मेरो सम्पखत्त यो व्यहोरासाँग लेखी ददए“ 

भने व्यहोरा लेखाउन ुपिन – – – – – – १ 
 

लेखख ददने मरी ्यसको हकदारले रखजषे्ट्रशन गरी ददनमेा फलानाले फलाना मममिमा यस व्यहोरासाँग 
फलानालाई लेखी ददई राखेको हनुाले सो बमोखजम रखजषे्ट्रशन गरी ददयौं भने व्यहोरा लेखाउन ुपिन––२ 
 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा खारेज । 
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रुपैयााँ मलने ददन े मलखि भएकोमा भए रुपैयााँ घरसारमै वा अडै्डमा मलई लेखी ददएको भने व्यहोरा 
लेखाउन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

लेनदेनमा अखघको िमसकुी रुपैयााँ नै वा ्यसमा केही थप गरी वा न्हेमडक मिरी ल्याएको भए सो 
व्यहोरा लेखाउन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – ४ 

ददनेको हकको प्रमाण भए यो यो प्रमाण ि भने लेखाउन ुपिन– – – – – – – ५ 
 

११ नं. ।।  ।। रखजषे्ट्रशन गराउन ु पने मलखि रखजषे्ट्रशन गराउन अड्डामा नआई अड्डाबाट 
डोर खटाई घरमै रखजषे्ट्रशन गराई पाउन कसैले दरखास्ि ददएमा सो रखजषे्ट्रशन गने अड्डाको इलाकामभरको 
रहेि भने हाककम वा काररन्दा सो दरखास्ि बमोखजम घरैमा गै ऐनको रीि परु् याई रखजषे्ट्रशन गररददन ु
पिन । मलखि गरी ददने व्यखक्त मार अड्डामा हाखजर भै कागज गराई मलने व्यखक्त हाखजर नभएकोमा 
मलखि गरी मलनलेे आफ्नो िाप र आव्यक लेखोट समेि दी मामनस पठाएमा पमन रखजषे्ट्रशन गररददन ु
पिन । 

११क. नं. ।।  ।। आफ्नो हक पगु्ने अचल गैह्र बेचमबखन गदान र रखजषे्ट्रशन हनु ु पने 
मलखि गरी ददने व्यखक्त अड्डामा हाखजर हनु नसक्न ेमनामसब कारण देखाई आफूले बेचमबखन गनुन पने 
अचल सम्पखत्त ककटान गरी ऐनले वाररस ददन हनुे जनुसकैु व्यखक्तलाई आफ्नो िफन बाट हक िोडी 
बेचमबखन गनन सक्ने गरी अखतियारनामा लेखी अदालिी बन्दोबस्िको महलको ७१ख. नम्बरको रीि 
परु् याई अमधकृि वाररस मकुरर गनन हनु्ि । ्यस्िो अमधकृि वाररसले आफूले पाएको अखतियारनामामभर 
रही वाररस ददनेको हकमा अमधकृि वाररसले नै रखजषे्ट्रशन गनन हनु्ि । 

 

१२ नं. ।।।। यसै महलका ११ नम्बर बमोखजम घरसारमा मलखि गराउनलाई खटी जानलेे 
ऐन बमोखजमको रीि परु् याई से्रस्िा ममलाउना मनममत्त मलखिहरु मलई आउ“दा र दस्िरु बझुी मलंदा भरपाई 
नदद ्यसै ल्याउन हुाँदैन। जससाँग मलएकोि उसलाई आफ्नो भरपाई दी बझुी ल्याई अड्डामा से्रस्िा ममलाई 
सकेपमि आफूले बझुी ल्याएको मलखि कफिान र दस्िरु बझुाएको अधकट्टी समेि बझुाई दी आफूले अखघ 
गरी ददएको भरपाई खखची मलने गनुन पिन । 

 

१३ नं. ।। ।। यसै महलको ११ नम्बर बमोखजम घरायसमा मलखि गराउनलाई रखजषे्ट्रशन 
गने अड्डाका हाककम काररन्दा बोलाउन जााँदा अड्डाका हाककम काररन्दा आउना साथ मलखि गनानलाई हजान 
नहनुे गरी मामनस कागजपर समेि सबै ठीक गराई मार बोलाउन जाने गनुन पिन । लेखखए बमोखजम 
नभएकोबाट मलखि गनानलाई अड्काउ परेमा पााँच रुपैयााँ जररबाना गरी मलई अड्डाको स्याहामा आम्दानी 
बा“ध्न ुपिन र रखजषे्ट्रशन गने कुराको हकमा यथासम्भव चााँडो रखजषे्ट्रशन गरी फकन न ुपिन । 

१४ नं. ।। ।। मलन ु ददन ुगदान रुपैयााँ अडै्डका सामनेुमा गनाई मलन ददन हनु्ि । घरसारमा 
मलन ुददन ुभएकोमा अड्डामा रुपैयााँ नल्याए पमन हनु्ि । 

 

१५ नं. ।। ।। अचल सम्पखत्त सम्बन्धी कुनै मलखि गदान गराउ“दा सो सम्पखत्तको कुनै कागज 
सेस्िानमा ककल्ला कककटएको भए सोही ककल्ला र नकककटएको भए जनु ककल्ला हो फरक नपारी िुट्टा िुटै्ट 
ककत्ताको िुट्टािुटै्ट ककल्ला लेख्न ुलेखाई मलन ुपिन । 

 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा थप । 
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१६ नं. ।।।। मलखि गदान सो मलखि गरी ददनलेे घर जग्गाको ककल्ला लेखाएकोमा पमि सो 
ककल्ला ठीक िैन भने उजूर परेमा प्रमाणबाट ठहरे बमोखजम हनु्ि । मलखिमा लेखखएकोले मार ककल्ला 
कायम हनु सकै्तन । 

 

१७ नं. ।। ।। जग्गा जमीनको रखजषे्ट्रशन गदान जनु जग्गाको मलखि रखजषे्ट्रशन हनुे हो सो 
जग्गामा ददनेको हक पगेुको प्रमाण वा मिरो मिरेको रमसद बेगर रखजषे्ट्रशन गनन गराउन हुाँदैन। दाखखल 
भएको प्रमाण वा रमसद समेि राखी रखजषे्ट्रशन गरी दी प्रमाण वा रमसद मलखि गराई मलनेलाई सौंपी ददन ु
पिन । धेरै जग्गाको एउटै प्रमाण वा रमसद भएमा अड्डाबाटै ्यसको रीिपूवनकको नक्कल मलखि गराई 
मलनलेाई ददलाई सक्कल जसको हो उसैलाई कफिान ददन ुपिन । 

 

१८ नं. ।। ।। मलन ुददन ुभई मलखि गदान गराउाँदा सो ददनेको हकको प्रमाणको कागज समेि 
दाखखल गरेको भए सो कागज साहूलाई सौपन ुपनेमा सौपी मलखिमा समेि सो व्यहोरा पानुन पिन । जग्गा 
जमीनको हकमा यसै महलको १७ नम्बर बमोखजम हनु्ि । 

 

१९ नं. ।। ।। रुपैयााँ मलन ुददनभुन्दा अखघको िमसकुी रुपैयााँ नै वा केही थपी वा न्हेमडक मिरी 
ल्याएको भए सोही बोली पारी मलखि गरी ददन ुपिन । 

 

२० नं. ।।।। न्हेमडक मिरेकोमा मनस्सा अड्डामा देखाउन ु पिन । न्हेमडक मिररसकेको नभई 
मिनुन पने बााँकी भए सो रुपैयााँ मिरेको न्हेमडकको फट्टा वा मनस्सा ल्याएपमि मार रखजषे्ट्रशन गने अड्डाले 
मलखि गराई ददन हनु्ि । 

२१ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन गरी ददंदा मलने ददने मामनसलाई खचने जाने जहा “सकैुको भएपमन दईु 
जनामा नघटाई साक्षी राखी मलने ददने मामनस यी हनु कयनको नाउाँ विन लेखखएको ठीक ि भनी लेखी 
सहीिाप गराउन ुपिन । 

 

२२ नं. ।।  ।। अड्डाबाट मलखिमा सहीिाप गराउाँदा मलनेददने दबैु थरलाई सो मलखि स्पष्ट 
गरी पढी सनुाई यो मलखिबाट यस्िो हनु्ि भने मिलब समेि सम्झाई मार ऐन बमोखजम सहीिाप 
गराउन ुपिन । 

 

२३ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन गररददन ुपने मलखिमा रुपैयााँ मलन ुददन ुपनेमा अडै्डमा मलनदुदन ुगरेको 
वा घरायसमा भएकोमा ददनकेा हकको प्रमाण दाखखल गरेकोमा भए सो समेि खोली मेरै सामनेुमा यो यो 
कारबाही भएको हो भने व्यहोरा रखजषे्ट्रशन हनु े मलखिको खशरमा लेखी अड्डाको िाप र हाककम िहरीर 
फााँटवालाको समेि सहीिाप गरी रखजषे्ट्रशनको मलखि रखजषे्ट्रशन गराई माग्नलेाई दी ऐनले दोहरी ददन ु
पनेमा मलखि गरी ददनलेाई दोहरी सौंकपददई अड्डामा रहने चांकह मलखिको ककनारामा दोहरी बझुी मलएाँ भनी 
लेखी दोहरी पाउनकेो सहीिाप समेि गराउन ुपिन । 

 

२४ नं. ।। ।। केही कारण परी अड्डामा हाककम नभएमा िहरीरले आफ्नो र आफू ममुनका 
फााँटवालाको र िहरीर नभएमा हाककमले आफ्नो र िहरीरदेखख ममुनका फााँटवालाको सहीिाप गनुन गराउन ु
पिन । सो गदान हाककम वा िहरीर नभएको कारण समेि लेख्न ुपिन । 

 

२५ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन हनुे मलखि घरायसमा वा अड्डामा लेतदा समेि दोहरी ददन ु पनेमा 
िीन प्रमि र अरुमा दईु प्रमि समेि एकै ममलानसाँग लेखी सो सबै प्रमिमा कारणी र ्यसमा बसेका 



 

138 
 

साक्षीको समेि रीिपूवनक सहीिाप गनुन गराउन ुपिन घरायसमा भएका मलखिमा बस्ने साक्षीलाई अड्डामा 
ल्याउन ुपदजन । सनाखि गने साक्षीलाई भने अडै्डका रोहवरमा सबै प्रमिमा सहीिाप गराई नम्बर चढाई 
यस महलको रीि परु् याई रखजषे्ट्रशन गरी एक प्रमि अड्डामा राखी एक प्रमि मलखि गराई मलनलेाई र दोहरी 
ददन ुपनेमा एक प्रमि मलखि गरी ददनेलाई समेि ददन ुपिन । यसै महलको ९ नं. बमोखजम नालेस परी 
फैसला बमोखजम रखजषे्ट्रशन गररददन ुपने भएमा नामलस परी सदर भै आएको मलखिको खशरमा सो व्यहोरा 
जनाई यसै महलको २३ नम्बर बमोखजम रखजषे्ट्रशन गरी मामथ लेखखए बमोखजम सहीिाप गराई सो 
मलखिको नक्कल लेखी सक्कल बमोखजम नक्कल दरुुस्ि ि सक्कल बझुीमलएाँ भनी रखजषे्ट्रशन गनन आउनेको र 
नक्कल दरुुस्ि ि भनी रखजषे्ट्रशन.. ... ... गरी ददनेको समेि सहीिाप गराई राख्न ुपिन ।  

 

२६ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन गनन आउाँदा वा अखघपमि जोसकैुले पमन अरुलाई लेखखएको ि िैन 
भनी रखजषे्ट्रशन भएको मलखि हेनन वा नक्कल मलनलाई आएमा हेनन वा नक्कल ददन ुपिन । 

 

२७ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन भैरहेको मलखि बमोखजम बझुाउन ु पने नगदी, खजन्सी मभन भै 
धेरैजनाले भाग शाखन्ि मिनुन पने हनु आएकोमा सबैले एकैचोटी बझुाउन नल्याई कुनै कुनैले मार आफूले 
मिनुन पने जमि बझुाउन ल्याए मिनन आउनेको भागको जमि बझुी मलई मलखिका पीठमा व्यहोरा जनाई 
दरपीठ गरी बझुाउन ल्याउनेलाई पमन बझुाएको मनस्सा मनममत्त यमि मध्ये यसले बझुाउन ुपने यमि बझुी 
मलए“ भने भरपाई गराई मलई ददई आफूले मिनुन पने जमि सबै बझुाइसकेपमि यसै महलको ३७ नम्बर 
बमोखजम रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा रहेका नक्कलमा दरपीठ गराउन आएमा वा अडै्डमा बझुाएमा समेि असूल 
जनाई राखी मलखि बमोखजम मिनुन पने जमि सबै बझुाईसकेपमि मलखिको पीठमा अड्डाको िाप लगाई 
कफिान ददन ेमलने गनुन पिन । बझुाउन ुपने जम्मै नबझुाई बझुी मलन दरपीठ गरी ददन मधिो िोखड्दन भन 
पाउाँदैन । 

२८ नं. ।। ।। कानून बमोखजमको मलखि रखजषे्ट्रशन गराई माग्न आएमा जनुसकैु इलाकाको 
रखजषे्ट्रशन गने अड्डाबाट गरी ददन ुपिन । 

 

२९ नं. ।।  ।। आकान इलाकाको अचल सम्पखत्तको मलखि रखजषे्ट्रशन भएकोमा रखजषे्ट्रशन गने 
अड्डाले सो घर जग्गा भएका इलाकाको रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा एक प्रमि नक्कल पठाइ ददन ुपिन । सो 
अड्डाले पमन मसलमसलेवार नम्बर चढाई नक्कल ककिाबमा सामेल राख्न ुपिन । 

 

३० नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन भएको मलखिबाट आफ्नो अड्डामा रहेको से्रस्िामा दाखखल खाररज 
गनुन पने कुरा भए दाखखल खाररज गररददन ुपिन । अन्यर रहेको से्रस्िामा दाखखल खाररज गनुन पने भए 
मलखि गराइ मलने मामनसलाई फलाना ठाउाँमा पैंिीस ददनमभर दाखखल खाररज गराउन जान ुभनी सनुाई 
ददई सो दाखखल खाररज गनुन पने ठाउाँमा पमन फलानाको यो यमि घर वा जग्गा फलानाका नाउाँमा दाखखल 
खाररज गररददन ु भनी साि ददनमभर लेखी पठाउन ु पिन । सो दाखखल खाररज गरी ददनलेे पमन कानून 
बमोखजम दाखखल खाररज गरी ददन ुपिन । 

                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 सािौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
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३१ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन हनुे गैह्र मलखिमा गने गराई मलने दबैु थरको आफ्नो आफ्नो बाब,ु 

आमा र बाजे, बज्यैको नाम खोली लेखखएको हनु ुपिन । संगदठि संस्थाहरुको हकमा भन ेसो संस्थाको 
नामसम्म लेखे पगु्ि । 

३२ नं. ।। ।। शेषपमि हक पगु्न ेगरी मलखि गररददन ेमामनस मरी मलखि गराई पाउनेको 
हक पगु्न आएपमि हक पगु्नेले हक पगेुका दाखखल खाररज गनुन पने जमि कलम आफ्नो नाउाँमा दाखखल 
खाररज गराई माग्नलाई सो मलखि गररददने मामनस मरेको मममिले पैंिीस ददनमभर रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा 
दरखास्ि ददन ुपिन । सो बमोखजम दरखास्ि परेकोमा रखजषे्ट्रशन गने अड्डाले पमन आफूकहा “ रहेको मलखि 
हेरी सो मलखि गररददने मामनस मरेको हो होइन र मलखि गरी दी सकेपमि फेरर बदर गराई सकेको ि 
िैन भने समेि जो बझु्न ुपने बझुी मलखि गररददने मरी हक पमुगसकेको र लेखी ददएको मलखि बदर 
गराई सकेको नभै कायमै रहेको ठहरे यसै महलको ३० नम्बर बमोखजम दाखखल खाररज गनुन गनन लाउन ु
पिन ।  

 
३२क. नं. ।।  ।। यस महलको ३० नम्बर र ३२ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए 

िापमन कसैले सो नम्बरहरुमा लेखखएको म्याद गजुारी दाखखल खाररज गराउन दरखास्ि ददएमा जमिसकैु 
अवमध व्यमिि भएपमन दश रुपैयााँ दस्िरु मलई नाउाँसारी दाखखल खाररज गररददन ु पिन । यो ऐन लागू 
हनुभुन्दा अगावै ्यस्िो म्याद गखुज्रसकेकोमा पमन सो बमोखजम दस्िरु मलई नामसारी दाखखल खाररज 
गररददन ुपिन ।  

 

३३ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन गराउन ु पने मलखि पकहले घरायसमा लेखी पमि रखजषे्ट्रशन 
गराएकोमा उजूर गने हदम्याद कायम गदान रखजषे्ट्रशन भएकै मममि कायम गनुन पिन । 

 

३४ नं. ।। ।। दोहोरो मलखि भएकोमा पकहले रखजषे्ट्रशन भएकै मलखि जेठो ठहिन । 
 

३५ नं. ।। ।। लेनदेन व्यवहारको महल बमोखजम अचल सम्पखत्त मनखन्दा देहाय बमोखजम गनुन 
पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

मनखन पाउने व्यखक्तले मनखन चाहेको अचल सम्पखत्त मलने साहूका साथमा रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा गै 
मलन ुददन ुगरी भरपाई गराई रखजषे्ट्रशन भएको मलखि साहूबाट दरपीठ गराई वा मलखि नभए ्यसको 
कारण खलुाई मलन ुपिन । फैसला बमोखजम मनखनु पदान दरखास्ि साथ फैसलाको रीिपूवनकको नक्कल 
पेश गनुन पिन । यस्िो मनखन पाउने कलममा अरुका नाउाँमा दाखखल खाररज भैसकेको भएपमन 
मनखन आउने हक पगेुको व्यखक्तका नाउाँमा दाखखल खाररज गरी ददन ुपिन र सो कुरा अड्डामा रहेको 
िमसकु र से्रस्िामा समेि जनाई राख्न ुपिन– – – – – – – – १ 
 

मनखन पाउने व्यखक्तले मनखन खोज्दा मनखन ददन ु पने व्यखक्तले बाधा अड्काउ उपखस्थि गरेमा 
मनजलाई बझुाउन ुपने थैली मनखन पाउने व्यखक्तले मलखि रखजषे्ट्रशन भएको वा साहू रहेको इलाकाको 
रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा धरौट राखी मनखनाई पाउन दरखास्ि ददन हनु्ि र सो बमोखजम दरखास्ि परेमा 
मनजलाई िाररखमा राखी मनखन ददन ुपने व्यखक्तलाई.... ... ... बाटाका म्याद बाहेक साि ददनमभर 

                                         
 लैिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 सािौं संशोधनद्वारा खझककएको । 
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सक्कलै मलखि ली आउन ुभनी म्याद पठाउन ुपिन । सो म्यादमा हाखजर भै मनखन ददन मञु्जर गरे 
मामथ १ दफा बमोखजम थैली साहूलाई बझुाई साहूको भरपाई गराई भरपाई र रखजषे्ट्रशन भएको 
मलखि समेि असामीलाई बझुाई ददन ु पिन । हाखजर नभएमा म्याद नाघेपमि पचान खडा गरी सो 
मनखनी पाउने अचल सम्पखत्त चलन गनुन भनी मनखन पाउनेलाई चलन पूजी ददई सो पूजी भएको 
व्यहोरा र धरौट रहेको रुपैयााँ िीन वषनमभर मलन नआए पमि पाउने िैनौ भने समेि कुराको सूचना 
साहूलाई पठाई ददन ुपिन । हाखजर भै मनखन ददन मञु्जर नगरे दरखास्िवालाले दावी मलएको सम्पखत्त 
रखजषे्ट्रशन भएको मलखि वा अड्डामा रहेका से्रस्िाबाटै मनखन ददन ुपनेमा मनखन ददन इन्कार गरेको 
देखखन आए रखजषे्ट्रशन गने अड्डाबाटै मनखनाई ददने फैसला गरी पनुरावेदन लाग्ने अवस्था नाघेपमि 
मनखन पाउनेलाई चलन पूजी गरी ददन ु पिन । मनखन ददन ु पनेले ददन ु नपने कारण देखाएकोमा 
प्रमाण बझुी इन्साफ ददन ुपने कुरा देखखन आए पैंिीस ददनमभर नामलस गनुन भनी सनुाई ददन ुपिन । 
म्यादमा नामलस नपरे वा परेपमन मनखन नपाउने ठहरी फैसला भएकोमा धरौट रहेको थैली कानून 
बमोखजम म्यादमभर मलन आए दरखास्िवालालाई ददन ुपिन । साहू वा असामीले धरौट रहेको थैली 
कफिान मलन ुपनेमा म्यादमभर नमलएमा सो थैली नेपाल सरकारको हनुेि – –२ 
 

मामथ २ दफा बमोखजम मनखन धरौट राखी दरखास्ि गरेको व्यखक्तले पमि कुनै कारणले मनखन 
नचाहेमा वा िाररख िोडेमा वा म्यादमभर नामलस नगरेमा मनजलाई थैलीको सयकडा अढाई रुपैयााँ 
जररबाना गरी सो जररबानाको रकम कट्टा गरी बााँकी थैली कफिान ददन ुपिन –– – – – – – – – – – – – –– ३ 
 

मनखन पाउने र मनखन ददनलेे ममलापर गनन चाहेमा रखजषे्ट्रशन गने अडै्डबाट ममलापर गराई ददनहुनु्ि 
। सो ममलापर वापि बक्सौंनी मलंदा थैलीको सयकडा एक रुपैयााँको दरले मलन ुपिन– – – – – – –– – ४ 

 

३६ नं. ।। ।। म्यादमभर रखजषे्ट्रशन गरी नददएकोले नामलस परी रखजषे्ट्रशन हनु े गरी फैसला 
भएकोमा दण्ड सजायको महलको ४४ नम्बर बमोखजम फैसला गने अड्डाबाट रखजषे्ट्रशन गने अड्डाका 
नाउाँमा पूजी गराई मलन ुपिन । सो पूजी पाएका मममिले पैंिीस ददनमभर आफूले पाएको पूजी, फैसलाको 
नक्कल र रखजषे्ट्रशन गनुन पने मलखि समेि ली रखजषे्ट्रशन गने अड्डामा दरखास्ि ददन आफै जान वा वाररस 
पठाउन पिन । लेखखए बमोखजम दरखास्ि ददन आएमा रखजषे्ट्रशन गरी ददने अड्डाबाट पमन म्यादमभर 
दरखास्ि ददन आएको रहेि भने फैसला पूजी बमोखजम कानूनको रीि परु् याई रखजषे्ट्रशन गरी ददई 
फैसलाको नक्कलको खशरमा फलाना मममिमा रखजषे्ट्रशन भयो भनी लेखी अड्डाको र हाककमको समेि िाप 
लगाई कफिान ददन ुपिन । लेखखएको म्यादमभर दरखास्ि नगरे म्याद नाघेपमि रखजषे्ट्रशन हनु सकै्तन । 

 

३७ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन भएको मलखिको रुपैयााँ धनीलाई बझुाउ “दा घरसारैमा बझुाई कागज 
फट्टा गरी मलन ददन पमन हनु्ि । अडै्डमा आई बझुाए पमन हनु्ि । घरसारैमा मलन ुददन ुगरेकोमा बझुाउन े
कागजको पीठमा यस मममिमा यमि रुपैयााँ बझुी मलए“ भने व्यहोरा लेखी बझुी मलने धनीको ऐन बमोखजमको 
रीि परु् याईसहीिाप गराई फट्टा मलई सो मलएको मममिले पन्र ददनमभर आफै हाखजर भई वा वाररस गरी 
वा लेखोटसाथ िाप पठाई अड्डामा रहेको कागज से्रस्िामा जनाई माग्न आएमा वा अडै्डका रोहवरमा बझुी 
मलएमा समेि अड्डामा रहेको मलखिका पीठमा र पखञ्जकामा समेि सो व्यहोरा जनाई लेखी फट्टाका पीठमा 
समेि अड्डाको िाप लगाई कफिान ददन ुपिन ।  

३८ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन भएको मलखि बमोखजम मिनुन पने नगद खजन्सी धनीले साक्षी राखी 
लेखी पठाएको इच्िापर मलई आउने इच्िापरवालालाई बझुाए पमन हनु्ि । लेखखए बमोखजम घरसारमा 
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इच्िापरवालालाई बझुाई दरपीठ गराई फट्टा मलखि र इच्िापर मलई यसै महलको ३७ नम्बर बमोखजम 
म्यादमभर अड्डामा रहेका नक्कल पखञ्जकामा जनाई माग्न वा अडै्डमा इच्िापरवालालाई बझुाउन आएमा ददई 
इच्िापरवालालाई बझुाएको व्यहोरा समेि खोली अड्डामा रहेका नक्कल पखञ्जकामा जनाई कफिान ददने गनुन 
पिन । 

 

३९ नं. ।। ।। कसैले अड्डामा रहेको रखजषे्ट्रशन भएको कुनै मलखिको नक्कल मलन वा हेनन 
आएमा ददन ुपिन । सो बमोखजम नक्कल मलएकोमा फी थान दईु रुपैयााँ र हेरेकोमा फी थान एक रुपैयााँ 
दस्िरु लाग्ि । 

 

४० नं. ।। ।। कानूनले िोकेको रखजषे्ट्रशन दस्िरु देहायका अवस्थामा देहायका व्यखक्तबाट 
मलन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
राजीनामा बन्धकी समेि लेनदेनको मलखि भएकोमा धनीबाट – – – – – – – – – १ 

बण्डापर वा मान ुिुकट्टएको वा मान ुजोररएको मलखिमा दामासाहीले सबै अंखशयारबाट– – – – – – – – –१ 

अरु मलखि भएकोमा मलने पाउनेबाट – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

४१ नं. ।। ।। रखजषे्ट्रशन भएको मलखिमा सो रखजषे्ट्रशन गरी मलन े ददन े साहूले नै वा 
उनीहरुका हकदारले थप ली दी गरे भएको मलखि रखजषे्ट्रशन गराउाँदा अखघ मलए ददएको दस्िरु लाग्दैन 
। थकप लेनदेन गरे जमि अङ्कको मार कानून बमोखजमको दस्िरु लाग्ि । 

 

४२ नं. ।। ।। जग्गा घरको लेनदेनमा सो घर जग्गाको मोल अङ्क देखखए पमन रुपैयााँ मलन ु
ददन ुगरी मलखि भएकोमा मलन ुददन ुगरेको रुपैयााँको कवगो कायम गरी रखजषे्ट्रशन दस्िरु मलन ुपिन । 

 

४३ नं. ।।  ।। मलखिको रखजषे्ट्रशन गराउन ुपने म्याद गजु्रमेा थाममन सकै्तन । 
 

४४ नं. ।। ।। यसै महलका ३७ नम्बरमा लेखखएको काम सोही नम्बरमा लेखखएको 
म्यादमभर नगरी सो म्याद नाघेको एक वषनसम्ममा गनन आएको भए म्याद नघाई आए वापि सो 
आउनेलाई एकसय रुपैयााँमा पच्चीस पैसा र एक वषनभन्दा बढी म्याद नघाई आएको भए एकसय रुपैयााँमा 
पचास पैसा जररबाना गरी सो नम्बरमा लेखखए बमोखजम काम गरी ददन ुपिन । 
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महल २२ 

बााँकी नमिनेको 
 

१ नं. ।।  ।। दण्ड सजाय बाहेक सरकारी बााँकी मिनुन पने ठहरेकाले सो ठहरेको बााँकी मिनन 
सकेन र माथवर धन जमानी ददयो भने एक वषनको भाखा ददन ुपिन । सो बमोखजम जमानी ददन नसके 
कानून बमोखजम असूल गनुन पिन । 

 
●२ नं. ।। ।। आफ्नो खजम्माको सरकारी वा नेपाल सरकारको पूणन वा आाँखशक स्वामम्व 

भएको संगदठि संस्थाको वा कुनै बैंकको नगदी खजन्सी कानून बमोखजम बाहेक वा रीिपूवनकको आदेश 
मनकासा बेगर मलन, ददन, ददलाउन वा सो गने प्रयत्न गनन गराउन हुाँदैन । 

 

३ नं. ।। ।। सरकारी नगदी खजन्सी रहेको िहवील जााँच्दा जसको खजम्माको िहबील हो सो 
व्यखक्त रोहवरमा भए उसलाई र रोहवरमा भएका िहरीर िहवीलदार भण्डारे समेि राखी जााँच्न ुपिन । 
सो बमोखजम जााँच्दा अकणन र शे्रस्िा बमोखजमको िहबील मौज्दाि नभए मसौट गरेको ठहिन । सो 
मासेको कवगो मास्नेबाट उपर गरी मलई मनजलाई कवगो बमोखजम जररबाना वा िीन वषनसम्म कैद वा दबैु 
हनु्ि ।  

 
३क.नं. ।। ।। नेपाल सरकारको पूणन वा आखंशक स्वामम्व भएको संगदठि संस्थाको वा 

कुनै बैंकको नगदी खजन्सी मस्यौट गरे वा गने प्रयत्न गरेमा कवगो भराउन पनेमा कवगो भराई कवगो 
बमोखजम जररबाना वा िीन वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय र कवगो भराउन नपनेमा पााँचहजार रुपैयााँसम्म 
जररबाना वा िीन वषनसम्म कैद वा दबैु सजाय हनुेि । 

 
 ३ख.नं. ।। ।। नेपाल सरकारको पूणन वा आखंशक स्वामम्व भएको संगदठि संस्थाको वा 

कुनै बैंकको कवगो मसौट गरेमा कवगो मसौट गनेको अंश हकको सम्पखत्तबाट भराई ददइनेि । उपर हनु 
नसकेको कवगो बापि कैद गरी पाउाँ भनी सम्बखन्धि संस्था वा बैंकको मनवेदन परेमा प्रमि मकहना पााँच सय 
रुपैयााँका दरले कट्टी हनुे गरी जमिसकैु कवगो उपर नभएको भएपमन बढीमा चार वषनसम्म कैद गररददन ु
पिन। 

 

४ नं. ।। ।। सरकारी अड्डाको िहवीलदार भण्डारेले िहवील मासेकोमा सो िहवीलदार भण्डारे 
हाककमले प्याएको मामनस भनी भनान भएको रहेि भने मास्नेबाट उपर नभएको जमि बााँकी कवगो 
हाककमले बझुाउन ुपिन । 

५ नं. ।। ।। िहबील मामसएका ददनदेखखको दशौंदका कहसाबले सूद समेि मलन ुपिन । 
 

६. नं. ।। ।। सरकारी सूद लाग्ने बााँकीमा जायजाि रोक्का भएकोमा जायजाि रोक्का भएको 
मममिदेखख र जायजाि रोक्का नहुाँदै थमुनएकोमा थमुनएको मममिदेखख सूद लाग्दैन । सो रोक्का भएको जायजाि 
मललाम मबक्री भै कवगो उपर नभएकोमा जायजाि रोक्का गदान जायजाि दबाए िुपाएको पमि ठहनन आयो 
भने नपगेुको बााँकी मध्ये दबाएको ठहरी उपर भए जमिको रोक्का भएकै मममिदेखखको सूद पमन मलइनेि । 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 नवौं संशोधनद्वारा थप । 
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सो जायजाि रोक्का भैरहेकोमा मललाम मबक्री गरी असूल गनन हनुे अवस्था पगेुपमि पैंिीस ददनमभर मललाम 
मबक्री गनुन पिन । 

 

७ नं. ।। ।। कसैले चल वा अचल कुनै ककमसमको सम्पखत्त नेपाल सरकारमा बझुाउन ुपने 
भनी कुनै अड्डामा बझुाउन ल्याएमा सो अड्डाले बझु्न ुपने रहेि भने सबै व्यहोरा र कारण खलुाई बखुझमलन ु
पिन । अडबड परेकोमा भन ेसोही व्यहोरा जनाई धरौटीमा आम्दानी बााँधी कानून बमोखजम कारबाही गरी 
मनणनय गनुन गराउन ुपिन ।  
 

८ नं. ।।  ।। काम गने बााँकी वालाको अपिुाली खाने हकदार पक्राउ भएकोमा उपर गनुन 
पने ठहरेको कवगोमा सो हकदारको जायजाि गरी उपर गनुन पिन । जायजािबाट नपगेुको बााँकीमा पक्राउ 
गनन हुाँदैन। सो जायजाि हुाँदा दवाई िुपाई राखेको रहेि र बझु्दा ठहर् यो भने सो दबाउने हकदारलाई 
दवाएको कवगो बमोखजम जररबाना गरी जररबाना बापि कैद गनुन पिन । 

 

९ नं. ।। ।। ●यसै महलको २ नं., ३क. नं. र ३ख. नं. मा लेखखएदेखख बाहेक अरुको काम 
गने कामदारले आफ्नो खजम्माको नगदी खजन्सी िहबील मासेमा धनीको उजूर परी ठहर् यो भने कवगोको 
सयकडा पच्चीस जररबाना गरी कवगो भराउन ुपनेमा कवगो समेि भराई ददन ुपिन । सो बाहेक अरु ददन ु
पने ददएन वा पक्राउ गनन नपाउनमेा पक्राउ गर् यो मलयो भने समेि इ्यादद व्यहोराको काम गने 
गराउनेको नामलस परेमा साह ुअसामी सरह हनु्ि । 

 
●  १० नं. ।। ।। यसै महलको ९ नम्बर बमोखजम भराउन ुपने कवगो नपगु भै कैद गराउन ु

पदान एक ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले बढीमा एक वषन कैद गराउन पाउनेि । 
 

११ नं. ।। ।। यसै महलको ९ नम्बर बमोखजमको कसूरमा सो कसूर भए गरेका मममिले दईु 
वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 

 

१२ नं. ।। ।। सरकारी िहवील मासेमा कानून बमोखजम भएको सजाय र सरकारी कवगो 
वापि समेिमा कैद गनुन पदान दश वषनभन्दा बढी कैद हनु सक्ने िैन ।  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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भाग ४ 

महल १ 

कीिे कागजको] 
 १ नं. ।। ।। हस्िाक्षर वा औलंाको ल्याप्चे सही मनशाना र िाप इ्यादद झटु्टा बनाई गरी वा 

ऐन बमोखजम रीिपूवनकको सहीिाप भइरहेको अकज  कवषयको सच्चा मलखिमा लेखखएको व्यहोरा कुनै 
िरकीवसाँग उडाई अकज  मिलब मनस्कने व्यहोरा पारी ममलाई लेख्न े र एउटा कामलाई भनी सहीिाप 
गरेको मलफा कागज वा िाप मलए ददएकोमा सो काममा नलगाई अकज  व्यहोराको मलखिमा लगाई वा 
अकज  व्यहोराको मलखि लेख्न ेइ्यादद काम गरेकोबाट अकानको जीउ धन वा हक जाने नोक्सान हनुे वा सो 
केही नभएपमन झटु्टा काम गने मामनस आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा प्रमाण हनुे गरी काम गरेको 
रहेि भने ्यस्िा झटु्टा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस ्वा नहवस ्कीिे गरेको ठहिन । ्यस्िो 
कीिे गने गराउनेलाई र जानी बझुी कीिे कागजमा बस्ने साक्षी ममियार समेिलाई बाि लाग्ि । 

 

२ नं. ।।।। समूचा मलखि भने कीिे नगरेको कारणीका जानकारी मञु्जरीले भैरहेको सच्चा 
मलखिमा अङ्क मममि वा केही व्यहोरा घटी बढी पारी सच्याई बनाएकोसम्म रहेि भने जे जमि कुरा घटी 
बढी पारी बनाएकोि उमि कुराको कीिे गने ठहरी बाि लाग्ि । 

 
●३ नं. ।। ।। लेखखए बाहेक अकानको हक मेट्ने, हदम्याद िाररख जाने वा कुनै िरहसाँग 

नोक्सान पाने इ्यादद जनुसकैु मिलबले होस ्नगरे नभएको झटु्टा कुरा गरे भएको हो भनी वा मममि अङ्क 
वा व्यहोरा फरक पारी सहीिाप गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेि जालसाजी गरेको 
ठहिन । 

 

४ नं. ।। ।। नगरे नभएको काम कुरा मखुको पररपि ममलाई प्रिीि पने कहसाबसाँग भनी 
काम गरी सक्ने पमन मखुका पररपिले कीिे गने ठहिन । 

 

५ नं. ।। ।। ज्यान मलनाको मिलबले कीिे गरी ज्यान गैसकेको रहेि भने कीिे गने गनन 
लाउनलेाई सवनस्व सकहि जन्मकैद र अरु ममियारलाई दश वषन कैद हनु्ि । ज्यान मररसकेको रहेनि 
भने कीिे गने गनन लगाउनेलाई दश वषन र अरु ममियारलाई पााँच वषन कैद हनु्ि । 

 

६ नं. ।। ।। सवनस्व सकहि जन्म कैद वा जन्म कैद हनुे कुरा कीिे गरे दश वषन र सवनस्व 
हनुे कुरा कीिे गरेको रहेि भने िीन वषन कैद गनुन पिन । काम भैसकेको रहेनि भने लेखखएका 
सजायको आधा सजाय गनुन पिन । 

 

७ नं. ।। ।। सम्पखत्तका सम्बन्धमा कीिे गरी मलई खाइसकेको भए कवगो भराई कवगो 
बमोखजम जररबाना हनु्ि । काम भैसकेको रहेनि भने कवगोको आधी जररबाना हनु्ि । 

८ नं. ।। ।। ➤लालमोहर लागेको वा प्रमाणीकरण भएको कागज कीिे गरेमा सो गनेबाट 
कवगो भराउन ुपने भए कवगो भराई दशवषन कैद गनुन पिन । 

 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
➤गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । 
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९ नं. ।। ।। मलखि जम्मै कीिे नगरी अङ्क वा व्यहोरासम्म घटी बढी पारी कीिे गरेमा जमि 
कुरा घटी बढी गरेकोि उमि कुरामा मार सजाय गनुन पिन । मममिसम्म अखघ पमि पारेको रहेि भन ेसो 
गदान कवगो खलेुकोमा जे जमि बेहक हनुे वा नोक्सान हनुे गरी अखघ पमि पारेको हो सोही कवगोको 
सयकडा पच्चीसले जररबाना गनुन पिन । कवगो नखलेुको मदु्दामा पचास रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

१० नं. ।।  ।। जालसाजी कागज गने गराउनलेाई कवगो खोमलएको रहेि भन े्यसै कवगोको 
सयकडा पच्चीस रुपैयााँ जररबाना हनु्ि । कवगो खोमलएको रहेनि भन े दईु सय रुपैयााँसम्म जररबाना 
हनु्ि। 

 

११ नं. ।। ।। ज्यान मलनाका मिलबले बाहेक अरु कुरामा कीिे गने गनन लगाउनलेाई कीिे 
गने ठहरेका मामनसलाई हनु ेबमोखजम र अरु ममियारलाई ्यसैको आधी सजाय गनुन पिन । 

 

१२ नं. ।। ।। सरकारी अड्डाको िाप वा सरकारी काममा सरकारी कमनचारीको िाप दस्िखि 
वा सो िाप दस्िखि भएको सरकारी कागज कीिे गनेलाई यसै महलको अरु नम्बरले हनुे सजायमा एक 
वषन र उसै अड्डाको कमनचारीले कीिे गरेमा दईु वषन थप कैद हनु्ि । 

 

१३ नं. ।। ।। एउटाका नाउाँमा अकानले सहीिाप गनेलाई नाउाँ लेखखनेको मञु्जरी भएपमन मदु्दा 
हेरी बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

१४ नं. ।। ।। कीिे कागज हो भनी जानी जानी साक्षी हनुलेाई काम भैसकेको भए मतुय 
कीिे गने कारणीलाई सवनस्व सकहि जन्म कैदको सजाय हनुे रहेि भने पन्र ददनदेखख दईु वषनसम्म कैद र 
जररबाना हनुेमा रहेि भने एकसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । काम भै नसकेकोमा लेखखएका सजायको 
आधा सजाय गनुन पिन । 

 

१५ नं. ।।  ।। मखुका पररपिले कीिे काम कुरा गरेकोमा सो गनेलाई कवगो खलेुकोमा 
कवगोको आधी र कवगो नखलेुकोमा एकसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । काम भै नसकेकोमा सो 
सजायको आधी सजाय हनु्ि । 

 

१६ नं. ।। ।। नेपाल सरकारको स्वीकृमिले ददने पाउने व्यखक्तले ददएकोमा वाहेक आफ्नो 
मनामसबले कसैले कसैलाई कुनै दजान ददन वा म फलानो दजानको हुाँ भन लेख्न हुाँदैन। अमधकार भएकाले 
ददए पाएको दजान बहाल टुटेपमि पमन लेख्न भन हनु्ि सो बाहेक अरुले नपाएको दजान पाए“ भने वा 
लेखापढी गने र देहायमा लेखखए बमोखजमको काम गनेलाई समेि देहायमा लेखखए बमोखजम सजाय हनु्ि –  
नपाएको दजानको धाकले कामकाज समेि गनेलाई केही मलए खाएको भए सो कवगो कफिान गराई चार 
वषनसम्म कैद वा पााँचहजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दबैु हनु्ि । अरु केही कसूर समेि गरेको भए जनु 
कसूर गरेकोि सो कसूरमा ऐन बमोखजम हनुे सजाय िुट्न सकै्तन  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

यस्िा मामनस हनु ् भने थाहा नपाई ्यस्िा व्यखक्तसाँग लागी काम गरेकोमा बाहेक जानी जानी सो 
व्यखक्तसाँग लागी काम गने व्यखक्त ममियार ठहिन । मामथ १ दफामा लेखखएका सजायको आधा सजाय 
हनु्ि– – – – – – – – – – – – – – – – – – २ 
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१७ नं. ।।।। सवनस्व सकहि जन्म कैद हनुेमा बाहेक यस महलका अरु कुरामा कैद गनुन पदान 
बाह्र वषनदेखख बढ्िा कैद गनुन हुाँदैन। 

 

१८ नं. ।। ।। सरकारी िाप लागेका कागजहरु र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपरहरु 
बाहेक अरु कीिे वा जालसाजी गर् यो भने वा मखुका पररपिले कीिे कुरा गर् यो वा नपाएको दजान पाए 
भनी भन्यो वा सो भनी परपजनी समेि गर् यो भने कुरामा ◙सो काम भए गरेको थाहा पाएको मममिले ि 
मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
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महल २ 

लटुपीटको 
१ नं. ।। ।। वारदािका रुपबाट चोरीको महल बमोखजमको अपराध ठहने बाहेक अरु यसै 

महलका नम्बर नम्बरमा लेखखएका रुपबाट उठान भई सोही जररयाबाट झगडा कुटपीटसम्म भई वा सो 
केही नभई अकानका हकको वा खजम्माको नगदी खजन्सी धनमाल दोपाया चौपाया जग्गाको बाली समेि हाि 
हाली जबरजस्िीसाँग खोसी लैजान वा कुनै ककमसमसाँग नोक्सान गराई ददन समेि हुाँदैन, गरे लटुपीट 
ठहिन। 

२ नं. ।। ।। आफ्नो पमन नोक्सान पर् यो वा पने भयो भनी वा आफ्नो समेि हक लाग्न ेहो 
भनी जग्गा जमीन साँ“ध मसमाना साहू असामी अंशबण्डा दान बकस मबजाई कवद्यिु रकम कलम सखन्धसपनन 
कुला पानी बाली चराई नासो धरौट समेि इ्यादद र अरु कुनै कुरामा धरपकड वा भनाभन झगडा लिार 
पिारसम्म भई सोही ठाउाँ उसै बखिमा साथमा भए रहेको धनमाल नगदी खजन्सी खोसी मलए लगे 
नोक्सान गरेको समेि लटुपीट ठहिन ।  

३ नं. ।। ।। भोग दृकष्ट वा नासो धरौटमा समेि मलखि बमोखजम मलन पाउन े भई मलएमा 
बाहेक अरु आफ्नै हक पगु्ने धनमाल भएपमन अकानका खजम्मा रहेकोमा सो खजम्मा मलने मामनसको मञु्जरी 
मलई वा नामलस ददई आफ्नो हक कायम गराएपमि मार लैजान ुपिन । सो बमोखजम नगरी ्यसै लगेको 
भए उसले मलन ुपने कवगो भन्दा बढीको धनमाल लगेको भए सयकडा पच्चीस र मलन ुपने जमि वा सो 
भन्दा घटी लगेको भए सयकडा पन्र रुपैयााँ जररबाना गरी उसले मलएको धनमाल कफिान गराई ददन ुपिन। 

४ नं. ।। ।। अकानले लाएको पाकेको बाली नकाट्दै लटुपीट गने गराउनेलाई सो लटुपीट गरे 
गराएको कवगोको आफ्नो हक पगु्ने लटुपीट गरे गराएकोमा सयकडा दश र आफ्नो हक नपगु्ने लटुपीट 
गरे गराएकोमा सयकडा बीस जररबाना गनुन पिन । नपाकेको कााँचो बाली लटुपीट गरे गराएकोमा सो 
लटुपीट गरे गराएको कवगोको आफ्नो हक पगु्न ेलटुपीट गरे गराएको भए सयकडा साढे बाह्र र आफ्नो 
हक नपगु्ने लटुपीट गरे गराएको भए सयकडा पच्चीस जररबाना गनुन पिन । आफ्नो हक पगु्ने लटुपीट 
गरे गराएकोमा आफ्नो नोक्सान भएको कवगो पाउाँदैन । आफ्नो हक नपगु्न ेलटुपीट गरे गराएको भए 
नोक्सानी कवगो सो लटुपीट गने गराउनेबाट हक पगु्नेलाई भराई ददन ुपिन । लटुपीट गनन सरीक भै जान े
मतुय बाहेक अरु मद्दिगारलाई जनही मतुयलाई हनु े सजायको मतुयको हक पगु्ने लटुपीट गरेकोमा 
चौथाई र मतुयको हक नपगु्ने लटुपीट गरेकोमा आधा सजाय हनु्ि । 

५ नं. ।।  ।। अड्डाबाट रोक्का भएको बाली वा चल अचल गैह्र, फुकुवा नभई कसैले मलन खान 
हुाँदैन। कसैले लटुपीट गरी मलए खाएि भने ्यस कुराको उजूर परेमा रोक्का गने अड्डाले जसले मलए 
खाएकोि ्यसलाई िरुुन्ि पक्री रोक्का भए गरेको बाली चल अचल जो जमि हो ्यसबाट उपर गरी अड्डा 
वा माथवर मामनसको खजम्मा राखी ददन ु पिन । ददएन भने सो नददएसम्म अड्डामा थनुु पिन । पन्र 
ददनसम्म थनु्दा पमन कफिान बझुाएन भन ेलटुपीट गरेको चल अचलै साबूद फेला परे सोही र नपरे ्यसको 
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कवगो ्यसका जायजाि समेिबाट उपर गरी राख्न ु पिन । पमि मदु्दा फैसला गदान हक नपगु्नेले मलए 
खाएको ठहरे सो कवगोको सयकडा पच्चीस रुपैयााँका दरले र हक पगु्नलेे मलए खाएको ठहरे पमन सयकडा 
साढे बाह्र रुपैयााँका दरले जररबाना गनुन पिन । कवगो हक पगु्नेलाई ददन ुपिन । 

६ नं. ।। ।। यसै महलको ३।४।५ नम्बरमा लेखखएदेखख बाहेक अरु िरहसाँग लटुपीट 
गरेमा मलने खाने नोक्सान पारी ददनेबाट कवगो भराई मनजलाई सोही कवगोको सयकडा पच्चीस जररबाना 
गनुन पिन । लेखखएका कुरामा मद्दि गने मद्दिगारलाई जनही मतुयलाई हनुे सजायको आधी सजाय गनुन 
पिन । 

७ नं. ।। ।। लटुपीट भएको िीन मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ३ 

ठगीको 
 

●१ नं. ।। ।। कसैले आफ्नो हक नपगु्ने अकानको हकको चल–अचल धनमाल हक पगु्नलेाई 
वा जसका खजम्मामा रहेकोि उसलाई ललाई–फकाई वा जाल पररपि गरी वा आफ्नो हक नभएको 
सम्पखत्तमा आफ्नो हक पगु्न ेकीिे कागज बनाई, ददई वा पेश गरी वा आफूसाँग नभएको कुरा आफूसाँग ि 
भनी झकु्याई वा झूटो कुरालाई सद्दे हो भनी झकु्याई वा अरु जनुसकैु व्यहोरासाँग धोका ददई गफलिमा 
पारी आफ्नो हक नपगु्ने अकानको हकको चल–अचल धनमाल मलए ददए ददलाएमा वा अकानको माल मेरो 
हो भनी वा मेरो भएकोि भनी मलखि गरी वा नगरी सोही माल मलए ददए मबक्री व्यवहार गरेमा वा सट्टा 
पट्टा गरी मलएमा ठगी गरेको ठहिन ।  

 

२ नं. ।। ।। कसैले आफ्नो नाउाँ ढााँटी सो नाउाँ मेरो होइन, अकज को हो भनी वा सो मामनस म 
होइन अकज  हो भनी र अको मामनसको नाउाँलाई मेरो हो सो मामनस मै हुाँ भनी भनु वा ्यस्िो कुरा 
अकानबाट जानी बझुी भनाउन ुभनी ददन ुइ्यादद जनुसकैु कुरो गरी होस ्कसूर सजायबाट बच्नाका लामग 
वा बेइमानीको मनयिसाँग अरु कसैलाई धोका, गफलि वा झकु्यानमा पारी अकानको नोक्सान वा आफ्नो 
फाइदा हनुे काम गरेमा ठगी गरेको ठहिन ।  

 

३ नं. ।। ।। ठमगनलेे ठगी गनेलाई पक्री भाखा िमसकु गराई राखेको रहेि भने साहू असामी 
सरह हनु्ि । 

 

●४ नं. ।।  ।। ठगी गनेलाई ठगी मलएको कवगो कायम भएमा हक पगु्नलेाई कवगो भराई 
कवगो बमोखजम र कवगो कायम नभएमा पााँचहजार रुपैयााँसम्म जररबाना र पााँच वषनसम्म कैद हनुेि । 

 

५ नं. ।। ।। ठगी गनेसाँग ममली ठगी गरेको धनमाल बा “डी मलने वा ठगी गननलाई मद्दि ददन े
वा ठगी गननको मनममत्त गरेको कुनै मलखिमा जानी जानी साक्षी हनु ेव्यखक्त ममियार ठहिन । ्यस्िालाई 
ठगी गने सरह सजाय हनु्ि । 

 

६ नं. ।। ।। ठगी ल्याएको हो भनी जानी जानी ठगी ल्याएको धनमाल मलने वा ककनेबाट सो 
मलए ककनेको धनमालको कवगो हक पगु्नेलाई भराई ्यस्िो मलने ककनेलाई दईु सय पचास रुपैयााँसम्म 
जररबाना वा िीन मकहनासम्म कैद वा दबैु सजाय हनुिे । 

 

७ नं. ।। ।। ठगी गरेको धनमाल ददए मलएकोमा पाउन ेवा मलनेको सदर हुाँदैन। जोमसि ि 
उसैबाट माल भए माल, नभए कवगो सो धनमालमा हक पगु्नेलाई भराई ददन ुपिन । ठगी गरी ल्याएको हो 
भनी जानी जानी मलनकेो थैली भराई ददन ुपदजन । नजानी मलएको भए थैली कपाली सरह हनु्ि । 

 

●८ नं. ।। ।। यस महलमा लेखखएको कुरामा नेपाल सरकार वादी हनुेमा नेपाल सरकारलाई 
सो कुरा थाहा भएको मममिले एक वषनमभर र अरु अवस्थामा सो कुरा गरे भएको मममिले दईु वषनमभर 
नामलस नददए लाग्न सक्दैन । 

 
 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 
 



 

150 
 

महल ४ 

चोरीको 
 

१ नं. ।।  ।। आफ्नो हक नपगु्ने अचल भै रहेकोलाई चलको कहसाब गराई वा चल धनमाल 
समेि हक पगु्ने धनीलाई थाहा नददई वा उसको मञु्जरी नली धनीको हक मेटाई आफूले मलना खानाका 
लामग जनुसकैु कुरो गरी बेइमानीका मनयिले कसैले लग्यो भने चोरी गरेको ठहिन । 

  
२ नं. ।। ।। सगोल पररवारमा नाबालकलाई थाहा ददएको वा नाबालकको मञ्जुरी मलएकोमा 

यसै महलको १ नम्बरको प्रयोजनको मनममत्त धनीलाई थाहा ददएको वा धनीको मञ्जुरी मलएको ठहदजन । 
उमेर पगेुका अरु जानकारलाई थाहा ददएको वा ्यस्िो जानकारको मञु्जरी मलएकोमा चोरी नभै लेनदेन 
व्यवहारको महल बमोखजम हनु्ि । 

 

३ नं. ।। ।। खलुा ढोकाबाट बाहेक सेन वा सरुुड्ग खनी वा मभत्ता झ्याल ढोकाहरु फोरी वा 
खोली वा िाना कौशी झ्याल परखाल इ्यादद गैह् अबाटोबाट कुनै िरहले मभर पसी चोरी गरेको वा मभर 
पस्दा बाटैबाट पसेको भएपमन मनस्कदा सो लेखखएका ककमसमबाट बाकहर मनस्केको भए नकबजनी गरेको 
ठहिन । 

 

४ नं. ।। ।। चोरी गदान कुटपीट हािपाि गरी वा बााँधी मथची वा उखत्तखेरै ज्यान मलने वा 
जीउ जखम अि भि गने डर रास गराई वा मभर बसेको मामनस मनस्कन नहनु ेगरी ढोका बन्द गरी 
चोरी गरेमा वा चोरी गरेको थाहा पाई मौकैमा वा दपेट्दै गई माल मलन वा चोर पक्रन खोज्दा चोरले 
मामथ लेखखए बमोखजम जोरजलुमु गरेमा वा सो बमोखजम केही नगरे पमन नाबालकको जीउको धनमाल 
खोसी चोरी गरेकोमा जबरजस्िी चोरी गरेको ठहिन ।  

 

५ नं. ।।  ।। बाटो घाटो वा जड्गलमा ढुकी जबरजस्िी चोरी गरेको रहजनी ठहिन । 
 

६ नं. ।। ।। चारजना भन्दा बढ्िाको जमाि भई जबरजस्िी चोरी वा रहजनीमा लेखखएका 
रीिसाँगवा हािहमियार मलई उठाई िाडी वा हूलहजु्जि गरी चोरी गरेको डााँका गरेको ठहिन । 

 

७ नं. ।। ।। कसैले कुनै प्रकारको चोरी भएको कुरा थाहा पाएमा सो थाहा पाएको साि 
ददनमभर नखजकको प्रहरी ठाना चौकीमा गै यो यमि यस्िो धनमाल यमि मोल कवगोको चोरी भयो भनी 
चोररएको माल घटीबढी नपारी दरखास्ि ददई ्यसको मनस्सा मलन ुपिन । ्यस्िो दरखास्ि पनन आएमा 
प्रहरी कायानलयले ्यसको एक प्रमि आफ्नो मामथल्लो कायानलयमा पठाई आफूले पमन कानूनी कारबाही र 
खोजिलास गनुन पिन ।  

८ नं. ।। ।। कसैले कुनै माल बेच्न राख्न ल्याएकोमा सो माल चोरीको हो भने शड्का पने 
मनामसब माकफकको कारण रहेि भने सो माल र सो बेच्न राख्न ल्याउने मामनसलाई नखजकको प्रहरी 
कायानलयमा बझुाई ददन ुपिन । 

 

९ नं. ।। ।। प्रहरीमा सूचना नददंदै जबरजस्िी चोरी, रहजनी वा डााँका गने वा अखघ चोरीमा 
सजाय पाएको चोर बाहेक अरु चोरलाई िाडेमा धनीलाई बाि लाग्दैन । जनुसकैु अवस्थामा पमन धनीले 
आफ्नो मलन ुपने कवगो चोरलाई माफ ददन्ि भन ेमाफीको कागज लेखाई सजायको हकमा ऐन बमोखजम 
हनु्ि । चोरलाई पक्री आफ्नो कवगोमा मलखि गराएको रहेि भने कपाली सरह हनु्ि । 
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१० नं. ।। ।। चोरी मदु्दामा देहाय बमोजम गरी फैसला गनुन पिन  – – – 

डााँका बाहेक अरु प्रकारका चोरी मदु्दामा कुनै अमभयकु्तले म्याद गजुारी फरार रहेकोमा वा 
हाखजर पक्राउ भएका अमभयकु्तले आफू मखु साकवि भई साक्षी वा ममियार भनी पोलेको अरु व्यखक्तले 
म्याद गजुारी फरार रहेकोमा िी फरारी हाखजर वा पक्राउ भएका बखि कारबाही फैसला गने गरी 
मनजहरुका हकमा मलुिबी राखी सो मदु्दामा अरु प्रमिवादीका हकमा म्यादमभर ठहरे बमोखजम फैसला 
गनुन पिन । मदु्दाको सबै प्रमिवादी एकैपटक हाखजर वा पक्राउ नभै पटक पटक बयान भई सबैका 
हकमा एकैचोटी मदु्दा फैसला गनन अि नपगु्ने भएमा जसको हकमा अि पगु्ि ्यस्को हकमा 
म्यादमभर फैसला गने गनुन पिन – – –१ 
 

मलुिबी रहेकाका हकमा अमभयकु्त पक्राउ नपरे वा हाखजर भएन भने पमन ◙एक वषन पगेुपमि मदु्दा 
खडा गरी बखुझएसम्मको प्रमाणबाट ठहरे बमोखजम फैसला गररददन ुपिन – – – – – – – – – – – – – – – – २ 
 

सबै प्रकारको चोरी मदु्दामा कवगो जसले जमि जमि खाएको ठहिन उसबाट उमि उमि असूल गरी मलन ु
पिन । कवगो भराउाँदा चोरी भएको माल पत्ता लागेमा सो माल नै भराई ददन ुपिन दाखखल भएको वा 
उपर भएको कवगोबाट भराई नपगेुकोमा धनीले सो कवगो खाने अपराधीको जायजाि देखाई दरखास्ि 
ददएमा सो कवगो सोही जायजािबाट भराई ददन ु पिन र सरकारी चोरीको कवगो बाहेक अरुमा 
जायजािबाट उपर नभएको कवगोमा कैद गराई पाउाँ भनी दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बर 
बमोखजम धनीले दरखास्ि ददएमा ●एक ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले बढीमा दईु वषनसम्म कैद गरी 
ददन ुपिन – – – – – – – – – – –३ 

 

११ नं. ।। ।। जनुसकैु प्रकारको चोरीमा पक्राउ भएकोमा एकै पटक पकक्रएको भएपमन जमि 
पटक जमि ठाउाँमा चोरी गरेको ठहिन उमि पटकको सजाय हनु्ि । डााँका र अरु प्रकारको चोरी एकै 
जनाले गरेमा डााँका र अरु प्रकारको चोरीको बेग्ला बेग्लै पटक गरी सजाय गनुन पिन । सो गदान 
कवदेशमा सजाय पाएको पटक भने खापी सजाय गनन हुाँदैन। 

 

१२ नं. ।। ।। डााँका, रहजनी, जबरजस्िी चोरी र नकबजनी बाहेक अरु साधारण चोरीमा 
कसूरदारलाई जनही सो चोरीको जम्मा कवगो बमोखजम जररबाना र पकहला पटककोलाई एक मकहना, दोस्रो 
पटककोलाई िीन मकहना, िेस्रो पटककोलाई ि मकहना, चौथो पटककोलाई एक वषन, पााँचौ पटककोलाई 
दईु वषन, िैठौं पटककोलाई चार वषन र सोभन्दा बढी जमिसकैु पटक भएपमन ि वषन कैद समेि गनुन पिन।  

 

१३ नं. ।।।। यसै महलको १२ नम्बर बमोखजम सजाय हनुे अवस्थामा चोरीको कवगो पचास 
रुपैयााँ भन्दा कम रहेि भने पकहलो पटककोलाई सो नम्बरमा लेखखएको जररबानाको र दोस्रो 
पटकदेखखकोलाई जररबाना कैद दबैुको आधा सजाय गनुन पिन । पटक कायम गदान जमिसकैु पटकमा 
सामबि भएपमन अड्डाबाट कसूरदार ठहराई फैसला भएको प्र्येक पटकलाई एक पटकको कहसाब गरी 
कायम गनुन पिन ।  

 

१४ नं. ।। ।। देहायका प्रकारको चोरी गनेलाई देहाय बमोखजम सजाय गनुन पिन – –– – – – – – –  
                                         
 सािौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
◙ अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि 
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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नकबजनी गनेलाई यसै महलको १२ नम्बर बमोखजम हनुे सजायको डेढो बढाई सजाय गनुन पिन – –१ 
 

जबरजस्िी चोरी गनेलाई यसै महलको १२ नम्बर बमोखजम हनुे सजायको डेढो बढाई सजाय गरी 
जररबाना वापि समेि कैद गनुन पिन र सो बमोखजम गदान चार मकहनादेखख घटी कैद हनु ेभएमा चार 
मकहना कैद गनुन पिन – – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – –– – – – ––   – – – – – – – – – २ 
 

रहजनी गनेलाई यसै महलको १२ नम्बर बमोखजम हनुे सजायको दोब्बर बढाई सजाय गरी जररबाना 
वापि समेि कैद गनुन पिन र सो बमोखजम गदान ि मकहनादेखख घटी कैद हनुे भएमा ि मकहना कैद 
गनुन पिन – – – – – – – –– – – – – – – –– – – – – – – –– – – – – – – –– – – – – – – –– – – – –– – – – – – – – – – ३ 
 

डााँका गनेलाई कवगोको डेढो बढाई जररबाना गरी पकहलो पटककोलाई ि वषन, दोस्रो पटककोलाई नौ 
वषन र िेस्रो पटकदेखखकोलाई जमिसकैु पटकको भएपमन बाह्र वषन कैद समेि गनुन पिन – – – – – – – –४ 
 

१५ नं. ।। ।। यसै महलको १२।१३।१४ नम्बर बमोखजम कसूरदारलाई सजाय गदान 
सरकारी कमनचारी वा माल धनीले पक्राउ गरी वा पत्ता लगाई बरामद भएको बाहेक मदु्दा फैसला नहु“दै 
सो कसूरदारले कवगो दाखखल गर् यो वा उपर गराई ददयो भने सो बमोखजम दाखखल वा उपर भए जमि 
कवगोको हकमा सो नम्बरहरुमा लेखखए बमोखजम जररबाना नगरी सो कवगोको दशौंद मार जररबाना गनुन 
पिन । 

 

१६ नं. ।। ।। १६ वषन नपगेुका नाबालकले चोरी ल्याएको माल अरु जानकारले बेचेको 
रहेि भने सो बेच्नेबाट ककनेको थैली भराई बेच्नलेाई कवगो बमोखजम जररबाना समेि गनुन पिन । 

१७ नं. ।। ।। यसै महलको १२।१४ नम्बर बमोखजम सजाय हनुे कसूर गने उद्योगसम्म 
गरेको कसूर भने गरी नसकेकोमा सो उद्योग गनेलाई जनु कसूरको उद्योग गरेको हो सो कसूरमा हनु े
कैदको सजायको आधा सजाय गनुन पिन । 

 

१८ नं. ।। ।। लागू खवुाई बेहोस गराई यसै महलको १२।१४ नम्बर बमोखजम सजाय हनु े
कसूर गरेमा सो कसूरमा सो नम्बरहरु बमोखजम हनुे सजायमा एक वषन थपी कैद गनुन पिन । 

 

१९ नं. ।। ।। एकाघरसाँग रहेका कसैले चोरी गरी ल्याएको कुनै कुरा सो चोरी ल्याएको 
थाहा पाई खाइरहेको सोह्र वषन नाघेका सो घरका अरु जहानका अंशबाट समेि सो चोरीको कवगो भराई 
ददन ुपिन । सो बमोखजम गदान कवगो नपगेुकोमा चोर बाहेक अरु जहानलाई अरु सजाय हुाँदैन। 

 

२० नं. ।। ।। चोनन जााँदा साँग नगएको भएपमन चोरी ल्याएको माल बा“डी मलने ममियारलाई 
जमि पटक जमि बााँडी मलएकोि सो कवगो भराई कवगो बमोखजम जररबाना गरी चोरीको पटकको कैद 
बमोखजम कैद समेि गनुन पिन । 

 

२१ नं. ।। ।। चोरबाट कवगो भराउाँदा बरामद भै आएको मालमध्ये खचन्हले वा प्रमाणबाट 
यसको भने ठहरेको जमि जसको हो उसैलाई भराई ददई अरु धनी पत्ता नलागेको माल धरौट राखी िीन 
मकहनाको म्याद टााँसी ददन ु पिन । सो म्यादमभर कसैले मलन आयो र चोरीको दरखास्िमा लेखखएको 
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मालसाँग ममल्न आयो भन े ददन ु पिन ।्यसरी माल ददंदा दशौंद लाग्ने िैन । मलन आएन वा 
दरखास्िको मालमा ममलेन भने पकहले पक्री ल्याउन े धनीलाई साबूि भराई बढ्िा भए अरु कायम 
गराइसकेको धनीलाई दामासाहीको कहसाबले भराई ददई बढी भए मललाम गरी नेपाल सरकार दाखखल गनुन 
पिन । धनी पत्ता नलागेको कवगोमा जररबाना हुाँदैन। नपगेुमा चोरको जायजािबाट भराई ददन ुपिन । 

२२ नं. ।। ।। कुनै प्रकारको चोरी गनन गए मध्येका करणी गनन वा ज्यान माननमा सरीक 
नभएका वा सो कसूर नगरेकालाई सो चोरीको मार सजाय गनुन पिन । ्यस्िा चोरले आफू नपोमलंदै वा 
पक्राउ नहुाँदै मौकैमा ज्यान मरेको वा करणी भएको कुरा जाहेर गरेमा वा कुनै चोरले आफू समेि ममली 
चोरी गनन गए मध्येका अरु चोरलाई आफू नपोमलंदै वा पक्राउ नहुाँदै मौकैमा पक्री ल्याए वा सरुाक पत्ता 
लगाई पक्राई ददएमा सो बमोखजम जाहेर गने वा पक्री ल्याउने वा पक्राई ददने चोर कसूरमा सामबि भए 
वा प्रमाणबाट कसूरदार ठहरे पमन मनजलाई चोरी गरे वापिको सजाय नगरी उसले खाएको कवगोसम्म 
उपर गरी िाडी ददन ुपिन । 

 

२३ नं. ।। ।। माल ककन्दा सो मालको मोलमा सयकडा पन्रसम्म वा बन्धकमा सयकडा 
बीससम्म नाफा हनु ेगरी कागज नगरी वा सोभन्दा बढ्िा परे पमन कागज गरी मलएकोमा चोरीको भने 
नजानी मलएको भए बाि लाग्दैन । लेखखएदेखख बढ्िा नाफा हनुे गरी मलएकोमा कागज नगरी मलएको 
रहेि वा चोरीको हो भनी जानी बझुी मलएको रहेि भने यसै महलको २४ नम्बर बमोखजम गनुन पिन । 
यस्िा मालको मोल कायम गदान सो मलएको अवस्थामा सो मालको पने मोलबाट कवगो कायम गनुन पिन ।  

२४ नं. ।। ।। चोरीको माल भनी जानी जानी मलने वा राख्नलेाई वा ककनेलाई पकहला पटक 
भए कवगो बमोखजम जररबाना गनुन पिन । दोस्रो पटकदेखखलाई कवगो बमोखजम जररबाना गरी सो जररबाना 
वापि कैद गनुन पिन । नजानी मलएको भए जररबाना कैद हुाँदैन। नजानी मलनेहरुले आफ्नो कवगो चोर 
समेि जसबाट मलएको हो उसबाट कपाली सरह मलन पाउाँि । नाबालकसाँग मलएकोमा थैली भराई मलन 
पाउाँदैन । 

 

२५ नं. ।। ।। जेसकैु धनमाल जनुसकैु व्यहोराले मलएको भएपमन चोरीको माल भनी जानी 
जानी मलएको होस ्नजानी मलएको होस ्सो माल चोरीकै ठहनन आयो भने जमि ठाउाँमा पगेुको भएपमन 
उसबाट खझकी धनीलाई भराई ददन ुपिन । चोरीको भनी नजानी नोट नगदी सटही गरेको वा सो ददई 
मलई माल खरीद मबक्री गरेकोमा पमि चोरीको ठहरे पमन सो मलएको मलनेबाट कफिान हुाँदैन। 

 

२६ नं. ।। ।। चोर हो समामि देऊ भनी ग्वाहार माग्दा सनुी नजाने सोह्रवषन मामथ पैसठ्ठी वषन 
ममुनका जानकार लोग्ने मामनसलाई पन्र रुपैयााँ सम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

२७ नं. ।। ।। यसमा कवगो जररबाना कैद वा िीनै थोकमा समेि गदान पमन चोरीमा आठ वषन, 
नकबजनी वा जबरजस्िी चोरीमा दश वषन, रहजनीमा बाह्र वषन र डााँकामा अठार वषनदेखख बढी कैद गनन 
हुाँदैन। 

२८ नं. ।।  ।।... ... ... 
 

२९ नं. ।। ।। कुनै प्रकारको चोरीमा प्रमाण पगु्ने दशी देखाई नामलस गरे जकहलेसकैु पमन 
लाग्ि । अरु अवस्थामा सो भए गरेका एक वषनमभर उजूर नददए लाग्न सकै्तन । 

                                         
 अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८ द्वारा थप। 
 नवौं संशोधनद्वारा खारेज । 
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महल ५ 

आगो लगाउनकेो 
१ नं. ।। ।। कसैको नोक्सान गराउनका लामग जानी जानी आगो लगाउन, लगाउन लाउन र 

आगो लाउने उद्योग गनन गराउन समेि हुाँदैन। कसैले लेखखएका काम गर् यो भने जमि जना मामनस भई 
सो काम भएकोि उमि जनालाई र मिलबीलाई समेि बाि लाग्ि । 

२ नं. ।। ।। कसैले अकानको घरमा सो घरमभर मामनस भएको जानी जानी आगो लगाएको 
भए मामनस समेि मानानको मनयिले आगो लगाएको ठहिन । ज्यान सम्बन्धीको महल बमोखजम गनुन पिन। 

३ नं. ।। ।। कसैले अकानको घरमा आगो लगाउाँदा गाई गोरु परी गौबध भएमा वा जखम 
घाउ भएमा चौपायाको महल बमोखजम गनुन पिन । 

४ नं. ।। ।। घरमा आगो लगाई ददएको नभै घर बाकहर रहेको अकानको हकको खजन्सी माल 
आगो लगाई ददन,े आगो लाउन उद्योग गने र बचन ददनेलाई घर चौपाया मामनस परेको नभए नोक्सान 
भएको कवगो भराई आगो लगाइसकेको भए ठाउाँ एकको ि मकहना, आगो लाउन उद्योग गरेकोमा आगो 
लगाउन नपाएको भए िीन मकहनाको दरले कैद हनु्ि । ममियारलाई मतुयलाई हनुे सजायको आधी 
सजाय गनुन पिन । 

५ नं. ।। ।। अकानको घरमा आगो लगाएमा यस महलको २ नम्बर वा ३ नम्बरले सजाय 
हनुे अवस्थाकोमा बाहेक अरुमा आगो लगाउने र सो काममा मतुय भई वचन ददने जमिलाई एकघरको 
चार वषन र ्यसदेखख बढी घर एकको एक वषनका दरले बढाई कैद गनुन पिन । 

६ नं. ।। ।। सरकारी कागजपर वा िहबील रहेको घर वा ठाउाँमा आगो लगाउने र मतुय भै 
बचन ददनलेाई चार वषनदेखख बाह्र वषनसम्म कैद गनुन पिन । जड्डी खजाना रहेको घर वा ठाउाँमा आगो 
लाउनलेाई र मतुय भै बचन ददनलेाई सवनस्व सकहि जन्म कैद गनुन पिन । लेखखएदेखख बाहेक अरु 
सरकारी घरमा आगो लाउनलेाई यसै महलको ४ नम्बर बमोखजम हनु्ि । 

७ नं. ।। ।। मतुय भै बचन ददन े वा घरमा आगो लगाउन े बाहेक सो कामको मिलबी 
ममियारलाई मतुय कारणीलाई हनुे सजायको आधा सजाय गनुन पिन । 

८ नं. ।। ।। आगो लगाई नसकेको सो कुराको उद्योगसम्म गरेको रहेि भने आगो लगाउने 
र मतुय भै बचन ददनलेाई जनही दईु वषन र सो कुराको मिलबी ममियारलाई एक वषन कैद गनुन पिन । 
सरकारी कागजपर वा िहबील रहेको घर वा ठाउाँमा भए सो सजायको दोब्बर गनुन पिन । 

९ नं. ।। ।। आगो लगाई नोक्सान पारेको कवगो जायजािबाट उपर नभई बााँकी कवगोमा कैद 
गरी पाउाँ भनी धनीले भन्यो भने चोरीको महलको १० नम्बर बमोखजम हनु्ि । 

१० नं. ।।।। घरमा आगो लाउाँदा चौपाया र धनमाल परी नोक्सान भएकोमा मोल कवगो 
खलेुमा सोही बमोखजम र नखलेुकोमा पिकृमि मोल गराई आगो लगाई ददने काम गने गराउनकेा 
जायजािबाट भराई ददन ुपिन । 

११ नं. ।। ।। सवनस्व सकहि जन्म कैद हनुेमा बाहेक यस महलका अरु कुरामा बाह्र वषनदेखख 
बढ्िा कैद गनन हुाँदैन। 

 

१२ नं. ।। ।। गाई, गोरु वा मामनस मरेमा नामलस गने हदम्यादको हकमा सोही कुराको 
महल बमोखजम हदम्याद कायम गनुन पिन । सो बाहेक यस महलमा लेखखएका अन्य कुरामा सो भए 
गरेका मममिले एक वषनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ६ 

खोटा चलनको 
 

१ नं. ।। ।। सरकारी टक लागेको मसक्का नोट, कटकट, िाप लागेको मलफा, माना, पाथी र 
मनशाना नम्बर लागेको ढक, गज इ्यादद खस्थमि चलनका कुरा कसैले वाकहडा टक मारी िाप, नम्बर, 
मनशाना इ्यादद ढाली खोदी बनाउन, बनाउन लगाउन, बनाउन उद्योग गनन र ्यस्िा माल कसैले जानी 
जानी खरीद मबक्री गनन औ सरकारी टक िाप नलागेका लेखखएका मालबाट भनन नाप जोख िौल गनुन 
इ्यादद गरी चलाउन र एक फेरा काम लगाई रद्दी भैसकेको कटकट मलफा इ्यादद टााँसी फेरर काममा 
लगाउन समेि हुाँदैन। गरे खोटा चलन गरेको ठहिन । 

 

२ नं. ।। ।। सरकारी टक लागेका मसक्कामा दैवी परी बेकम्मा भएको र अड्डाबाट काटी कफिान 
ददएको दागी वा माला बाहेक अरु नेपाल सरकार नसोधी गाल्न हुाँदैन।  

 

३ नं. ।।  ।। धाि,ु जहुाराि वा खाने चीजबीज इ्यादद गैह्र माल झटु्टालाई सद्दे हो भनी 
झकु्याई वा कपट ममलाई मबक्री गनन र नाप्ने, िौल्ने भने काममा नाप प्रमाण खस्थमिभन्दा घटी बढी पारी 
नाप्न, िौलन, भनन र सो गनान मनममत्त ्यस्िा कपटी माल पसलमा राख्न समेि हुाँदैन। 

 

४ नं. ।।  ।। सरकारी टक, िाप, नम्बर, मनशाना इ्यादद वाकहडा लगाउनलेाई मनजबाट कवगो 
उपर गरी देहायमा लेखखए बमोखजम गनुन पिन – – – – – – 
 

मसक्का वाकहडा टक माने वा नोट वाकहडा िाप्नेलाई कवगो बमोखजम जररबाना गरी दश वषन कैद गनुन 
पिन– – – १ 
 

मबक्री हनुे कटकट वा मलफा इ्यादद वाकहडा िाप्नलेाई कवगो बमोखजम जररबाना गरी ि वषन कैद गनुन 
पिन– – – – २ 
 

ढक, माना, पाथी, गज इ्याददमा वाकहडा िाप, नम्बर मनशाना लगाउनलेाई कवगो बमोखजम जररबाना 
गरी एक वषन कैद गनुन पिन– – – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

मामथ लेखखएका काममा लगाइएको र लाग्ने मालसामान जफि गनुन पिन– – – – ४ 
 

५ नं. ।। ।। सरकारी टक माने टक्सार र कटकट, मलफा, माना, पाथी, गज, ढक इ्यादद िाप्ने, 
नम्बर मनशाना लगाउन ेअड्डाका सो काम गने कमनचारीले नेपाल सरकारको आदेश पूजी कानून केही नभै 
ढक, िाप, गज, नम्बर मनशाना इ्यादद मार् यो, िाप्यो, ढाल्यो, नम्बर मनशाना लगाई बनायो, बनाउन लगायो 
वा सो कुराको उद्योग गर् यो वा नेपाल सरकारका आदेश पूजी कानूनले टक माने, िाप्न,े ढाल्न,े नाप्न,े 

नम्बर मनशाना खोदे्न गदान पमन जानी जानी िौल, नाप प्रमाणबाट घटी बढी पारी काम गर् यो भने यसै 
महलको ४।६।७।१८ नम्बर बमोखजम हनुे सजायमा सवाई बढाई सजाय गनुन पिन । 

६ नं. ।। ।। वाकहडा टक माने र नोट, कटकट, मलफा, ढक, माना, पाथी गज इ्याददमा सरकारी 
िाप, नम्बर मनशाना िाप्न, खोदे्न, ढाल्न, बनाउन लागे लगाएको रहेि वा सो मनयिले बनाउन,े िाप्ने, ढाल्न े
िाप, सााँचो, सरजामहरु आफ्नो साथ वा डेरा, घर, पसलमा राखेको रहेि भने यसै महलको ४ नम्बरमा 
लेखखएको सजायको आधा सजाय गनुन पिन । 
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७ नं. ।। ।। यसै महलको ४ नम्बरको अपराध गने सल्लाहमा पसेका मिलबीलाई सोही 
नम्बरमा लेखखएको कैदको आधा कैद गनुन पिन । ्यस कामबाट केही मलए खाएको भए सो कवगो उपर 
गरी कवगो बमोखजम जररबाना समेि गनुन पिन । 

 
●८ नं. ।। ।। कवदेशी सरकारको मरुा वा मरुा सरह चलनमा आउन सक्ने चेक इ्यादद 

नेपालमभर बसी टक मारे बनाएकोमा वा कवदेशमा टक मारे बनाएको खोटा मरुा वा मरुा सरह चलनमा 
आउन सक्ने चेक इ्यादद नपेालमभर ल्याएको वा चलन गरेको वा सो कामहरु गने उद्योग गने वा ्यस्िो 
गने मिलबमा पस्न ेव्यखक्त प्र्येकलाई सो मरुामा लेखखएको कवगो बमोखजम जररबाना गरी पााँच वषनसम्म 
कैद गनुन पिन र ्यस्िो खोटा मरुा जफि गरी रद्द गनुन पिन । खोटो भने नजानी मलनलेाई केही गनुन 
पर्दजन ।  

 
८क. नं. ।। ।। रद्द गररसकेको चेक इ्यादद सो कुरा दवाई झकु्याई चलन गने वा चलन 

गनन प्रयत्न गनेलाई चेक जफि गरी ८ नं. मा लेखखएका सजायको आधासम्म सजाय गनुन पिन । 
 

९ नं. ।। ।। दश च्युंटीको एक मठुी, दश मठुीको एक माना, आठ मानाको एक पाथी र बीस 
पाथीको एक मरुी हनु्ि । 

 

१० नं. ।। ।। आठवटा पेट ममलेको जौको एक अंगलु, बाह्र अंगलुको एक मबत्ता, दईु मबत्ताको 
एक हाि, दईु हािको एक गज अथवा ित्तीस इन्चको एक गज हनु्ि ।  

 

११ नं. ।। ।। धानीगि िौलमा आठ लालको एक मासा, बाह्र मासाको एक िोला, साढे चार 
िोलाको एक कनवुा, चार कनवुाको एक पाउ, चार पाउको एक सेर, डेढ सेरको एक मबसौली, दईु 
मबसौलीको एक धानी र मनगि िौलमा दश लालको एक मासा, दश मासाको एक िोला, पााँच िोलाको 
एक िटाक, चार िटाकको एक पाउ, चार पाउको एक सेर र चालीस सेरको एक मन हनु्ि । 

 

१२ नं. ।। ।। चासनी र िौलमा घटाई कसर नाफा खानेलाई घटाएको कवगो बझुी कवगो 
बमोखजम जररबाना गनुन पिन । 

 

१३ नं. ।। ।। भने, नाप्न,े िौल्न,े माना, पाथी, ढक, गज इ्याददमा घटाई बढाई चलन गनेलाई 
र सो घटे बढेको वस्ि ुचलन गनान मनममत्त बदमनयिले पसलमा राख्नलेाई सो नोक्सानी कवगो भराउन ुपनेमा 
भराई पटकै कपच्िे पचास रुपैयााँका दरले जररबाना गनुन पिन । 

 

१४ नं. ।। ।। िाप, नम्बर, मनशाना नलागेका माना, पाथी, ढक, गज इ्यादद फेला परेमा र 
िौल गने का“टा र िाप नम्बर लागेका माना, पाथी, ढक, गज, इ्याददमा पमन केही व्यहोराले िौल प्रमाणको 
कैकफयि गरी घटी बढी पने गरे गराएको ्यस्िा माल फेला परे जफि गरी चलन नालायकको िलु्याई 
बेकम्मा गराई मललाम मबक्री गरी नेपाल सरकार दाखखल गनुन पिन । 

 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 नवौं संशोधनद्वारा थप । 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१५ नं. ।। ।। गैह्र माल झटु्टालाई सद्दे हो भनी वा कपट ममलाई बेचेमा सो बेच्दा बढी 
आएको कसरको मोलको कवगो नोक्सान पने धनीलाई भराई बेच्नेलाई पटकै कपच्िे पचास रुपैयााँका दरले 
जररबाना गनुन पिन । 

१६ नं. ।। ।। कसैले पमन खोटा, माला, प्वाल परेको वा पोमलई वा अरु केही भै टक नबखुझन े
भएको दागी मसक्का चलन व्यवहार गनुन हुाँदैन। लेखखए बाहेक अरु मलेदा वा िेउिाउमा घेरा झरेको वा 
फुटेको अड्डा लगायि सबैले मलने ददने गनुन पिन । फुटे झरेको भनी नमलनेलाई सो नमलएका कवगो 
बमोखजम जररबाना हनु्ि । चलन व्यवहार गनन नहनुे मसक्का अड्डामा बझुाउन ल्याएकोमा भन ेकाटी दईु 
टुक्रा पारी कफिान ददन ु पिन । काट्न नपने मसक्का काटी कफिान ददएको ठहरे सो काट्ने सरकारी 
कमनचारीलाई काटेको कवगो बमोखजम जररबाना गरी नोक्सानी कवगो समेि भराई ददन ुपिन । 

१७ नं. ।। ।। नेपाल सरकारले काटी ददएका दागी माला र दैवी परी बेकम्मा भएको बाहेक 
सरकारी टक लागेको अरु मसक्का नेपाल सरकार नसोधी गाल्नेलाई गालेको कवगो बमोखजम जररबाना गनुन 
पिन । 

१८ नं. ।। ।। खोटो टक, िाप, नम्बर, मनशाना लागेका नगद खजन्सीमाल जानी जानी पूरा 
मोलमा चलाई फाइदा उठाउने मनयिले ककने बेच्न े चलन व्यवहार गनेलाई कवगो जफि गरी एकसय 
रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन । 

१९ नं. ।। ।। एक फेरा काम लागी रद्दी भै सकेको कटकट, मलफा झकु्यानमा पारी चलाउन े
मनयिले जानी जानी फेरर काममा लाउने वा काममा लगाउन उद्योग गनेलाई कटकट वा मलफा थान 
एकको कवगो पचास रुपैयााँ भन्दा घटी भए फी थान पचास रुपैयााँका दरले र बढी भए कवगो बमोखजम 
जररबाना गनुन पिन । 

२० नं. ।। ।। सरकारी नोट मसक्का सो नोट मसक्कामै लेखखए बमोखजमको दरमा मलन ुददन ुपिन 
। घटी बढी पारी मलए ददए वा चलन गरे गराएमा कवगो जफि गरी पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि। 

२१ नं. ।। ।। सरकारी नोट मसक्का मध्ये यो यस्िो नोट मसक्का चलन चल्िी नगनुन भनी वा 
यस्िो ठाउाँमा नलैजान ुभनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा प्रकाखशि आदेशद्वारा मनाही गनन सक्नेि । 
सो बमोखजम मनाही गररएको नोट मसक्का नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाखशि गरी सोही 
सूचनामा िोककएको समयमभर िोककएको ठाउाँमा दाखखल गनन आदेश ददन सक्नेि । सो बमोखजम दाखखल 
हनु आएको नोट मसक्काको सट्टा सो दाखखल गनेलाई चलन चल्िीमा रहेको उखत्तकै मोलको अको नोट 
मसक्का ददइनेि । लेखखए बमोखजम मनाही भएको नोट मसक्का आदेशको वखखनलाप कसैले चलन चल्िीमा 
ल्याए वा मनाही भएको ठाउाँमा लगेमा वा दाखखल गनुन पने ठाउाँमा म्यादमभर दाखखल नगरेमा ्यस्िो नोट 
मसक्का नेपाल सरकारको आदेशबाट जफि हनु सक्नेि र ्यस्िो नोट मसक्का कसैले चलन चल्िी गरररहेको 
वा चोरी मनकासी गरेको वा लकुाई दवाई राखेको पक्राउ गरी साकवि गराई ददनलेाई सो पक्राउ भएको 
व्यखक्तबाट जफि गररएको नोट मसक्काको सयकडा दश चलन चल्िीमा रहेको नोट मसक्काबाट परुस्कार 
ददइनेि । 

२२ नं. ।।  ।। यस महलमा “सरकारी” भनाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएको समेिलाई 
सम्झन ुपिन । 

२३ नं. ।। ।। खोटा टक मारे बनाएको काम गरेकोि भने कुरामा सो गनेको जीउसम्म र 
सो बाहेक अरु कुरामा सो काम भए गरेका मममिले िीन मकहनामभर उजूर नददए लाग्न सक्दैन । 

 

२४ नं. ।।  ।। यस महलका कुरामा कैद गनुन पदान बाह्र वषनदेखख बढ्िा गनन हुाँदै 
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महल ७ 

चौपायाको 
१ नं. ।। ।। मारौं भने मनयि मलई गाई, गोरु मानन, मानन लगाउन, मानानको उद्योग गनन, सो 

मनयिले कवदेशमा लैजान वा लगी मबक्री गनन समेि हुाँदैन। लेखखए बाहेक ऐनले मनाही भएको र आफ्नो 
हक नपगु्ने अरु चौपाया जनावर, पश ुपंक्षी समेि मारी नोक्सान गररददन समेि हुाँदैन। 
 

२ नं. ।।  ।। मारौं भने मनयि नगरी उपकारका मनममत्त वा अरु केही कुरा गदान अकस्माि 
लाग्न गई वा केही भई गाई गोरु मनन गएको भए भकविव्य ठहिन । जीउमा परेको पीडा मनको 
गराउनका लामग उपकारका मनममत्त जीउमा घाउ लगाउन, डाम्न वा केही अिबाट रगि खझक्न हनु्ि । 

 
३ नं. ।। ।। .... .... .... 
 

४ नं. ।। ।। जानी जानी गाई, गोरु मानन भनी कसैले हमियार उठाई वा अरु कुनै ककमसमसाँग 
मानन ियार भएको देखखयो भने मानन हुाँदैन भनी मनाही गनुन पिन । नमानी मनाही गने मामनसलाई समेि 
हमियार चलायो भने ्यसै ठाउाँमा काटी हामन मानेलाई खिबाि लाग्दैन । सो बाहेकको अवस्थामा भन े
मानन हुाँदैन। पक्री अड्डामा सपुदन गरी ददन ुपिन । 

 

५ नं. ।। ।। कसैले गाई, गोरुलाई हमियार वा लाठा ढुिा इ्याददले हानेकोमा सो गाई, गोरु 
सोही पीरले उठ्न नसकी थला परी एक्काईस ददनमभर मार् यो भने सोही हानेको चोटले मरेको ठहिन । 
म्याद नाघी मरेमा वा कहड्न डुल्न लागे पमि अरु व्यथा लागी मरेकोमा सो हानेलाई ्यसले लगाएको घा 
खिको मार सजाय  हनु्ि । 

 

६ नं. ।। ।। ऐनले मानन मनाही भएका चौपाया जनावर बाहेक अरु पाली राखेका चौपायाले 
आफ्नो बाली नोक्सान गररददएमा िी चौपाया पमन मानन, खूनी गररददन हुाँदैन। प्रहरी कायानलयमा लगी 
बझुाई नोक्सान भएको कवगो धनीबाट मलन पाउाँि । खूनी गराई ददएको भए बालीको कवगो पाउाँदैन । 
गाई गोरु बाहेक अरु जनावर खूनी गरेमा सजाय हुाँदैन। मारेमा धनीको कवगो भराई सजाय पमन गनुन 
पिन। 

 

७ नं. ।।  ।। पालीराखेको जनावर माखत्तई बौलाई वा अरु थोक केही भई नोक्सान गने 
देखखएमा समेि ्यसबाट हनु सक्न े जोखखमी नोक्सानीको हर िरहबाट बचाउ राखी हेरचाह परु् याई 
कसैलाई नोक्सान गनन नपाउने गरी पाल्न ुराख्न ुपिन । सो बमोखजम गरेबाट हामन, टोकी वा अरु केही 
कुरा गरी कसैको ज्यान मनन गयो भने ्यसको धनीलाई भकविव्यको ऐन बमोखजम गनुन पिन । मामनस 
माने चौपायाका हकमा जफि गरी मारी मास ुखान हनु ेजािको जनावर रहेि भन ेकाटी मास ु मललाम 
गररददन ुपिन, मास ुखान नहनुे भए फाली गामडददन ुपिन । गाई गोरु र अरु ऐनले मानन नहनुेलाई भन े
नखजकमा सरकारी गोठ, िबेला, हात्तीसार जे ि उही पठाई नोक्सान गनन नपाउन े कहसाबसाँग बचाउ गरी 
राख्न े कुराको समेि जनाउ ददन ु पिन । घरका मामनसमा जहान वा ्यसको हेरचाह गने मामनसलाई 
मारेको भए बाि लाग्दैन । जनावरका हकमा जफि गरी लेखखए बमोखजम गनुन पिन । मामनस बाहेक 
अरु अकानको चौपाया माररददएमा भए ्यसको कवगो भराई ऐन बमोखजम सजाय गनुन पिन । सवार 
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चकढरहेको बेलामा हात्ती, घोडा इ्यादद सवारीका जनावरले केही व्यहोरासाँग नोक्सान गरेमा ि्सम्बन्धी 
कानून बमोखजम हनु्ि । 

 

८ नं. ।।  ।। सा“ढे वा बढुा खाडा गाई, गोरु वा नव्याउने वैला गाई कवदेशमा लान, पठाउन र 
लगी मबक्री गनन समेि हुाँदैन। कसैले गर् यो भने मबक्री भएकोमा कवगो जफि गरी जीउ एकको एकसय 
रुपैयााँका दरले जररबाना गनुन पिन । कवदेशी मलुकुमा लान भनी कहंडाएको परु् याउन नपाउाँदै बीचैमा 
पक्राउ भएको भए जीउ एकको पचास रुपैयााँको दरले जररबाना गनुन पिन । 

 

९ नं. ।। ।। बसाहा वा डामी िाडेका सााँढे कसैले बेच्न ककन हुाँदैन। ककने बेचे बेच्नकेो 
थैली जफि गरी बेच्नलेाई सजाय गनुन पिन । डामेको खचन्ह भएको थाहा नपाई ककनेलाई बाि लाग्दैन । 
बेच्नेबाट थैली कफिान मलई ककनेलाई ददलाई बेच्नेलाई सजाय गनुन पिन । 

 

१० नं. ।। ।। नेपाल सरहदबाट कुनै प्रकारका गाई, गोरु, सााँढे, बसाहा कवदेशमा लगी माने 
मराउनेलाई ि वषनसम्म कैद गनुन पिन । 

 

११ नं. ।। ।। जानी जानी गाई गोरु मानेलाई बाह्र वषन र वचन ददनलेाई ि वषन कैद गनुन 
पिन । चौंरी गाई मानेलाई जीउ एकको चालीस रुपैयााँका दरले जररबाना गनुन पिन । 

 

१२ नं. ।। ।। मानानका मिलबले गाई गोरुलाई कवष खवुाएकोमा नमरे सो खवुाउनलेाई ि 
वषन, बचन ददनेलाई िीनवषन र खवुाउने उद्योगसम्म गरेको खवुाई नसकेको भए दईुवषन कैद गनुन पिन । 

१३ नं. ।। ।। मानानका मिलबले गाई गोरुलाई समािी ददई वा बााँधिााँद गररददई अरुका 
हािबाट मराउनेलाई ि वषन कैद गनुन पिन । 

 

१४ नं. ।। ।। गाई गोरुलाई कुटपीट गरी अिभि गनेलाई दईु वषन कैद र घाउ रगिपच्िे 
गनेलाई दईुसय रुपैयााँ सम्म जररबाना गनुन पिन । चौंरी गाईलाई अिभि वा घाउ रगिपच्िे गनेलाई बीस 
रुपैयााँ सम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

१५ नं. ।। ।। कसैको गाई गोरुलाई कुट्दा भकविव्य भई गाई गोरु मनन गएमा कवगो भराई 
कवगो बमोखजम जररबाना गनुन पिन । 

 
१६ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

१७ नं. ।। ।। िाडा गरी पालेको चौपायाले वा गोठाला लाएकाले गोठालाले हेरचाह नपरु् याई 
ददंदा मामनस चौपायालाई जीउ मने गरी चोट पटक जीउ जखम पार् यो भने िाडा राखेको चौपायाले मारेमा 
चौपायाका धनीलाई र सोह्र वषन उमेर पगेुको होस ्दरुुस्ि भएको गोठालाको खजम्माकोले भए गोठालालाई 
र सोह्र वषन उमेर नपगेुको गोठालो खजम्माकाले भए माल धनीलाई नै बीस रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन। 

 

१८ नं. ।। ।। बसाहा, डामी िाडेको सााँढे र गाई कसैले जोत्न हुाँदैन। जोत्नमा प्रयोग गरेको 
चौपायालाई फुसनद गररददई जोत्न ेमामनसलाई बीस रुपैयााँ सम्म जररबाना गनुन पिन ।  

 

१९ नं. ।।।। गौबध भएका कुरामा ि मकहनामभर र अरुमा भए गरेका मममिले पैंिीस 
ददनमभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
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महल ८ 

वेरीिसाँग थनु्दाको 
१ नं. ।। ।। ऐनले थनुु पने मदु्दामा पक्राउ भएका मामनसलाई थनु्दा अन पानी समेिको 

खानेकुरा खानपीन ददई वा ऐन बमोखजम मसधा लगाई खान ददई मार थनुु पिन । सो बमोखजम नगरी वा 
ऐनले थनु नहनुे मामनसलाई खानपीन ददई वा नददई थनुमेा समेि बाि लाग्ि । 

 

२ नं. ।। ।। अनपानी खान नददई थनुेकोमा असख मबरामी वा बाह्र वषन नपगेुका वा साठी वषन 
नाघेका मामनसलाई िीन ददन िीन राि थनु्दा मनन गएमा र लेखखए बाहेक अरु अवस्थाका मामनसलाई साि 
ददनदेखख बढी थनु्दा सोही कुराले मनन गयो भने ज्यानमारा ठहिन । ज्यान सम्बन्धीका महल बमोखजम 
सजाय हनु्ि । खान ददई थनुेकोमा अरु व्यथा लागी मनन गएमा र खानपीन ददएकोमा नखाई मनन गएमा 
भने बाि लाग्दैन । 

 

३ नं. ।। ।। अनपानी बन्द गरी थनेुलाई ज्यान मरेको नभए एक ददन एक रािको पााँच 
रुपैयााँ, दईु ददनको पन्र रुपैयााँ, िीन ददनको िीस रुपैयााँ, चार ददनको साठी रुपैयााँ, पााँच ददनको एकसय 
बीस रुपैयााँ, ि ददनको दईुसय चालीस रुपैयााँ, साि ददनको चारसय अस्सी रुपैयााँ, आठ ददनको नौसय साठी 
रुपैयााँ, नौ ददनको एकहजार नौसय बीस रुपैयााँ, दश ददनको िीन हजार रुपैयााँ, एघार ददनदेखख प्र्येक 
ददनको िीन सय रुपैयााँका दरले थपी एक्काईस ददनसम्मको ि हजार िीनसय रुपैयााँका दरले जररबाना र 
जमि ददन थनुेको हो उमि ददनसम्म कैद गनुन पिन । सो थनु्दा नले चमोट हाली वा दठंगरुा ठोकी थनुेको 
भए लेखखएका सजायको सवाई र हिकडी वा गलफन्दी समेि हाली थनुेको भए डेढी बढाई सजाय गनुन 
पिन । लेखखए बमोखजम गरी जोसकैुले नाबालकलाई र लोग्ने मामनसले स्वास्नी मामनसलाई थनुकेोमा मामथ 
लेखखएको जररबानाको दोब्बर बढाई सजाय गनुन पिन । 

 

४ नं. ।। ।। ऐनले थनुामा राख्न हनुमेा बाहेक कसैले कसैलाई खानपीन ददई थनुेमा जमि ददन 
थनुेकोि उमि ददनको मकहना एकको एक सय पचास रुपैयााँका दरले, नेल चमोट हाली वा दठंगरुा ठोकी 
थनुेकोमा िीन सय रुपैयााँका दरले र हिकडी गलफन्दी हाली थनुेकोमा चार सय पचास रुपैयााँका दरले 
जररबाना र जमि ददन थनुकेो ि उमि ददनसम्म कैद गनुन पिन । लोग्नेमामनसले स्वास्नीमामनसलाई वा 
जोसकैुले नाबालक वा सरकारी कमनचारीलाई थनुेकोमा भने मामथ लेखखएको सजायको दोब्बर सजाय गनुन 
पिन । 

 

५ नं. ।। ।। मदु्दा परी कारबाहीको मसलमसलामा ऐनले थनुु पने देखी असल मनयिले थनुेकोमा 
पमि थनु नहनुे ठहरे पमन सम्बखन्धि सरकारी कमनचारीलाई यस महल बमोखजम सजाय हुाँदैन। 

६ नं. ।। ।। थनेुबाट असूल भएको जररबानाको अनपानी खान ददई थनुेको भए िीन खण्डको 
एक खण्ड र अनपानी खान नददई थनुेको भए आधा थनुाई माग्नेलाई भराई ददन ुपिन । 

 

७ नं. ।। ।। थनुेको कुरामा थनुाबाट िुटेको मममिले पैंिीस ददनमभर नामलस नददए लाग्न 
सकै्तन । 
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महल ८क.  

अपहरण गने िथा शरीर बन्धक मलनकेो 

१ नं. ।। ।। कसैले कुनै व्यखक्तलाई बल प्रयोग गरी वा प्रयोग गने धम्की ददई, डर रास 
देखाई, जोरजलुमु गरी, हािहमियार देखाई, िलकपट गरी, झकु्यानमा पारी वा नशाल ु वा मादक पदाथन 
सेवन गराई वा कुनै यािायािको साधन कुनै ककमसमले कब्जा वा मनयन्रणमा मलई कुनै ठाउाँमा जान 
बाध्य गराउन वा कुनै व्यखक्तलाई मनजको मञु्जरी कवना वा नाबालक र मानमसक रुपमा अस्वस्थ 
व्यखक्तलाई मनजको कहिको मनममत्त मनजको बाब,ु आमा वा संरक्षकको मञु्जरी बाहेक कुनै ठाउाँमा लैजान 
हुाँदैन। सो गरे अपहरण गरेको मामननिे । 

२ नं. ।। ।। मानमसक रुपमा अस्वस्थ व्यखक्तलाई मनजको बाब,ु आमा वा संरक्षकको मञु्जरी 
मलई असल मनयिले मनजको कहिको मनममत्त थमुनएकोमा बाहेक कसैले कुनै व्यखक्तलाई बल प्रयोग गरी वा 
प्रयोग गने धम्की ददई, डर रास देखाई, जोरजलुमु गरी, हािहमियार देखाई, िलकपट गरी, झकु्यानमा पारी 
वा नशाल ुवा मादक पदाथन सेवन गराई वा कुनै यािायािको साधन वा ठाउाँ कुनै ककमसमले कब्जामा मलई 
वा ्यसउपर अनमधकृि िवरले मनयन्रणमा मलई थनु हुाँदैन। सो गरे शरीर बन्धक मलएको मामननेि । 

३ नं. ।। ।। कसैलाई ज्यान मलन,े कुटपीट गरी चोट परु् याउन,े जबरजस्िी करणी वा 
अप्राकृमिक मैथनु गने, मबक्री गने, दास बनाउन,े मनजको इच्िा कवरुद्ध काममा लगाउन,े यािना ददन,े 

बे्यावृखत्तमा लगाउन,े कुनै काम गनन वा गराउन बाध्य गराउन,े िुटकारा रकम (कफरौिी) मलने वा शरीर 
बन्धकमा मलइएको व्यखक्त वा मनजको हकवालाको धन सम्पखत्त प्राप्त गने, व्यवसाय समपनण गराउन ेवा 
प्रचमलि कानून बमोखजम कसूर हनुे अन्य कुनै काम गनन लगाउने उद्दे् यले यस महलको १ वा २ नं. 
बमोखजम अपहरण गरेमा वा शरीर बन्धक मलएमा सो गने गराउन ेव्यखक्तलाई साि वषनदेखख पन्र वषनसम्म 
कैद र पचास हजार रुपैयााँ देखख दईु लाख रुपैयााँसम्म जररबाना र लेखखए बाहेक अन्य उद्दे्यले अपहरण 
गरेमा वा शरीर बन्धक मलएमा चार वषनदेखख आठ वषनसम्म कैद र पच्चीस हजार रुपैयााँ देखख एक लाख 
रुपैयााँ सम्म जररबाना हनु्ि । 

४ नं. ।। ।। यस महलमा लेखखएको कसूर गनन दरुु्साहन गने, आदेश ददने वा ्यस्िो कसूर 
हनुभुन्दा अगावै कसूर गनन सहममि ददन ेव्यखक्तलाई सो कसूर मनजले नै गरे सरह सजाय हनु्ि । 

५ नं. ।। ।। कुनै व्यखक्तले यस महलमा लेखखएको कसूर गररनसकेको, सो कुराको उद्योगसम्म 
गरेको भए ्यस्िो व्यखक्तलाई सो कसूरमा हनुे सजायको आधा सजाय गनुन पिन । 

६ नं. ।। ।। कसैले कुनै रकम माग गरी ्यस्िो रकम नददएमा अपहरण गने वा शरीर 
बन्धक मलन ेधम्की ददएमा मनजलाई उद्योग गने व्यखक्त सरह सजाय गनुन पिन । 

 

७ नं. ।। ।। दईु वा दईुभन्दा बढी व्यखक्त ममली वा सिदठि रुपमा कुनै व्यखक्तलाई अपहरण 
गरेको वा शरीर बन्धक मलएको भए सो काममा संलग्न सबै व्यखक्तलाई यस महल बमोखजम हनुे सजायमा 
दईु वषन थप गरी सजाय गनुन पिन । 

८ नं. ।। ।। कसैले कुनै व्यखक्तलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक मलई मनज उपर प्रचमलि 
कानून बमोखजम सजाय हनुे अन्य कुनै कसूर गरेको रहेि भने ्यस्िो व्यखक्तलाई यस महल बमोखजम हनुे 
सजायको अमिररक्त सो कानून बमोखजम हनुे सजाय समेि गनुन पिन । 

                                         
 बार् हौ संशोधनद्वारा थप । 
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९ नं. ।। ।। यस महलको १, २ वा ३ नं. बमोखजमको कसूर मकहला वा नाबालक कवरुद्ध 
गररएको भए यस महल बमोखजम हनुे सजायमा दईु वषन थप गरी सजाय गनुन पिन  

१० नं. ।। ।। यस महल बमोखजमको कसूर गने व्यखक्तले कसूर गदानगदजको बखि सरुक्षाकमी 
समक्ष आ्मसमपनण गरी अनसुन्धानमा सहयोग परु् याएमा अवस्था हेरी मनजलाई कम सजाय गनन सककन्ि। 

११ नं. ।। ।। कसैले कुनै व्यखक्तलाई नेपालबाकहर लगी यस महल बमोखजम अपहरण गने वा 
शरीर बन्धक मलने वा नेपाली नागररकलाई नेपालबाकहर यस महल बमोखजम अपहरण गने वा शरीर 
बन्धक मलने कायन गरे गराएको रहेि भने मनजले नेपालमभरै कसूर गरे सरह मानी ्यस्िो व्यखक्तलाई यस 
महल बमोखजम सजाय गनुन पिन । 

१२ नं. ।। ।। यस महलको १, २ वा ३ नं. बमोखजम कसूर गरे गराएको कुरा प्रमाखणि हनु 
आएमा मदु्दा हेने अड्डाले पीमडि व्यखक्तलाई पगु्न गएको शारीररक िथा मानमसक क्षमिको कवचार गरी सो 
कसूर गने गराउने व्यखक्तबाट पीमडि व्यखक्तलाई कसूर भएको ददनदेखख प्र्येक ददनको कम्िीमा पााँचसय 
रुपैयााँको दरले क्षमिपूमिन समेि भराई ददन ुपिन । पीमडि व्यखक्तको मृ् य ुभइसकेकोमा ्यस्िो क्षमिपूमिन 
मनजको नखजकको हकदारले पाउाँि । अपहरण गने वा शरीर बन्धक मलन े व्यखक्तले िुटकारा रकम 
(कफरौिी) वा अन्य कुनै लाभ मलइसकेको रहेि भने सो समेि सम्बखन्धि व्यखक्तलाई कफिान गराई ्यस्िो 
व्यखक्तलाई यस महल बमोखजम हनुे सजायको अमिररक्त कवगो बमोखजम जररबाना समेि गनुन पिन । 

१३ नं. ।। ।। कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक मलई ज्यान मारेकोमा नामलस गनन 
हदम्याद लाग्ने िैन । सो बाहेक अपहरण गररएको वा शरीर बन्धक मलएको मममिले एकवषन वा 
अपहरण वा शरीर बन्धकबाट िुटेको मममिले ि मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सक्दैन । 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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महल ९ 

कुटपीटको 
 

१ नं. ।। ।। कसैले कसैलाई हाि हमियार उठाई वा अरु कुनै प्रकारले रगिपच्िे घा चोट 
अिभि पारेमा वा जीउमा अरु पीडा नोक्सान हनुे काम गरेमा कुटपीट गरेको ठहिन । 

 
।। २ नं. ।। ।। कुटकपट गदान देहाय बमोखजम भएमा अिभिको खि ठहिन –– 

 

आाँखाको हेने शखक्त हीन गरी वा आाँखााँफोरी दृकष्टकवहीन बनाई ददएमा – 
 

१ 

नाकको सुाँघ्ने शखक्त हरण गररददएमा –––––––––––––––––––––––––––– 
 

१ 

कानको सनेु शखक्त हरण गरी ददएमा –––––––––––––––––––––––––––– 
 

१ 

खजब्रोको बोल्ने शखक्त हरण गररददएमा –––––––––––––––––––––––––––– 
 

१ 

मकहलाको स्िन काटी ददएमा –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

१ 

मकहलालाई बााँझोपन र परुुषलाई परुुष्वहीन बनाएमा –––––––––––––– 
 

१ 

मेरुदण्ड, डाँडाल्न,ु हाि खटु्टा वा कयनैको जोनी भााँची, फोरी, फुकाली बेकम्मा 
पाररददएमा –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– १ 
 

 

३ नं. ।।  ।। इवी अदावि र कुटपीट गरुाँ भने इच्िा नगरी केही काम गदान ्यसै कामका 
सम्बन्धबाट कसैलाई कुनै ककमसमको चोट लाग्न गै अिभि, घा खि इ्यादद केही हनु गएि वा 
लेखखएका कहसाबसाँग एक खचत्त भई काम गरररहेका बखि वा ठाउाँमा काम गनेले बचाउ गनन नपाउन े
ककमसमसाँग मार थाहा पाई अथवा थाहै नपाई अकस्मािमा मामनस पनन आउाँदा ्यसलाई चोट लाग्न गै 
अिभि घा चोट इ्यादद हनु गएि भने भकविव्यबाट भएको ठहिन । ्यस्िोमा देहायमा लेखखए बमोखजम 
गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – –– – – – – 
 

लेखखएको काम होखशयारी र सावधानीसाँग गदानगदज चोट लागी अिभि भएमा एक अिभि को 
●एकहजार रुपैयााँको दरले अिभि हनुलेाई घा खचन भराई सो गनेलाई ●एकसय रुपैयााँ जररबाना गनुन 
पिन । सो बाहेक अरु चोट पटक नील पनन गएमा घा चोट हेरी ●दईुसय पचास रुपैयााँसम्म घा खचन 
भराई ●पचास रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –– – – – –– – – – १ 

लेखखएका काम होश नपरु् याई वा हेलचक्रयाई गरी पवानह नराखी काम गरेकाबाट चोट लागी अिभि 
हनु गएमा एक अिभिको ●दईुहजार रुपैयााँको दरले अिभि हनुलेाई घा खचन भराई सो गनेलाई 
●पााँचसय रुपैयााँ जररबाना गनुन पिन । सो बाहेक अरु चोट पटक नील परेमा घा चोट हेरी ●पााँचसय 
रुपैयााँसम्म घा खचन भराई ●दईुसय पचास रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन – –– – – –– –– – – –– – – – – २ 
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४ नं. ।। ।। अखघको इबी अदावि वा कुनै कुराको लालचले वा लकुी चोरीकन पमन हानेको 
रहेनि केही कुरामा झगडा हु“दा आफ्नो कवराम केही नभई अकानले पकहले हाि हमियारको चोट िोड्न 
आाँटेको वा चोट िोमडसकेपमि सो चोटको जोखखमी बचाउनका मनममत्त र अकानले आफ्नो धनमाल चोनन 
लामगरहेको वा अरु अपराध हनुे ककमसमको केही काम गरररहेको देखी पक्रन खोज्दा हाि हमियार उठायो 
वा सो मामनस जलुमुी रहेि र ्यसलाई उसै बखि पक्राउ गननलाई कुटपीट नगरी पक्रन नसककने भै हाि 
िाड्न ुपदान घा चोट अिभि केही हनु गएि भने सो गनेलाई र रक्षा खशक्षा गनेले कुटाई माग्नेको कहिको 
मनममत्त मनामसब माकफकको सामान्य बल प्रयोग गरी कुटेमा सो कुट्नलेाई पमन कुटपीटको बाि लाग्दैन। 

 

५ नं. ।। ।। अकानमामथ हाि हमियार उठाई वा अरु केही प्रकार गरी मैले यो काम गरे भन े
पररणाम अिभि वा चोट पीडा यस्िो पगु्न सक्ि वा सम्भव ि भने कुरा जानी बझुी होस ् वा इबी 
परेकालाई इबी सघाउनाका लामग होस ्वा केही कुराको लालचले होस ्वा लकुी चोररकन होस ्इ्यादद 
कुरा गरी कसैलाई कुनै प्रकारले पकहले हािहमियार उठाई वा अरु केही कुरा गरी चोट पटक अिभि 
इ्यादद गनेलाई यसै महलको िल नम्बर नम्बरमा लेखखए बमोखजम सजाय गनुन पिन । 

 
६ नं. ।। ।। अिभि खिमध्ये दृकष्टकवहीन बनाएको, मकहलाको स्िन काटेको वा मकहलालाई 

बा“झोपन वा परुुषलाई परुुष्वहीन बनाएको खिमा जनुसकैु एक खि गरे पमन सो गनेलाई िीनलाख 
रुपैयााँ जररबाना गरी आठ वषन कैद गनुन पिन । िी खिहरु बाहेक अिभिको अरु खिमध्ये जनुसकैु एक 
खि गरे पमन सो गनेलाई दईु लाख रुपैयााँ जररबाना गरी आठ वषन कैद गनुन पिन । एउटै ककमसमको 
काम मलने एउटा भन्दा बढी अि हनुेमा सो मध्ये एउटा अिमार बेकम्मा पारी ददएको भए मामथ 
लेखखएको सजायको आधा सजाय गनुन पिन । सो खि मनको भई काम लाग्ने भएमा भने एकलाख रुपैयााँ 
जररबाना र दईु वषन कैद गनुन पिन । यसरी जररवाना वापि प्राप्त परैु रकम पीमडिलाई घा खचन वापि 
ददइनेि । 

 

७ नं. ।। ।। अिभिको खि हनुे बाहेक अरु अि फोने मिनाल्न ेफुकाल्नलेाई सो अि मनको 
भई काम लाग्ने भएमा ●दईुहजार रुपैयााँ जररबाना र ि मकहना कैद र मनको भइकन पमन काम नलाग्न े
भएमा वा मनकै नहनुे भएमा पााँ●चहजार रुपैयााँ जररबाना र एक वषन कैद गनुन पिन । 

 

८ नं. ।। ।। अिभिको खि हनु े वाहेक घा“टीदेखख मामथ देखखने ठाउाँसम्मका अनहुारमा 
जनुसकैु व्यहोरासाँग काटी मिनाली ददई खि डाम लगाई खजन्दगीभर जस्िाको िस्िो नहनुे गरी कुरुप पारी 
ददनलेाई खि हेरी ●पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबाना र एक वषनदेखख िीन वषनसम्म कैद र जस्िाको िस्िो 
गरी मनको भएपमन कुरुप देखखने गरी खि, टाटो, वा डाम रहने भएमा खि अनसुार ●  िीनहजार रुपैयााँसम्म 
जररबाना र एक वषनसम्म कैद गनुन पिन ।  

 

९ नं. ।। ।। साधारण हमियार वा लाठा ढुिाले हामन घोची काटी अिभि हनुे बाहेक अरु 
चोट पटक पारी ददएमा घोचेको घाउको गकहराई नापी र हानेका घाउमा लमाई वा गकहराई जनु िफन का 
नापबाट बढी खि हनु ेदेखखन्ि उसैिफन को नापबाट एक इन्चको ●पााँच सय रुपैयााँको दरले जररबाना गनुन 
पिन । बन्दकु, खकुुरी, िरबार, कााँढ, च्याप्सा, भाला, कटारी, खूाँडा, बन्चरा, गडााँसा अरु यस्िै ककमसमको गैह्र 
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जोखखमी हमियारले काटी हामन घोची घाउ चोट पारेमा लेखखए बमोखजम इन्चीको नापबाट प्र्येक इन्चको 
●  पााँचसय रुपैयााँ जररबाना र एक मकहना कैदका दरले दईुवषन नपगेुसम्म कैद समेि गनुन पिन । 

 

१० नं ।। ।। लाठा ढुिा वा हमियारले हामन रोपी घोची एक इन्चीदेखख ममुनको घाउ पारेमा 
जोखखमी साधारण हमियारको र परेको घाउको कवचार गरी ●पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन ।  

११ नं. ।। ।। कुटपीट गरी नील पारेमा एक नीलको ●एकसय रुपैयााँको दरले बाह्रसय 
रुपैयााँ नपगेुसम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

१२ नं. ।। ।। अकानको दााँि फुकाल्ने भााँच्नेलाई दााँि एकको ●िीनसय रुपैयााँको दरले 
जररबाना गनुन पिन । 

 

१३ नं. ।। ।। नङले दााँिले वा अरु थोक गैह्रले रगिपच्िे गराउन,े लछु्न,े िाला 
खइुल्याईददन,े रािो डाम पाने वा बााँध िा“द कटक मबजलुी इ्यादद गैह्र कुरा गरी ्यसबाट जीउमा दःुख 
पीडा प¥ुयाउनलेाई पीडाको कवचार गरी ●दईुसय पचास रुपैया“सम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

१४ नं. ।। ।। आगो, आगो समान पोल्ने गराइएका वस्िलेु पोली, डामी, दली, घसी इ्यादद–

गैह्र कुरा गरी जीउमा पीडा गराउनेलाई अिभि कुरुप भएको रहेनि भने आङ, मखु, कानमा पोलेको भए 
● पााँचसय रुपैयााँ जररबाना र दईु मकहना कैद, नाक, आ “खामा भए ●एकहजार रुपैयााँ जररबाना र चार मकहना 
कैद, गदुद्वारमा भए ●दईु हजार रुपैयााँ जररबाना र आठ मकहना कैद, मलिमा भए ●चार हजार रुपैयााँ 
जररबाना र एक वषन चार मकहना कैद, भगमा भए ●आठ हजार रुपैयााँ जररबाना र दईु वषन आठ मकहना 
कैद गनुन पिन । लेखखएदेखख बाहेक अरु पोल्ने वस्ि ुगैह्रले पीडा गने गरी पोली, डामी, दली, घसी ददनलेाई 
लेखखएका सजायको आधा सजाय गनुन पिन । कवषको धूाँवा ददने वा बेहोस हनुे कुरा सुाँघाउनलेाई 
●एकहजार रुपैयााँ जररबाना र दईु मकहना कैद गनुन पिन । अिभि र कुरुप भएको रहेि भने यसै 
महलका ६।८ नम्बर बमोखजम सजाय गनुन पिन ।  

 
१४क.नं.।। ।। िेजाब वा यस्िै प्रकारका अन्य पदाथन िककन ई वा सो पदाथनले पोली, डामी, 

दली, घसी जीउमा पीडा गराएमा वा अनहुार वा शरीरको कुनै अि कुरुप पारेमा कसूरको प्रकृमि हेरी 
अनहुारमा कुरुप पारेमा पााँच वषनदेखख आठ वषनसम्म कैद र एकलाख रुपैयााँ देखख िीनलाख रुपैयााँसम्म 
जररवाना र शरीरको अन्य अि कुरुप पारेमा वा जीउमा पीडा गराएमा िीन वषनदेखख आठ वषनसम्म कैद र 
पचास हजार रुपैयााँदेखख एक लाख पचास हजार रुपैयााँ सम्म जररवाना गनुन पिन । यसरी जररवाना वापि 
प्राप्त पूरै रकम पीमडिलाई घा खचन वापि ददइनेि । 

 

१५ नं. ।। ।। एकै ददन एकै वारदािमा एकै जनालाई कुटपीट अिभि रगिपच्िे समेि गैह्र 
गरेमा ठूलो खिको मार सजाय गनुन पिन । अरु खि खाप्न हुाँदैन। 

 

१६ नं. ।।।। अकानलाई अह्राई कुटपीट गराउनलेाई सजाय गदान अह्राउ मानी कुटपीट गने 
सबैलाई भएको जम्मा सजाय बमोखजम सजाय गनुन पिन । 

 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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१७ नं. ।। ।। कुटपीट गनन लागेको बेलामा िुट्याई ददन हनु्ि । िुट्याएका कुरामा 
िुट्याउनेले हाि हाल्यो भनी बाि लाउन पाउाँदैन ।  

 

१८ नं. ।। ।। धेरैजना भई कुटपीट गरेमा जसले जस्िो रीिसाँग जे कुरा गरेकोि उसलाई 
उसै कसूरको सजाय गरी हूल गरे वापि जनही देहायमा लेखखए बमोखजम थप सजाय समेि हनु्ि – –  
यस महल बमोखजम कैद हनुे कसूर िीन जनासम्मको हूल भई गरेमा ●एकसय रुपैयााँ, िीन जनादेखख 
बढी पााँचजनासम्मको हूल भई गरेमा ●दईुसय रुपैयााँ, पााँच जनादेखख बढी दश जनासम्मको हूल भई 
गरेमा ●िीनसय रुपैयााँ, दशजनादेखख बढी बीस जनासम्मको हूल भई गरेमा ●चारसय रुपैयााँ र बीस 
जनादेखख बढी जमिसकैु जनाको हूल भई गरेमा ●पााँच सय रुपैयााँका दरले जररबाना हनु्ि – – – – १ 
 

यस महल बमोखजम जररबाना मार हनुे कसूर हूल भै गरेमा सो जररबानाको िीन जनासम्मको हूल 
भई गरेमा सयकडा दश रुपैयााँ, िीन जनादेखख बढी पााँच जनासम्मको हूल भई गरेमा सयकडा पन्र 
रुपैयााँ, पााँच जनादेखख बढी दशजनासम्मको हूल भई गरेमा सयकडा बीस रुपैयााँ, दश जनादेखख बढी 
बीस जनासम्मको हूल भई गरेमा सयकडा पच्चीस रुपैयााँ र ्यसदेखख बढी जमिसकैु जनाको हूल भई 
गरेमा पमन सयकडा पचास रुपैयााँका दरले जररबाना हनु्ि – – – २ 

 

१९ नं. ।। ।। कुटपीटका कुरामा नामलस ददंदा कुटाइका पीरले बेहोस भएकाबाट यस यसका 
चोटले घा चोट भएको भनी खोली लेखखददन नसकेको वा वादीमा सो कुरा खोली लेखखददएमा पमन साक्षी 
प्रमाणबाट सो घा चोट यस यसले पारेको भने कुरा खलु्न नसकेमा एकजनादेखख बढीको हूल भई कुटपीट 
गरेको रहेि भन े परेका घा चोटको सजायमा हूल भै कुटपीट गरेमा र धेरै खि पारेमा यसै महलका 
१५।१८ नम्बर बमोखजम बढाउाँदा हनुे सजाय जम्माको दामासाही गरी कुटपीट गने सबैलाई बराबर पारी 
सजाय गनुन पिन । 

 

२० नं. ।। ।। कुटपीट गदान नील घा चोट गैह्र भएकोमा नील घा चोट मनको नहु“दैमा 
सकेसम्म चााँडो सो कुटपीट भएका इलाकाको नखजकको प्रहरी कायानलय गााँउपामलका वा नगरपामलका 
वा सम्बखन्धि मदु्दा हेने अड्डामा गै जाँचाउन ुपिन । सो बमोखजम घा नील देखाउन र जाँचाउन आउनासाथ 
नखजक अस्पिाल वा सरकारी मडस्पेन्सरीमा पठाई जाँचाई उसको लेखोट बमोखजम र नखजकमा अस्पिाल वा 
सरकारी मडस्पेन्सरी नभए ्यस ठाउाँमा दवैु थरको नािेदार हकवाला भए मिनीहरु र सरजमीनका 
जामनफकार भलादमी कम्िीमा चारजनालाई समेि राखी हेनन लगाई जााँची ठहराई सो ठहराए बमोखजम 
फलानाको यमिसम्म भएकोि भने घा जााँचको मचुलु्का गराई मलन ु पिन ।गााँउपामलका वा 
नगरपामलकाले जााँचेकोमा भने उसको अमधकार के्षरको बाकहर भए मदु्दा हेने अड्डामा बझुाई ददन ुपिन ।  

 

२१ नं. ।। ।। यसै महलका २० नम्बर बमोखजम घा जााँच गदान गराउाँदा सो जााँच नहुाँदै यस 
ददन यस टायममा यसकारण यस यसले घा चोट पारी ददयो भने कुरा प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएकोमा 
दाखखल हनुासाथ मौकामा अड्डाबाट गराउने कागजैमा र प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको नभै घा जाँचाउन 
कुटाई माग्ने आफै आई वा उसका मामनसले ज“चाउन ल्याएमा कुटाई माग्नेको होस ठेगानमा रहेको भए 
उसैको र होस ठेगानामा नभए उसलाई ल्याउने मामनसको दरखास्ि मलई वा अड्डाबाटै सोधी लेखी 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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सहीिाप गराई मलई मार घा जााँच गरी गराई बेहोस ्भएकाको पमन होस ्ठेगान हनुासाथ सोधी कागज 
गराई मलई सो दरखास्ि, कागज र घा जााँचको कागज सबै सामेल राख्न ेगनुन पिन ।  

२२ नं. ।।  ।। कुटपीट मदु्दामा घा जााँच गदान सजायमा घटीबढी पने गरी जीउमा परेको घा 
भन्दा नापमा वा ककमसममा घटीबढी पारी वा नभएको घा चोट पटक ि भनी वा भएको घा चोट दबाई 
िुटाई घा जााँचको कागजमा जानी जानी लेखखददएको रहेि भने ्यसबाट सजायमा जमि घटी बढी पनन 
जाने हनु आउाँि ्यसको अन्जाम गरी ●दईुसय पचास रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन । 

 

२३ नं. ।।  ।। घा ज“चाउन आउ“दा झटु्टा घा खि नील डाम बनाई जाँचाउन आएमा सामबि 
भएकालाई ●एकसय रुपैयााँ जररबाना गनुन पिन । 

 

२४ नं. ।।  ।। अड्डामा बसी वा डोरमा खटी गएको वा उदी पूजी गरी पक्रन िामेल गनन 
पठाएको सरकारी कमनचारीले आफ्नो खजम्माको गनुन पने कानून बमोखजम सरकारी काम िामेल गनन पक्रन 
खोजेका अवस्थामा सो काममा बाधा गराउन वा अरु कुनै कुराको मनयिले हूल हजु्जि गरी कुटपीट गरी 
हाि हमियार िोडेि भने ्यसलाई ऐनले हनु ेसजायमा चकु अनसुार ि मकहनासम्म कैद थप हनु्ि । 
हाि निोडी हूल हजु्जि मार गरेमा ●दईुसय पचास रुपैयााँसम्म जररबाना मार थप हनु्ि । 

२५ नं. ।।।। कुटाइ माग्नलेाई ददलाउन े भराउन े कुराका सम्बन्धमा यस महलको ३।६ 
नम्बरमा लेखखएको कुरामा सोही बमोखजम र अरुमा कुटपीट गनेबाट असूल भएको जररबानाको यस 
महलको ७।८ नम्बरमा लेखखए बमोखजमको कुटपीटको हकमा आधा र अरुमा िीन खण्डको एक खण्ड 
कुटाइ माग्नलेाई घा खचन वापि ददन ुपिन । 

 
२५क.नं. ।।  ।। यस महल बमोखजमको कसूरबाट पनन गएको पीडाको मारालाई कवचार 

गरी अदालिले कसूरदारबाट पीमडिलाई दईु लाख रुपैयााँसम्म क्षमिपूमिन भराई ददन सक्नेि । 
 

२६ नं. ।।  ।। यस महलमा लेखखएका कुरामा सजाय गदान कुटपीट मार भएकोमा भए िीन 
वषन, हमियारले हामन घोची घाउ पारेको वा आगोले पोले डामेकोमा भए ि वषन र अिभि पारेकोमा भए 
दश वषनभन्दा बढी कैद गनन हुाँदैन। 

 

२७ नं. ।।  ।। यस महलमा लेखखएको खिमा नामलस गनन आउ “दा कुटपीट गरेका मममिले 
अिभि भएकोमा िीन मकहनामभर र सो बाहेक अरु गैह्र कुरामा भए सो भएका पैंिीस ददनमभर नामलस 
नददए लाग्न सक्दैन । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
● नवौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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महल १० 

ज्यान सम्बन्धीको 
 

१ नं. ।।  ।। कानून बमोखजम बाहेक कसैले कुनै मामनसको ज्यान मानन, मानन लगाउन वा 
मानानको उद्योग गनन हुाँदैन। 

 

२ नं. ।। ।। अपह्या वा अकानका किनव्यले कुनै मामनसको ज्यान मरेमा हकवाला र अरु 
देख्न ेसनेुले समेि सो कुराको सूचना खजमीदार, िालकुदार वा सम्बखन्धि गााँउपामलका वा नगरपामलकाको 
सदस्य र प्रहरी कायानलयलाई समेि ददन ुपिन र ्यस्िो सूचना पाएमा वा अरु कुनै व्यहोराले थाहा भएमा 
खजममदार, िालकुदार र गााँउपामलका वा नगरपामलकाको सदस्यले समेि देहाय बमोखजम गनुन पिन – – – – –  
 

खजममदार, िालकुदार वा गााँउपामलका वा नगरपामलकाको सदस्यले आफूले पाएको सूचना वा खबर 
यथाशक्य चा“डो गााँउपामलका वा नगरपामलकालाई ददन ुपिन र प्रहरी मौकामा आइ नपगेुकोमा  
गााँउपामलका वा नगरपामलकाले खजममदार िालकुदार समेि राखी यसै महलको ३ नम्बर बमोखजम 
लाश जााँच मचुलु्का गराई प्रहरी आईनसकुन्ज्याल लाश कहफाजिसाथ राख्न ुपिन – – – –– – १ 
 

अकानका किनव्यले ज्यान मरेको देखखएमा  गााँउपामलका वा नगरपामलका, खजममदार, िालकुदार समेिले 
किनव्यवाला कसूरदारको पमन भरसक सरुाक पत्ता लगाई पकक्रए प्रहरीको खजम्मा लगाई ददन ुपिन– –२ 

 गााँउपामलका वा नगरपामलकाले मामथ १ दफा बमोखजम गरेको मचुलु्का प्रहरी आउनासाथ 
प्रहरीलाई समु्पी ददन ुपिन र प्रहरीले पमन कानून बमोखजम लाश जााँच सरजमीन िहकककाि समेिको 
कारबाही गनुन गराउन ुपिन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – – – – – – ३ 
 

लाश जााँच गदान मडस्पेन्सरी वा अस्पिाल नखजक भएका ठाउाँमा अस्पिाल भएसम्म अस्पिालका 
डाक्टर र सो नभै मडस्पेन्सरी भए सो मडस्पेन्सरीमा रहेको मतुय खचकक्सकबाट समेि ज “चाउन लगाई 
प्रमिवेदन मलन ुपिन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – – – – – – ४ 

 

३ नं. ।। ।। अपह्या वा किनव्य परी मरेको उजूर वा शङ्का देखखएकोमा मनेको लाश जााँच र 
मौका िहकककाि गदान गनन जा “दा मौकामा पगु्नासाथ पकहले सो लाश भए रहेका ठाउाँ भन्दा केही वरै खडा 
भै वा बसी लाश रहेको ठाउाँ वरपर भए परेको हाि खटु्टा वा अरु केही ककमसमको खचन्ह वा जमीन घकष्टए 
मामडएको वा कहीबंाट खघसारी ल्याएको खचन्ह मनशाना इ्यादद केही भए परेको र अरु दसी प्रमाण हनु े
केही माल िुटे रहेको देखखयो भेकटयो भन ेसो व्यहोरा समेि खोली कटपी लेखी सो देखखए भेकटएको दसी 
खचन्ह मनशाना समेि भरसक नमामसन ेगरी जस्िाको िस्िो रहने कहसाबसाँग आखखरी जााँच गरी लाश सदगि 
गने पूजी नहनु्ज्यालसम्म सो सबै कुरा कहफाजिसाथ साबूद राखी अरु िल देहायमा लेखखए बमोखजम के 
के कुरा भए परेको ि खूब ध्यान ददई हेरी लाशको हालि, सो लाश रहेका ठाउाँ जग्गाको अवस्था र चार 
ककल्ला समेि देखाई गनन सक्ने भए नक्सा समेि खडा गरी रीिपूवनक लाश जााँचको कागज खडा गनुन 
पिन–– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

घा, चोटपटक, नील डाम परी मरेकोमा मनेको लाशमा यस यस ठाउाँमा यमि यमि लम्बाई चौडाई 
गकहराई भएको यमि गोटा यस्िो यस्िो घाउ चोट पटक अिभि नील डाम, समु्ला परेको, भाँ“खचएको, 

                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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फुटेको भने र िाला खईुमलएको, घमस्रएको, फाटेफुटेको, घोचेको भने समेि सबै कुरा स्पष्ट खलुाई 
जााँच गनुन पिन – – –– १ 
 

झणु्डी मरेको मामनसको लाशको अवस्था देहायमा लेखखए बमोखजम ि िैन जााँची पासो लगाएको डोरी  
 

अड्डामा ल्याउन ुपठाउन ुपिन– – –– – – – – – – – – – – २ 
 

ओठ फुस्रो र आाँखाको नानी ठूलो ि िैन – – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

आाँखा केही बाकहर मनस्केको वा मनक्लेको ि िैन – – – – – – – – – – – – – २ 
 

खजभ्रो बाकहर मनस्केको वा ओठले च्यापेको ि िैन – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

मखु, नाक, गदुद्वार वा इखन्रयको प्वालबाट रगि वा राल इ्यादद समेि लस्सादार पानी र मल 
बीयन मनस्केको ि िैन – – – – – – – – – – – – – – ४ 
 

घााँटीमा डोरीको डाम झखुण्डएमिर ि िैन सो डाम गोल वा नागबेली कस्िो ि कैलो डाम परेको 
र सो ठाउाँको िाला साह्रो ि िैन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – – – – – 
५ 
 

हाि मठुी पारेको ि िैन, हाि खटु्टाले जमीन िोए समािेको ि िैन – – – –– – – – – –– – – – – – ६ 
 

कुवा, पोखरी, खोला, नालामा परेका लाशको अवस्था देहायमा लेखखए बमोखजम ि िैन जााँच गनुन पिन३ 
 

पानीबाट उठाउने मबखत्तकै हािको िाला चाउररएको र पेट ढामडएको ि िैन– – – – – – – – –– – – – – १ 
 

लाश रहेको ठाउाँको वरपर कुवा पोखरीका ककनारा िेउिाउमा र लाशको मखुमा रगिको मिटा ि 
िैन– – २ 
 

लाशको टाउको, गधनन वा आङमा समेि कहा“ कहा“ चोट पटक वा रगि लागेकोि –  – – – – – – – – ३ 
 

मठुी खलुा ि िैन, हािमा केही चीज ली राखेको भए यो यो चीज ली राखेको मथयो भनी र मखु 
आङको िाला नरम वा खस्रो जस्िो ि उस्िो दरुुस्ि गरी लेख्न ुपिन– – – – – – – –– – – – – – – – – – ४ 
 

पेटमा पानी रहे नरहेको जा“च्नलाई वाररस भएकोमा वाररस र वाररस नभएकोमा अरु मामनस समेि 
लगाई लाशलाई घोप्टो पारी कपठ्यू“ मथच्न लगाउाँदा पानी मनस्कन्ि मनस्कदैन  – – – – – – – – – – – – –५ 

मलि खखुम्चएर सानो भएको ि िैन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – ६ 
 

हािको औलंामा िाला खइुमलएको ि िैन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – –७ 
 

भगमभर माटो पसेको ि िैन– – – –– – – –– – – –– –– – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ८ 
 

सपनले टोकेकोमा देहायमा लेखखए बमोखजम भएको ि िैन जााँच गनुन पिन – – – – – – – – – – – – ४ 
 

टोकेको ठाउाँमा समुनएको र कपालको रौ लछु्दा सखजलैसाँग उखेमलन ेभएको ि िैन – – –  – – १ 



 

170 
 

 

मनुन अगामड सो टोकेको ठाउाँमा ठूलो पीर पने गरी दखु्न ेर मखुबाट कफंज आउन ेऔलंा पमन 
खमु्ची आाँखी भई सान ुसान ुखोल्न पमन नसक्ने भई मखु पहेंलो मनलो र रगि पमन नीलो पािलो 
चााँडै नजम्ने भएको मथयो मथएन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – –– – – –– – – – – – – – – – – – २ 
 

कुरा गनन नसक्ने लठ्ठ भएर कहंड्न पमन नसक्ने भएको मथयो मथएन – – – – – – – – – –– – – – – – ३ 
 

कवष खाए खवुाएमा देहायमा लेखखए बमोखजम भएको ि िैन जााँच गनुन पिन – – – – – – – – – – – – – – ५ 
 

मनुन अगामड आाँखााँखमु्ची आ“खाको नानी सान ु र मरी सकेपमि ठूलो हनुे, मनन अगामड बेहोस र 
मनरा लाग्न,े पमसना धेरै आउने, मखु सकु्ने भएको मथयो मथएन– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– –– १ 
 

मनुन अगामड उन्मत्त, घााँटी मखु सकु्ने र चेहरा रािो हनु,े मनरा लाग्न,े आाँखा टोलाउन ेभई आाँखाको 
नानी ठूलो ठूलो देखखने र बराबर बेहोस ्भई लरबराई बोल्ने भएको मथयो मथएन– – – – – – – – – २ 
 

मनुन अगामड झाडा बान्िा हनुे र पेटमा डाहा हनु,े ज्यादा प्यास लाग्न,े मखु समुनए जस्िो, नाडी 
चााँडो चााँडो चल्न,े नािाकिी हनुे र बेहोस भएको मथयो मथएन – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ३ 
 

मने वेलामा खशिाि हनु,े खााँदा खेरी मखु घा“टी पेट पोल्ने, कपडौला फकन ने भएको मथयो मथएन– – ४ 
 

४ नं. ।। ।। अपह्या वा किनव्य परी मने मामनसको लाश कानून बमोखजम जााँच भै सकेपमि 
सो लाश जलाउन ु गाड्न ु फाल्न ु जो गनुन पिन गननको मनममत्त लाश जााँच गने प्रहरी कमनचारीले र 
➤सरकारी वकील भए मनजले समेि सहीिाप गरी पूजी गररददन ु पिन । सो पूजी नमलई ्यसै लाश 
जलाउन, गाड्न, फाल्न हुाँदैन। सो बमोखजम पूजी गरी नददने वा पूजी नमलई लाश जलाउन,े गाड्ने, 
फाल्नलेाई दश रुपैयााँ जररबाना गनुन पिन । लाश जााँच भै नसक्दै दबाउनका मिलबले लाश जलाउन,े 

गाड्न,े फाल्ने वा सो कुरा गनन लाउनलेाई अरु कानूनले हनुे सजायमा सो गरे वापि ि मकहना थपी कैद 
गनुन पिन । 

 

५ नं. ।। ।। ज्यान मलने इमबलाग वा मनसाय नभै कसैले आफूले गरेको किनव्यले मामनस 
मलान भने जस्िो नदेखखएको कुनै काम कुरा गदान ्यसैद्वारा केही भै कुनै मामनस मनन गएको भकविव्य 
ठहिन । 

६ नं. ।।  ।। भकविव्य भै मामनसको ज्यान मरेकोमा देहाय बमोखजम सजाय हनु्ि – – – – – –  
 

एउटा कामको मनममत्त सावधानीसाँग हाि हमियार उठाएकोमा केही व्यहोराले अरुलाई लाग्न गै भकविव्य 
परेकोमा िीनसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – १ 
 

होस नपरु् याई वा हेलचक्रयाई गरी कुनै काम गदान भकविव्य परेकोमा पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना वा 
दईु वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्ि – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – २ 
 

  ......................– – – – – – – – – – – – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – ३ 
 

                                         
➤गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्धारा संशोधन । 
 केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
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  ....................... कसैले कसैलाई कुटपीट गदान भकविव्य परेकोमा पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना वा 
दईु वषनसम्म कैद वा दबैु सजाय हनु्ि – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – –४ 
 

लेखखएदेखख बाहेक अरु कुरा भै भकविव्य परेकोमा दईुसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि – – – – – – – – – ५ 
 

७ नं. ।।  ।। देहायको अवस्थामा ज्यान मरेकोमा ज्यानमाराको बाि लाग्दैन – – – – – – – – –  
 

कसैले हाि हमियार मलई वा नमलई आफ्नो ज्यान मलनासम्मको जोरजलूुम गनन लागेकोमा ्यस्िालाई 
पक्राउ गनन वा गहुार मद्दि माग्न नसककने वा मागे पमन बखिमा मद्दि पगु्न नसक्ने वा ्यस्िाको 
पन्जाबाट भागी उम्की आफ्नो ज्यान बचाउन समेि फूसनि नपाउन े अवस्थामा आफूले केही नगरे 
आफ्नो ज्यान रह“दैन भने पूरा कवश्वास भै ज्यान बचाउनका खामिर उसै मौकामा केही गदान सो 
जलूुमीको ज्यान मरेको – – –– – – –– – – –– – – –– –  – – –– – – –– – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – १ 
 

बारी वा बगैंचाको अन सागपाि फलफूल चोरेमा बाहेक अरु चोरी गनन बाटो अबाटोमा ढुकी बसी वा 
बाटो अबाटोबाट अकानको घरमभर पसी कुनै प्रकारको चोरी गनन लागेका बखि वा चोननका मनममत्त 
सेन खनी मभर पस्न लागेका बखि पक्रन भरमग्दूर गदान पमन मद्दि नपगुी चोर डााँकालाई पक्राउ गनन 
नसककने र केही नगरे आफ्नो धन बच्न नसक्ने भयो भने उसै बखि चोर डा“कुलाई केही गदान मनन 
गएको – – – –२ 
 

सरकारी िहबील कागजपर कैदी थनुवुा इ्यादद गैह्र रहेका अड्डाखाना खोर कारागार समेि गैह्रमा 
चपोट पाले पहरा रहेका चपोट पालेले आफूलाई भएका कानून बमोखजमको काम गदान सो काममा 
बाधा पने वा नोक्सान गने, चोने, भाग्न,े भगाउने समेि गैह्र मनयिले उदी बखखनलापको काम गनानलाई 
पाले चपोट उपर हमला गरी हाि हमियार उठाई वा नउठाई आई लागेमा आफ्नो जीउ वा खजम्मामा 
रहेको सरकारी मालको बचाउ मनममत्त उसै मौकामा केही गदान मनन गएको – –– – – – – – – – – – – – ३ 

 

८ नं. ।। ।। यसै महलको ५ नम्बरले भकविव्य ठहने बाहेक कुनै अि भााँच्ने मिने गरी हान े
कुटेमा ्यो थला परी मनको नभए जमिसकैु समय पमि मरे पमन ज्यानमाराको बाि लाग्ि । 

 

९ नं. ।। ।। ज्यानै मानानका लामग कुनै अि भााँच्ने मिने गरी हाने कुटेमा बाहेक मारौं भनी 
गैह्र मने कुरा गदान उसै बखि ज्यान नमरी ्यही मारौं भनी गरेका चोट पीरले उठ्न नसकी थला परी 
एक्काईस ददनमभर, अरु सास्िी सासना जोरजलूुम गरेमा िीन ददनमभर र कवष गैह्र खवुाएमा साि ददनमभर 
मार् यो भने ज्यानमारा ठहिन । 

 

१० नं. ।। ।। यसै महलको ५ नम्बरले भकविव्य ठहने बाहेक सन्धी कुठाउाँमा हािले हान्दा 
्यसै पीरले उठ्न नसकी थला परी साि ददनमभर मर् यो वा पीडा पने गरी बााँध िााँद गदान ्यसै पीडाले 
उठ्न नसकी थला परी पााँच ददनमभर मर् यो वा जेसकैु कुरा गदान सोही चोट पीरको घाउ डाम पाकी ्यसै 
पीरले उठ्न नसकी थला परी एक्काईस ददनमभर मर् यो भने ्यसैको किनव्यले ज्यान मरेको ठहिन । सो 
म्याद नाघी मरेमा कुटपीटको महल बमोखजम हनु्ि ।  

 

                                         
 केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
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११ नं. ।। ।। अखघबाट अकानले कुटपीट गैह्र गदान वा कुनै अरु व्यथा लामग वा अरु केही 
कुरा भै कहंडडलु कामकाज गनन नसक्ने गरी थमलएका मामनसलाई कुटपीट गैह्र गरेमा सो गरेका एक्काईस 
ददनमभर मर् यो भने पमिबाट कुट्नेका चोट कपरले मरेको ठहिन । अखघबाट कुट्नलेाई ज्यान मारौं भनी 
कुटेको ठहरेमा यसै महलको १५ नम्बर बमोखजम र ज्यान मारौं भने मनयि नमलई कुटपीट गरेमा 
कुटपीटको महल बमोखजम सजाय गनुन पिन । 

 

१२ नं. ।। ।। म्यादमभर कहड्न डुल्न अरु काम गनन लागेपमि अरु कुनै व्यथा लागी वा अरु 
कुटपीट गैह्र गरी म्यादमभरमा मर् यो भने पमन अखघबाट कुट्नेका चोट पीरले मरेको ठहदजन । माने 
मनयिले कुटेमा यसै महलका १५ नम्बर बमोखजम र सो मनयि नदेखखएमा कुटपीटको महल बमोखजम 
सजाय मार गनुन पिन । 

 

१३ नं. ।। ।। यसै महलका अरु नम्बर बमोखजम ज्यानमाराको बाि नलाग्न े अवस्थामा 
बाहेक कसैले अरुको ज्यान मने गैह्र कुरा गदान उसै बखि वा ऐनका म्यादमभर ज्यान मरेमा सो ज्यान 
मानेलाई र मतुय भै बचन ददनलेाई र वारदाि भैरहेका ठाउाँमा गै अकानको जीउमा हाि हाली मानानलाई 
संयोग पाररददने मनयिले पक्री समािी राख्न े समेिलाई देहायमा लेखखए बमोखजम सजाय गनुन पिन । 
िुट्याउनका मनयिले हाि हाल्ने वा िुट्याईददनलेाई भन ेबाि लाग्दैन – – – – – – – – – – – – – 

 

धार भएको वा नभएको जोखमी हमियार गैह्रले हामन रोपी घोची ज्यान मारेमा जमिजना भै हमियार 
िाडेको ि उिी जना ज्यानमारा ठहनिन ्। सवनस्वसकहि जन्म कैदको सजाय गनुन पिन – – – – – – – १ 
 

कवष खवुाई ज्यान मारेमा खवुाउने ज्यानमारा ठहिन । ्यस्िालाई सवनस्व सकहि जन्म कैद गनुन पिन 
। मामनसलाई कवष खवुाउन लगाउनलेाई जन्म कैद गनुन पिन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – २ 
 

लाठा ढुिा र साधारण सानामिना हािहमियारले कुटी हामन रोपी घोची वा अरु ज्यान मने गैह्र कुरा 
गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मार सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भै 
मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोट्ले मरेको भने प्रमाणबाट देखखन ठहनन आएमा सोही मामनस मतुय 
ज्यानमारा ठहिन । ्यस्िालाई सवनस्व सकहि जन्म कैद गनुन पिन । सो बाहेक अरुलाई र यसैले 
मारेको वा यसैका चोटले मरेको भने कुरा सो हाि हमियार िाड्ने कसै उपर कुनै प्रमाणबाट देखखन े
ठहनन नआएमा सबैलाई जन्म कैद गनुन पिन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – – – – – – – ३ 
 

जनुसकैु कुरा गररकन पमन ज्यान मानानमा बचन ददनलेाई वा वारदाि भैरहेको ठाउाँमा गै मानानलाई 
संयोग पाररददना मनममत्त मने मामनसको ज्यूमा हाि हाली पक्री समािी ददनेलाई जन्मकैद गनुन पिन – ४ 

१३क. नं. ।।  ।। ... ... ...  
 

१४ नं. ।।।। ज्यान मानानको मनसाय रहेनि, ज्यान मलन ुपने सम्मको इवी पमन रहेनि, लकुी 
चोररकन हानेको पमन रहेनि उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रीस थाम्न नसकी जोखखमी हमियारले 
हानेको वा कवष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुिा, लाि, मकु्का इ्यादद हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका 
म्यादमभर ज्यान मरेमा दश वषन कैद गनुन पिन । 

 

                                         
 केही नेपाल कानून खारेज गने ऐन, २०४७ द्वारा खारेज । 
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१५ नं. ।। ।। ज्यान माने मनसायले गोली चलाउने वा बम हाने वा घािक हमियारले 
काट्ने वा माननका लामग अरु जनुसकैु कुराको उद्योग गरी मनेसम्मको काम गरेकोमा कुनै कारणले ज्यान 
मनन पाएको रहेनि भने ्यस्िो काम गने र गनन लगाउन ेिथा सो ठाउाँमा गै बचन ददने वा मद्दि गनेलाई 
पााँच वषनदेखख बाह्र वषनसम्म कैद गनुन पिन । 

 
१६ नं. ।। ।। ज्यान माने काममा वा ज्यान मनन सक्ने कुनै कुरामा मतुय भै षडयन्र गने 

वा ्यस्िो काम गनन लगाउनेलाई ज्यान मरेको रहेि भने दश वषनदेखख पन्र वषनसम्म कैदको सजाय गनुन 
पिन । ज्यान मनन पाएको रहेनि भने पााँचवषनदेखख बाह्र वषनसम्म कैद गनुन पिन । 

 

१७ नं. ।। ।। ज्यान मानानलाई मिलबमा भने पसेको िर मतुय भै बचन पमन नददन,े हाि 
हमियार पमन निोड्न,े जीउमा पमन निुने देहायका अवस्थाका अरु मिलबीहरुलाई ज्यान मरेको रहेि भन े
देहाय बमोखजम र ज्यान मरेको रहेनि भने देहायमा लेखखएको सजायको आधा सजाय गनुन पिन– – – – – – –  

 

ज्यान मानानलाई भनी हमियार कवष मागेमा जानी जानी हािहमियार गोली बारुद कवष ददने वा ज्यान 
मानान मनममत्त वारदाि गरररहेका ठाउाँमा हमियार साथमा मलई महजूद रहनेलाई दश वषन कैद गनुन 
पिन– – –१ 
 

मामथ १ दफामा लेखखए बाहेक घेरा ददन,े बाटो, गौडा िेक्ने वा भाग्न उम्कन नपाउन ेसमेि गैह्र काम 
गरी माने संयोग पाररददनलेाई पााँच वषन कैद गनुन पिन – – – –– – – –– – – –– – – –– – – –– – – –  – – –२ 
 

अरु ककमसमसाँग मि सल्लाहमा पसेकोमा माने ठाउाँमा गई अरु कुरा केही नगरी हेरी रहनेलाई र 
लेखखएदेखख बाहेक अरु ककमसमका मिलबीलाई ि मकहनादेखख िीन वषनसम्म कैद गनुन पिन – – –– – ३ 

 

१८ नं. ।। ।। जन्मेको जीउाँदो बालक बामलका फाल्नलेाई चार वषन कैद गनुन पिन । सो 
बालक बामलका मरेको भए ज्यानमारा सरह सजाय गनुन पिन । 

 

१९ नं. ।।।। अकानले बेहकमा मामनस मानन लागेमा ग्वाहार माग्दा सनुी नजान ेसोह्र वषन मामथ 
पैसठ्ठी वषनममुनका जानकार लोग्नेमामनसलाई जनही िीस रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन । 

२० नं. ।। ।। किनव्य परी ज्यान मरेको मदु्दामा कसूरदार आफै साकवि भै पोलेकोमा बाहेक 
किनव्यको उजूर परेकोमा िहकककािबाट किनव्यवाला यही हो भने पत्ता नलागेकोमा बीस वषनपमि र 
किनव्यको उजूर नपरेकोमा सो वारदाि भएका दईु वषनपमि कसै उपर मदु्दा चल्न सकै्तन । 

 

२१ नं. ।। ।। लाश जााँच गदान जनु कहसाबसाँगजा“च्न ु पने देखखन्ि सो बमोखजम जााँच गरी 
लाशमा भए देखखएसम्मको घाउ, खि, चोट, मनशाना सबै यथाथन खोली लाश जााँचको कागजमा लेख्न ुपिन । 
जानी जानी फरक पारी लेखेको ठहर् यो भने ्यस्िालाई पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

 

२२ नं. ।। ।। ज्यान मानानका मिलबमा नपसेको अकानको बेहकमा कसैले ज्यान मािन भने 
कुरा आफूले चाल पाई वा ज्यान मररसकेको ि भने चाल पाई उसलाई नपक्री वा जाहेर नगरी दवाउन 
भगाउन हुाँदैन। 

 

                                         
 आठौ संशोधनद्धारा संशोमधि । 
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२३ नं. ।। ।। ज्यान माने मिलबमा पसेको रहेनि भने पमन मान ु निुट्टी एकै घरसाँग 
बसेकाले आफ्नो जहान चाकरलाई मारेको ज्यान माररसकेको ि भने कुरा चाल पाई उसलाई नपक्री वा 
जाहेर नगरी दवाउन भगाउन हुाँदैन। 

 

२४ नं. ।। ।। ज्यान मानानका मिलबमा नपसेको भएपमन ज्यान मारी ल्याएको कुरा थाहा पाई 
बााँडी खानेलाई बाि लाग्ि । सो नखाएको भए र यसै महलको २३ नम्बरमा लेखखएदेखख बाहेक 
अरुलाई ज्यान माररसकेको चाल पाई अड्डामा जाहेर नगरी दबाए भगाएको भएपमन आफ्नो बाब,ु बाजे, बज्यै, 

स्वास्नी, िोरा, िोरी, एकै बाबबुाट जन्मेका दददी, बकहनी, एकै बाजेबाट जन्मेका जेठा कान्िा बाब,ु फुपू, 

दाज,ु भाइ, भमिजा, नामि, नामिनी, जेठी कान्िी आमा, भाउज्यू, बहुारी, सासू, ससरुा, मामा, भामनज, आफूले 
जन्माएको िोरी वा एकै बाबबुाट जन्मेका दददी बकहनी ददएको मभनाज ुजवुाई यमि नािाका र एकै घरमा 
मान ुनिुट्टी साँग बसेका जहानले भगाए दबाएको भए खि बाि लाग्दैन ।  

 

२५ नं. ।। ।। ज्यान माररसकेको कुरा चाल पाई जाहेर नगरी कसूरदारलाई दवाउने भगाउन े
सरकारी कमनचारी भए दईु वषन, ्यस जग्गाका खजममदार िालकुदार गााँउपामलका वा नगरपामलकाको 
सदस्य भए डेढ वषन, थरी गमुस्िा मखुखया ममझार जेठा बूढा गोरुम कटुवाले नाइके महान े गाउाँका 
चौकीदार गोडायि भए ि मकहना कैद र अरु भए घरमा थाहा पाउन ेमतुय जो हो उसलाई बीस रुपैयााँ 
जररबाना गनुन पिन ।  

 

२६ नं. ।। ।। ज्यान मािन भने कुरा चाल पाई जाहेर नगरी ज्यान माररसके पमि जाहेर भयो 
भने ्यस्िो चाल पाई जाहेर नगनेलाई एक वषनसम्म कैद गनुन पिन । 

२७ नं. ।। ।। ज्यान मािन भने कुरा चाल पाई जाहेर नगरी दवाई ज्यान मानन नपाउाँदै 
अरुबाट जाहेर भयो भने ्यस्िो चाल पाई जाहेर नगरी दबाउनेलाई ि मकहनासम्म कैद गनुन पिन । 

२८ नं. ।।  ।। कसैले गभन िहुाएमा वा गभन िहुाउने मनयिले वा गभन िकुहन सक्ति भने 
जानी जानी वा कवश्वास गनुन पने कारण भई कुनै काम गदान गभन िकुहन गएमा मनजलाई देहाय बमोखजम 
सजाय हनुेि .......................................... 

 

बाह्र हप्तासम्मको गभन भए एक वषनसम्म कैद .......................................... १ 
 

पच्चीस हप्तासम्मको गभन भए िीन वषनसम्म कैद ...................................... १ 
 

पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गभन भए पााँचवषनसम्म कैद ................................. १ 
 

२८क. नं. ।।  ।। कसैले गभनविी मकहलालाई करकाप, धम्की, ललाई फकाई वा प्रलोभनमा 
पारी गभनपिन गराउन हुाँदैन। ्यसरी गभनपिन गराउनलेाई देहाय बमोखजमको सजाय हनुेि:– 

 

बाह्र हप्तासम्मको गभन भए एक वषन कैद ................................................. १ 
 

पच्चीस हप्तासम्मको गभन भए िीन वषन कैद ............................................. १ 
 

                                         
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
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पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गभन भए पााँचवषन कैद ...................................... १ 
 

२८ख. नं. ।।  ।। यस महलको २८ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन देहायका 
अवस्थामा नेपाल सरकारले िोके बमोखजमको प्रकक्रया अपनाई मनधानररि योग्यिा पूरा गरेका इजाजिपर 
प्राप्त स्वास्थ्यकमीले गभनपिन गराएकोमा यस महल बमोखजम गभन िहुाएको मामनने िैन ........  
गभन बोक्ने मकहलाको मञु्जरीले बाह्र हप्तासम्मको गभनपाि गरेकोमा ..................१ 
 

जबरजस्िी करणी वा हाडनािा करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गभन ्यस्िो गभन बोक्न े
मकहलाको मञु्जरीले गभनपाि गराएकोमा ....................................२ 
 

गभनपाि नगराएमा गभन बोक्न ेमकहलाको ज्यानमा खिरा पगु्न सक्ति वा मनजको स्वास्थ्य शारीररक वा 
मानमसक रुपले खराब हनु सक्ति वा कवकलाड्ग बच्चा जन्मन्ि भने प्रचमलि कानून बमोखजम योग्यिा 
प्राप्त खचकक्सकको राय भई ्यस्िो मकहलाको मञु्जरीले गभनपाि गराएकोमा ........ ........... ........३ 

 
◙२८ग. नं. ।।  ।। कसैले गभनपिन गराउने उद्दे् यले गभनमा रहेको भ्रणुको मलि पकहचान हनु े

कुनै काम गनन गराउन ुहुाँदैन। ्यस्िो काम गने गराउनलेाई िीन मकहनादेखख ि मकहनासम्म कैद हनुेि। 

◙२८घ. नं. ।।  ।। २८ग. नम्बर अनसुार मलि पकहचान गरी गभनपिन गने गराउनेलाई ि 
मकहनादेखख दईु वषनसम्म कैद हनुेि । 

 

२९ नं. ।।।। केही रीस इबीले गभनविी स्वास्नीमामनसलाई केही कुरा गदान गभन िकुहन गयो 
भने गभन िहुाउने मनसायले गरेको रहेनि भने पमन बाि लाग्ि । 

 

३० नं. ।। ।। जन्मेका जीउाँदो बालक बामलका फामलएको देखखयो भने सो कुरा नखजकको 
प्रहरी कायानलयमा जाहेर गनुन पिन । 

 
३१ नं. ।।  ।। ... .... .... ... 
 
३२ नं. ।। ।। यस महलको २९ नं. बमोखजम केही गदान बाह्र हप्तासम्मको गभन पिन हनु 

गएकोमा एक वषनसम्म कैद, पच्चीस हप्तासम्मको गभन िकुहन गएकोमा िीन वषनसम्म कैद र पच्चीस हप्ता 
भन्दा बढीको गभन पिन हनु गएकोमा पााँचवषनसम्म कैद गनुन पिन । 

 

३३ नं. ।।।। कसूरदार आफै मखु साकवि भै ्यसैबाट उठेको मदु्दामा बाहेक गभन िहुायो भने 
कुरामा सो िहुाएको िीन मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 

 
 

 
 
 
 
 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा थप। 
◙ लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
 

 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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महल ११ 

जीउ मास्न ेबेच्नकेो 
 

१ नं. ।।  ।। कसैले कुनै मामनसलाई मबक्री गने उद्दे्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद 
बाकहर लैजान वा लगी मबक्री गनन हुाँदैन। कवदेशमा बेच्न लगेकोमा बेच्न नपाउाँदै पक्राउ भए बेच्न 
लैजानलेाई दश वषन र बेखचसकेको भए बीस वषन कैद हनु्ि । ककने मामनस नपेाल सरहदमभर फेला 
परे मनजलाई समेि बेच्नलेाई हनुे सरहको सजाय हनु्ि । 

 

२ नं. ।। ।। कसैले सोह्र वषन नपगेुका नाबालकलाई वा कुनै उमेरको भएपमन मगज मबग्रकेा 
मामनसलाई कानूनी संरक्षकको मञु्जरी बेगर उसको संरक्षक्वबाट िुटाउन वा िुटाउनको मनममत्त ललाउन 
फकाउन हुाँदैन। सो बमोखजम िुटाए वा ललाए फकाएमा सो गनेलाई पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना वा 
िीन वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्ि । 

 
३ नं. ।। ।। कसैले कसैलाई कमारा कमारी बनाउन, दास िलु्याउन वा बााँधा बनाउन 

हुाँदैन। ्यसरी कमारा कमारी बनाउन,े दास िलु्याउन े वा बााँधा बनाउने व्यखक्तलाई िीन वषनदेखख दश 
वषनसम्म कैद हनु्ि र अदालिले ्यस्िो कसूरदारबाट सम्बखन्धि व्यखक्तलाई मनामसब क्षमिपूमिन समेि भराई 
ददन सक्नेि ।  

४ नं. ।।।। यसै महलको १।२।३ नम्बरमा लेखखएको कसूर गननमा जानी जानी मद्दि 
ददनलेाई मतुयलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनु्ि । 

 

५ नं. ।।।। यसै महलको १।३ नम्बरमा लेखखए बमोखजम मामनस बेचे ककनेकोमा ककनेको 
थैली भसू गराई बेच्नलेाई सो नम्बरहरुमा लेखखएको सजायमा थप सो थैलीको कवगो बमोखजम जररबाना 
समेि गनुन पिन । 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 
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महल १२ 

इलाज गनेको 
 

१ नं. ।। ।। जोखखमी ठूलो खचरफार औषमध गदान र व्यथा जााँची खवुाउन ु पने औषमधको 
मलखि गरी ददंदा समेि सो कुराको इलम पढी पास दी ्यसको मनस्सा पाएका पासवाला डाक्टर बैद्यले 
खचरफार गनन, औषमध लगाउन र खवुाउने औषमधको मलखि गनन हनु्ि । व्यथाको परीक्षा गनन वा औषमध 
गनन जाने वा अनभुवले गररआएका मामनसले समेि सानो मिनो घाउ खकटरा खचनुन फोनुन मलम पट्टी औषमध 
लगाउने काम गनानलाई भने पास नभएपमन गनन गराउन हनु्ि । 

 

२ नं. ।। ।। जीउमा केही भएको खचनुन फोनुन खझक्न ुकाट्न ुनगरी नहनुे भएमा बेरामी जानकार 
र होसहवाशमा भए ्यससाँग समेि र बालक वा होशहवाशमा नभएको रहेि भने उसको संरक्षण गने 
वाररसवालाको मञु्जरी मलई र वाररसवाला कोही नभएको वेवाररसी मामनसको खचनुन फोनुन आव्यक देखखयो 
भने अस्पिालबाट रोगीको फाइदाको मनममत्त मञु्जरी नमलकन पमन पासवाला डाक्टर बैद्य आफैले सो काम 
गनन हनु्ि । 

 

३ नं. ।। ।। कक्रया पगुी सोमधएका कवषयहरु र कवषादी औषमधहरु पासवाला डाक्टर र 
बैद्यहरुले व्यथानसुार खवुाउन ुपने भै मलखि गरी ददएमा र ठीक मारासाँग खवुाएमा मनन गए बाि लाग्दैन 
। कक्रया नपगुी सोमधएको कवषादी र खााँदा मररन े भनी कहमलएका अरु कवषादी केही वस्ि ु खवुाउन 
नहनुेलाई खवुाए मलखि गररददएको भए र खवुाउन हनुलेाई खवुाउाँदा पमन ददन हनु ेमाराभन्दा बढी मारा 
गरी मलखिमा लेखी ददंदा वा खवुाउाँदा वा बेकाइदा साँग रोगीलाई खचरफार गदान केही हनु गयो भन े
्यस्िा डाक्टर बैद्यलाई र डाक्टर बैद्यले मलखि गरी ददंदा मारा ममलाई रोगीलाई ददन ुपने औषमध लेखी 
ददएकोमा औषमध ममलाउनेले मारामा घटी बढी पारी वा एकथोक औषमध ममलाउन ुपनेमा अको औषमध 
ममलाई खवुाउाँदा केही भएमा सो ममलाई ददने समेिलाई बाि लाग्ि । 

 

४ नं. ।। ।। यसै महलको १ नम्बर बमोखजम औषमध गनन वा खचरफार गनन पाउनेले औषमध 
गदान वा खचरफार गदान समेि सो औषमध वा खचरफार गराई माग्ने बेरामीको व्यथा बढ्न गएमा वा मनजको 
मृ् य ुभएमा वा जीउमा हामन पीडा हनु गएमा खान ददएको औषमध बााँकी भए सोही औषमध समेि र सो 
नभएमा डाक्टर बैद्यले लेखखददएको मलखि खचरफार गरेको काइदा र हमियार ्यसमा गरे लगाएको 
औषमधमध्ये कवषाददमा कक्रया पगेुका वा नपगेुका र अरु पमन प्रमाण बमोखजमको भाग पगेु नपगेुको समेि 
के रहेि ्यसमा औषमध व्यथा अनसुार ददनै पने भई ददएको र ददन नहनुे ददएको समेि के हो इ्यादद 
सबै कुरा राम्रो गरी जााँच्न सक्ने डाक्टर बैद्यहरुबाट ज “चाई र खाई मने कवषादद कुरा भए परेको औषमध 
भए सो औषमध कुकुर खसी बोकालाई खवुाई परीक्षा गनुन पिन । ्यस्िो परीक्षा गदान औषमध खाने कुकुर 
खसी बोका मनन गयो वा जााँच्दा बेरामीलाई व्यथा अनसुार ददन नहनुे औषमधको मलखि गरी ददएको वा 
औषमध ममलाउने वा बनाउनलेे प्रमाणभन्दा घटी बढी मारा पारी ममलाएको, कक्रया भाग नपगेुको औषमध 
खवुाएको, बेकाइदासाँग खचरफार गरेको, कमसल बीउबाट मबफर खोपेको ठहराए भने सो काम मानानका 
मनयिले नगरेको बकुद्ध नपगुी वा भलूचकूबाट मार हनु गएको ठहरेमा यसै महलको ८ नम्बर बमोखजम 
सजाय हनु्ि । 

 

५ नं. ।। ।। डाक्टर वा बैद्यको मलखि नभै कसैले नसा लाग्ने चीज र कुनै ककमसमको 
कवषादी वस्ि ुवा कवषको भाग परेको औषमधहरु ददन मबक्री गनन हुाँदैन। ददए मबक्री गरे बाि लाग्ि । 
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६ नं. ।। ।। बहूलाएका मामनसलाई औषमध मनममत्त मनको नहनु्ज्यालसम्म 
....................... अस्पिाल भए सो ठाउाँबाट ्यस कुराको औषमध गराउन ु पिन । उसको 
वाररसवालाले लगी कहफाजिसाँग रातिौं भन ेवाररसवालाको खजम्मा गररददन ुपिन । 

 

७ नं. ।।  ।। नोकरहरु वा आफ्नो घरमा बास ददइराखेका मबरामी मामनसलाई स्याहार 
सम्भार गने कुरुवा मामनस नराखी बेकहफाजिसाँग्यसै अलपर गरी बाकहर बाटाघाटा पाटी पौवा समेि कही ं
लगी फाल्न हुाँदैन। सो बमोखजम नगरी बेकहफाजिसाँग फाल्नलेाई पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना गनुन पिन 
। प्रहरी गााँउपामलका वा नगरपामलकाले ्यस्िो कवरामीलाई अस्पिाल वा औषधालय भएका ठाउाँमा 
अस्पिाल वा औषधालयमा र सो नभएका ठाउाँमा यथासम्भव कवरामी कुरुवा राखी औषमध गराउन ुपिन । 

 

८ नं. ।।  ।। यसै महलको १ नम्बरले औषमध खचरफार गने औषमध ममलाई खवुाउन 
पाउनेहरुले रोगीको फाइदाको मनममत्त सो काम गदान होश नपरु् याई गफलि बेपवानही गरी बेकाइदासाँग 
काम गरेकोबाट रोगी मनन गएको वा जीउमा जखम हामन पीडा भएको ठहरेमा ्यस्िालाई पााँच सय रुपैयााँ 
सम्म जररबाना वा दईु वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनु्ि । 

 

९ नं. ।।  ।। यसै महलको १ नम्बरले औषमध खचरफार गनन पाउने बाहेक अरुले रोगीको 
फाइदाका मनममत्त औषमध खचरफार गदान खोप्दा रोगी मनन गएमा वा जीउमा हामन भएमा यसै महलको ८ 
नम्बरले हनुे सजायमा थप एक सय रुपैयााँसम्म जररबाना वा ि मकहनासम्म कैद हनु्ि । कवरामीको 
जीउमा हामन केही भएको रहेनि भने पााँच रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

 

१० नं. ।।  ।। यसमा औषमध गदान मनन गएमा दगा गरे बाहेक अरुमा िीन मकहनामभर 
नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
 अदालिी कारबाही सम्बन्धी केही नपेाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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महल १३ 

आसय करणीको 
१ नं. ।।  ।। कसैले कुनै मकहलाको मञु्जरी मबना मनजको सम्बेदनशील अि िोएमा वा िुन े

प्रयास गरेमा, मनजको मभरी पोशाक खोलेमा वा खोल्न े प्रयास गरेमा, मनजलाई अस्वभाकवक रुपमा कुनै 
एकान्ि ठाउाँमा लगेमा, आफ्नो यौन सम्बन्धी अि मनजलाई िुन, समाउन लगाएमा वा मनजलाई अखिल वा 
अन्य ्यस्िै प्रकारको शब्द, संकेि प्रयोग गरेमा वा खचर, िस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले खजस्काएमा वा 
हैरानी ददएमा वा मनजसाँग यस्िै अन्य कुनै ककमसमले अस्वभाकवक, अवाखछिि वा अमयानददि व्यवहार 
गरेमा वा मनजलाई करणीका आशयले समािेमा यौन दवु्र्यवहार गरेको मामननेि र ्यस्िो कसूर गने 
व्यखक्तलाई एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेि । यस्िो कायनबाट पीमडि 
व्यखक्तलाई कसूरदारबाट मनामसब माकफकको क्षमिपूमिन समेि भराई ददन ुपनेि । 

 

२ नं. ।।  ।। ... ... ... 
 

३ नं. ।।  ।।... ... ... 
 

४ नं. ।।  ।।... ... ... 
 

५ नं. ।।  ।। आफू वा अरुसाँग गैर कानूनी करणी गनन स्वास्नीमामनसलाई फकाउने र वे्या 
गमनको लामग सम्पकन  र व्यवस्था गरी ददनलेाई िीन वषनसम्म कैद र िीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना 
हनु्ि । 

 

६ नं. ।।  ।। यस महलमा लेखखएको कुरामा सो कुरा प्रकाश भएका मममिले पैंिीस ददनमभर 
नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
  िैठौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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महल १४ 

जबरजस्िी करणीको 
१ नं. ।।  ।। कसैले कुनै मकहलालाई मनजको मञु्जरी नमलई करणी गरेमा वा सोह्र वषनभन्दा 

कम उमेरकी बामलकालाई मनजको मञु्जरी मलई वा नमलई करणी गरेमा मनजले जबरजस्िी करणी गरेको 
ठहिन ।  

स्पष्टीकरण: यस नम्बरको प्रयोजनको लामग: 
(क) डर, रास, धाक देखाई वा करकाप, अनखुचि प्रभाव, झकु्यानमा पारी वा जोरजलुमु गरी वा 

अपहरण गरी वा शरीर बन्धक राखी मलएको मञु्जरीलाई मञु्जरी मामनने िैन ।  
 

(ख) होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा मलएको मञु्जरीलाई मञु्जरी मामनने िैन ।  
 

(ग)  योनीमा मलि केही मार प्रवेश भएको रहेि भने पमन यस नम्बरको प्रयोजनको लामग 
करणी गरेको मामननेि ।  

 

 (घ) गदु्द्द्वार वा मखुमा मलि पसाएमा वा मलि बाहेक अन्य कुनै वस्ि ुयोनीमा प्रवेश गराएमा 
पमन जबरजस्िी करणी गरेको मामनने ि । 

 

२ नं. ।। ।। हाडनािाकी स्वास्नीमामनसको जबरजस्िी करणी गरेमा यस महल बमोखजमको 
सजायमा हाडनािामा करणी गनेको महलमा लेखखएको सजाय समेि थपी सजाय हनु्ि । जन्म कैदको 
सजाय पाउनेमा भने जबरजस्िी करणी वापिको सजाय थप हुाँदैन। 

 

 ३ नं. ।।   ।। जबरजस्िी करणी गनेलाई देहाय बमोखजम कैद सजाय हनुेि:– 
 

दश वषनभन्दा ममुनकी बामलका भए दशदेखख पन्र वषनसम्म .............................. १ 

दश वषन वा सोभन्दा बढी चौध वषनभन्दा कम उमेरकी बामलका भए आठदेखख बाह्र वषनसम्म ........ २ 
 

चौध वषन वा सोभन्दा बढी सोह्र वषनभन्दा कम उमेरकी बामलका भए ि वषनदेखख दश वषनसम्म ..... ३ 
 

सोह्र वषन वा सोभन्दा बढी बीस वषनभन्दा कम उमेरकी मकहला भए पााँच वषनदेखख आठ वषनसम्म..... ४ 

बीस वषन वा सोभन्दा बढी उमेरकी मकहला भए पााँचदेखख साि वषनसम्म ..............  ५ 
 

यस नम्बरमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्िी करणी 
गरेमा िीन वषनदेखख पााँचवषनसम्म ................................... ६ 

३क. नं. ।। ।। कसैले गभनविी, अशक्त, अपाड्गिा भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा 
आफ्नो संरक्षण वा हेरकवचारमा रहेका मकहलालाई जबरजस्िी करणी गरेमा वा जनुसकैु उमेरका मकहला 
उपर सामूकहक रुपमा जबरजस्िी करणी गरेमा यस महलमा लेखखएको सजायमा थप पााँच वषन कैद गनुन 
पिन। 

 

                                         
 लैिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
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३ख. नं. ।।  ।। ३ नम्बर र ३क. नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन आफूलाई 
मानवरोग प्रमिरोधक क्षमिा नष्ट गने खजवाण ु(एच.आई.भी. पोखजकटभ) को रोग भएको थाहा पाउाँदा पाउाँदै 
कसैले जबरजस्िी करणी गरेको रहेि भने ्यस्िो कसूरदारलाई ३ नम्बर र ३क. नम्बरमा लेखखएको 
सजायमा थप एक वषन कैद सजाय हनुेि । 

 

४ नं. ।। ।। जबरजस्िी करणी गने भएको कुरा जानी थाहा पाई हूल गरी साँगलामग जाने 
समाउने र सो काममा मद्दि ददनलेाई जनही िीन वषनसम्म कैद गनुन पिन । सोह्र वषन ममुनकी 
स्वास्नीमामनसका सम्बन्धमा भने दोब्बर सजाय हनु्ि । 

 

५ नं. ।।।। जबरजस्िी करणी गने उद्योग गरेको करणी गनन भने पाएको रहेनि भन े
जबरजस्िी करणी गनेलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनु्ि । 

 

६ नं. ।। ।। अह्राई जबरजस्िी करणी गनन लगाएको भए सो अह्राउनेलाई करणी भैसकेकोमा 
करणी गनेलाई हनु ेसजायको र करणी हनु नपाएको उद्योगसम्म गरेको भए उद्योग गनेलाई हनु ेसजायको 
आधा सजाय गनुन पिन । 

 

७ नं. ।।  ।। ...................... 
८ नं. ।।  ।। कसैले आफूलाई जबरजस्िी करणी गने मनसाय मलई बन्धक गरी वा 

हािपाि, िेकथनु, बााँध िााँद आक्रमण इ्यादद जोर जलुमु गनन लागेकोमा कुनै मकहलाले ्यस्िो जलु्मीको 
पन्जाबाट उम्की भागी आफूलाई करणी गननबाट रोक्न नसक्ने कवश्वास भएमा वा कवश्वास गनुन पने मनामसव 
कारण भएमा र ि्काल कसैको संरक्षण वा मद्दि उपलब्ध हनुे वा हनु सक्ने अवस्था नभएमा र ्यस्िो 
जलु्मीलाई आपm्ना अक्कल वकन िले सक्नसेम्मका उपाय ि्काल केही नगरे आफू मामथ करणी हनुेसम्मको 
ठूलो डर, रास परी करणी मलन नपाउाँदै वा उसै बखि, आफ्नो जोडबल पगु्न नसक्नेमा करणी मलई 
सकेपमि पमन सोही कुराको रीस थाम्न नसकी उसै बखि करणी मलएकै थलामा वा लपट्दै गई हमियार 
लाठो, ढुिा इ्यादद केही चलाई ज्यान मनन गएको ठहरे बाि लाग्दैन । 

 

९ नं. ।। ।। अपिुाली खानाका लामग कसैले कुनै स्वास्नीमामनसको जबरजस्िी करणी गरेमा 
वा गनन लगाएमा ्यस्िो जबरजस्िी करणी गने वा गनन लगाउनलेे सो स्वास्नी मामनसको अपिुाली खान 
पाउाँदैन । 

९क.नं. ।।  ।। कसैले कुनै नाबालकसाँग कुनै ककमसमको बाल यौन दरुाचार (पेडोफाएल) 
गरे गराएमा जबरजस्िी करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नम्बर बमोखजम हनुे सजायमा थप एक 
वषनसम्म कैद गरी ्यस्िो नाबालकलाई मनजको उमेर र उसलाई पगु्न गएको मकान समेि कवचार गरी 
अदालिले अप्राकृमिक मैथनु गनेबाट मनामसब माकफकको क्षमिपूमिन समेि भराई ददन ुपिन । 

 

 ९ख. नं. ।। ।। लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्िी करणी गरेको कवषयमा परेको उजूरीको 
प्रारखम्भक िानकवनबाट स्वास्नीलाई ि्काल वा मदु्दा ककनारा नहुाँदासम्म संरक्षण ददन आव्यक देखखएमा 
अदालिले लोग्नकेो नाममा देहायको आदेश जारी गनन सक्ि ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

 

 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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स्वास्नीलाई मनज बसी आएको घरमा नै बसोबास गनन ददन, स्वास्नीलाई खान लाउन ददन, कुटकपट नगनन 
िथा खशष्ट र सभ्य व्यवहार गनन लगाउन ––––––––––––––––१ 

स्वास्नीलाई आव्यक उपचार गराउन वा उपचारका लामग उपयकु्त रकम ददन लगाउन –––––––––––––––––२ 

दवैुलाई एकै ठाउाँमा बसोबास गनन उपयकु्त हनुे नदेखखएमा लोग्नलेाई अलग बस्ने व्यवस्था गनन िथा 
्यसरी अलग बस्दा स्वास्नीको भरणपोषणको लामग आव्यक व्यवस्था गनन लगाउन ––––––––––––––––––––––३  
स्वास्नीलाई कुनै प्रकारले दःुख ददने वा सिाउने कायन नगनन र स्वास्नीको कहि र सरुक्षाको मनममत्त अन्य 
आव्यक र उपयकु्त कुरा गनन गराउन ––––––––––––––––४ 

१० नं. ।।  ।। कसैले कुनै मकहलालाई जबरजस्िी करणी गरेको ठहरेमा अदालिले ्यस्िी 
मकहलालाई भएको शारीररक वा मानमसक क्षमि कवचार गरी मनामसब ठहराए बमोखजमको क्षमिपूमिन 
कसूरदारबाट भराई ददन ु पनेि । ्यस्िो क्षमिपूमिन मनधानरण गदान कसूरको गाम्भीयनिा, कसूरबाट पीमडि 
व्यखक्तको मृ् य ु भइसकेको रहेि भने मनजमा आखश्रि नाबालक िोरािोरी भए मनजहरुलाई पनन गएको 
पीडा समेि कवचार गरी मनधानरण गनुन पनेि । 

 

१०क. नं. ।। ।। यस महल अन्िगनिको कुनै अपराधको अनसुन्धान र िहकककािको 
मसलमसलामा पीमडि स्वास्नी मामनसको बयान गराउ “दा मकहला प्रहरी कमनचारीले गराउन ुपनेि र मकहला 
प्रहरी कमनचारी नभएमा समाजसेवी मकहलाको रोहवरमा अन्य प्रहरी कमनचारीले गराउन सक्नेि । 
्यसरी बयान गराउाँदा पीमडिको सहजिा र मयानदालाई ध्यानमा राखी पीमडि मैरी वािावरणमा सकभर 
एकैपटक बयान गराउन ुपिन । 

१०ख. नं. ।।  ।। यस महल अन्िगनि कुनै मदु्दाको कारबाही चल्दा सम्बखन्धि कानून 
व्यवसायी, अमभयकु्त, पीमडि स्वास्नीमामनस र मनजको संरक्षक िथा मदु्दा हेने अमधकारीले अनमुमि ददएका 
प्रहरी र अदालिका कमनचारी मार इजलासमा उपखस्थि हनु सक्नेिन ्। 

१०ग. नं. ।।  ।। यस महल अन्िगनिको मदु्दाको फैसला गदान जबरजस्िी करणी ठहर 
गरेकोमा सोही फैसलामा यस महल बमोखजम कसूरदारबाट भराई ददन ुपने क्षमिपूमिन समेि उल्लेख गरी 
सम्बखन्धि मकहलालाई भराई ददन ुपनेि । क्षमिपूमिन भराउने प्रयोजनको लामग यस महल अन्िगनिको मदु्दा 
दायर भएलगतै्त अदालिले आरोकपि व्यखक्तको अंश लगायिका अन्य सम्पखत्त रोक्का राख्न ु पनेि। 
कसूरदारको कुनै सम्पखत्त नभई जबरजस्िी करणीको कसूरबाट पीमडिले क्षमिपूमिन नपाउने देखखएमा 
अदालिले सम्वखन्धि मकहला िथा बालबामलका कायानलयबाट क्षमिपूमिन स्वरुप उखचि रकम पीमडिलाई 
भराईददने गरी आदेश गनन सक्नेि । ्यसरी आदेश भएमा सो कायानलयबाट क्षमिपूमिन वापिको रकम 
ि्काल पीमडिलाई उपलब्ध गराउन ुपनेि । 

 

११ नं. ।।।। जबरजस्िी करणीको कुरामा सो भए गरेको मममिले ि मकहनामभर नामलस 
नददए लाग्न सकै्तन । 

 
 
 
 
 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा थप । 
 

 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
 
 

 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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महल १५ 

हाडनािामा करणी गनेको 
 

१ नं. ।। ।। आफूलाई जन्माउने आमाको करणी गनेलाई जन्मकैद हनु्ि । आफ्नो एकै 
बाब ुवा आमाबाट जन्मेका दददी बकहनी वा आफूले जन्माएका िोरीको करणी गनेलाई दशवषन कैद हनु्ि 
।.......................  

२ नं. ।।  ।। देहायका नािा मबच करणी मलने ददनलेाई देहाय बमोखजम सजाय हनु्ि –––– 
 

सौिेनी आमा–िोरा, एकै हााँगाको ससरुा–बहुारी, बाजे–नामिनी वा पनामिनी, जेठाज–ु भाइ बहुारी वा देवर–
भाउज ूमबच करणी मलन ेददनलेाई चार वषनदेखख ि वषनसम्म कैद हनु्ि ........................... १ 

एकै हा“गाको िीन पसु्िासम्मको बज्यू– नामि वा पनामि, बाजे–नामिमन बहुारी, एकै हा “गाको ठूलो बाब ुवा 
काका–भमिजी, एकै हा“गाको भमिजो–ठूली आमा वा काकी, एकै हा“गाको ससरुो–भमिजी बहुारी, फुपू–भदा, 
मामा–भाञ्जी वा माइज–ूभामनज, आमा िफन का ठूली आमा वा सानी आमा–भमिजो र आफ्नी पत्नी िफन को 
सासू–ज्वााँइ मबच करणी मलन ेददनलेाई िीन वषनदेखख ि वषनसम्म कैद हनु्ि........ .. ........ .........२ 

मामथ दफा १ र २ मा लेखखएदेखख बाहेक साि पसु्िामभरका अन्य नािाका मबच करणी मलनेददनलेाई 
हााँगो, नािा र पसु्िा समेि कवचार गरी एक वषनदेखख िीन वषनसम्म कैद हनु्ि........ ........ ........३ 

मामथ दफा १,२ र ३ मा लेखखएदेखख बाहेक अन्य नािाका मबच करणी मलन े ददनलेाई नािा कवचार 
गरी िीन मकहनादेखख एक वषनसम्म कैद हनु्ि ............................ ........ ........ ........ ....४ 

 

 ३ नं. ।।  ।।  
 
 ४ नं. ।।   ।। 
 
 ५ नं. ।।   ।। 
 
 ६ नं. ।।   ।। 
 
७ नं. ।।   ।।... ... ...  
 
८ नं. ।।   ।। ... ... ... 
 
९ नं. ।।   ।।  
१० नं. ।।   ।।  

 
१०क.नं. ।।  ।। यस महलका अन्य नम्बरहरुमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन 

आफ्नो जाि वा कूलमा चली आएको चलन अनसुार कववाह वा करणी गनन हनुे नािा सम्बन्धमा कववाह वा 
करणी भएकोमा यो महल बमोखजम सजाय हनुे िैन । 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खझककएको। 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 

 पकहलो संशोधनद्वारा थप । 
 

 



 

184 
 

११ नं. ।। ।। यस महलका अन्य नम्बरहरुमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कसैले यस 
महल बमोखजम सजाय हनुे नािाका कुनै सधवा स्वास्नीको करणी गरेको रहेि र साधलेु जारीको महल 
बमोखजम कैदको सजाय समेि गराउन चाहन्ि भन ेयस महल बमोखजम हनुे सजायमा सो कैदको सजाय 
समेि थपी कैद गररददन ुपिन िर सो बमोखजम थपी कैद गदान ि वषनभन्दा बढी कैद हनु जाने रहेि भन े
एक वषन मार थप कैद गनुन पिन ।  

१२ नं. ।।।। यस महलमा लेखखएका कसूर सम्बन्धी कुरामा कसूर गनेको ज्यूसम्म नामलस 
नपरे लाग्न सकै्तन । 
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महल १६ 

पश ुकरणीको 
१ नं. ।। ।। कसैले स्त्री जामि चौपायाको करणी गनन वा कुनै चौपायामसि करणी गराउन वा 

अरु कुनै अप्राकृमिक मैथनु गनन गराउन हुाँदैन। 
 
२ नं. ।।  ।। कसैले स्त्रीजामि चौपायामध्ये गाईको करणी गरेमा मनजलाई दईु वषनसम्म कैद 

र गाई बाहेक अरु चौपायाको करणी गरेमा एक वषनसम्म कैद वा पााँचसय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि। 
 

३ नं. ।।  ।। कुनै स्वास्नीमामनसले चौपायाबाट करणी गराएमा मनजलाई एक वषनसम्म कैद 
वा पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

 

४ नं. ।।  ।। यस महलका अरु नम्बरहरुमा लेखखएदेखख बाहेक अरु कुनै ककमसमको 
अप्राकृमिक मैथनु गने गराउनेलाई  एक वषनसम्म कैद वा पााँचहजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

 

५ नं. ।।  ।। यस महलमा लेखखएको कुरामा सो भए गरेका मममिले एक वषनमभर नामलस 
नददए लाग्न सकै्तन । 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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महल १७ 

कवहावरीको 
१ नं. ।। ।। हाडनािा करणीको महलले सजाय हनुे नािामा बाहेक यस महलका नम्बर 

नम्बरमा लेखखएका कुराका अधीनमा रही आफ्नो इच्िानसुार राजीखशुीले कवहावरी गनन हनु्ि । कवहावरी 
भएकोमा हाडनािामा पनन गएको रहेि भने िी लोग्ने स्वास्नीलाई िुट्याई ददन ुपिन । जानी जानी ्यस्िो 
कवहावरी गरेकोमा हाडनािा करणीको महलमा लेखखए बमोखजम सजाय समेि हनु्ि । 

 
२ नं. ।। ।। कवहावरी गदान मकहला र परुुषको उमेर .......... बीस वषन नपगुी कवहावरी गनन 

गराउन हुाँदैन। कववाह गरे गराएमा सो गने गराउनेमध्ये उमेर पगेुका मतुयलाई देहाय बमोखजम हनु्ि ....   
दश वषन नपगेुकी बामलकाको कववाह गरे गराएको रहेि भने ि मकहनादेखख िीन वषनसम्म कैद र एक 
हजार रुपैयााँदेखख दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेि ......... १ 
 

दश वषनदेखख मामथ चौध वषन नपगेुकी बामलकाको कववाह गरे गराएको रहेि भने िीन मकहनादेखख एक 
वषनसम्म कैद र पााँचहजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनुेि ...............२ 
 

चौध वषनदेखख मामथ अठार वषन नपगेुकी स्वास्नी मामनसको कववाह गरे गराएको रहेि भने ि 
मकहनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेि ... ३ 
 

बीस वषन उमेर नपगेुको स्वास्नी मामनस वा लोग्ने मामनसको कववाह गरे गराएको रहेि भने ि 
मकहनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेि ... ४ 
 

ऐनले कववाह गनन पाउने हदमभरको हो भनी ढााँटीकववाह गरे गररददएको नजानी कववाह गने गराउनेलाई 
सजाय हुाँदैन .............................................................. ५ 
 

मामथ दफा दफामा लेखखए बमोखजम कववाह गनन गराउन नहनुमेा जानी जानी कववाहको काम गने 
परुोकहि, लमी र अरु मद्दिीहरुमध्ये उमेर पगेुकोलाई एक मकहनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयााँसम्म 
जररबाना हनुेि .................................................... ६ 
 

यस नम्बरको मामथका दफाहरुमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन कववाह भन ेभई नसकेको रीि 
दस्िरु परु् याई मिनीसम्म सकेको रहेि भने सो कुरा मिने मतुयलाई पााँच सय रुपैयााँसम्म जररबाना 
गरी मिनी सकेको कुरा बदर गररददन ुपिन .................. ७ 
 

मामथ १, २, ३ र ४ दफा बमोखजम भएको जररबाना मिरे मलई सो जररबाना ्यसै बामलका, 
स्वास्नीमामनस वा लोग्नेमामनसलाई ददन ु पिन । नमिरेमा सो जररबाना हनु े व्यखक्तको मार अंश 
जायजाि गरी उपर भएकाबाट सो लागेको जररबानाको अङ्क जमि सो बामलका, स्वास्नीमामनस वा 
लोग्नेमामनसलाई ददन ुपिन । जायजािबाट सो जररबाना उपर हनु नसके उपर नभएको जररबानाको 
रुपैयााँ जमिमा िीन मकहनासम्म कैद गनुन पिन ..............................................................८ 
 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
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लोग्नेमामनस वा स्वास्नीमामनसमध्ये कसैको उमेर बीस वषन नपगुी कववाह भएको रहेि र सन्िान 
पमन जन्मेको रहेनिन ्भने बीस वषन उमेर नपगुी कववाह भएकोले बीस वषन पगेुपमि मञु्जरी नगरे 
्यस्िो कववाह बदर गनन पाउाँि ............................. ९ 

३ नं. ।। ।। कववाह मनममत्त आफ्नो कुलको रीि दस्िरु ददए मलए पमि पमन कववाह गनन नचाहे 
कर लाग्दैन । 

४ नं. ।।  ।। कसैले पमन देहायको अवस्थाको परुुष वा मकहलालाई झकु्याई कववाह गनन वा 
गराउन हुाँदैन। झकु्याई गरेको कववाह सो कववाह गने कुनै व्यखक्तले मञु्जर नगरेमा बदर गराउन सक्ि । 
झकु्याई कववाह गरे वा गराएमा दईु वषनसम्म कैद र एकलाख रुपैयााँसम्म जररवाना हनु्ि । ्यस्िो 
जररवानाको रकम क्षमिपूमिन स्वरुप झकु्यानमा पनेलाई भराई ददन ुपिन –––––––––––––––––––––––––– 

 

शरीरमा मानव रोग प्रमिरोधक क्षमिा नष्ट गने खजवाण ु(एच.आई भी) वा हेपाटाइकटस बी रहेको वा 
यस्िै प्रकृमिका मनको नहनुे कडा रोग लागेको ––––––––––––––––––१ 
 

यौनाि नभएको, परुुष्वहीन भएको वा सन्िान उ्पादन गने क्षमिा नभएको प्रमाखणि भैसकेको ––––२ 
 

पूणनरुपमा बोल्न वा सनु नसक्ने वा पूणन रुपमा दृकष्टकवहीन भएको ––––––––––––३ 
 

होस ठेगानमा नरहेको –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––४ 
 

कववाह भैसकेको ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––५ 
 

गभनविी भैसकेको –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––६ 
 

नैमिक पिन देखखने फौजदारी अमभयोगमा कसूरदार ठहरी अदालिबाट सजाय पाएको ––––––––––––––––७  
५ नं. ।। ।। ...............  
६ नं. ।। ।। .............. 
 ७ नं. ।। ।। .............. 
 ८ नं. ।। ।। ...................  
 ९ नं. ।।  ।। यो नम्बर प्रारम्भ भएपमि एकासगोलमा बस्न नसक्ने कारणबाट लोग्ने र 

स्वास्नी मबच अंशबण्डा भई मभन बसेमा बाहेक कुनै लोग्ने मामनसले आफ्नी स्वास्नी जीकवि ि“दै वा 
कानून बमोखजम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कवच्िेद नहु“दै अकी मकहलासाँग कववाह गनन वा अकान पत्नी राख्न 
हुाँदैन। 

९क नं. ।।  ।। .....................  
 
 

                                         
 केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेज गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
 एघारौं संशोधनद्वारा खारेज । 

 

 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 
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१० नं. ।।  ।। कसैले यो महलको ९................ नम्बरमा लेखखएको कुराको कवपरीि 
अको कववाह गरेमा वा स्वास्नी राखेमा मनजलाई एक वषनदेखख िीन वषनसम्म कैद र पााँचहजार रुपैयााँदेखख 
पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना समेि हनुेि । स्वास्नीमामनसले जानी जानी ्यस्िो कववाह गरेमा वा 
स्वास्नी भै बसेमा मनजलाई पमन सोही बमोखजम सजाय हनुेि । 

 
 १०क. नं. ।। ।। कसैले अकानकी स्वास्नीलाई कववाह गरी मनजको धनमाल समेि लगेकोमा 

वा कुनै मकहलाले अको कववाह गरी जा “दा आफूले लगाएको वा प्रयोग गने लत्ताकपडा वा आफ्नो दाइजो, 
पेवा वा मनजी आजनन बाहेक पकहलो लोग्नेको धनमालसमेि लगेमा ्यसरी लग्न नपाउने धनमालको 
हकमा मनजको पकहलो लोग्न ेर मनज मरेमा वा कवदेश गएकोमा मनजको हकदारले कफिान मलन पाउाँि । 

 
 ११ नं. ।। ।। यस महलमा लेखखएको कुरामा सो कुरा थाहा पाएको मममिले िीन 

मकहनामभर नामलस नददए लाग्न सकै्तन । 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                         
 एघारौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 िैठौं संशोधनद्वारा संशोमधि । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खझककएको । 
 

 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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महल १८ 

जारीको 
......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
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महल १९ 

अदलको 
१ नं. ।। ।। अरुको धमनमा खलल पने गरी कसैले पमन कुनै धमन प्रचार गनन वा कसैले 

कसैको धमन पररविनन गराउन हुाँदैन। सो कुराको उद्योगसम्म गरेको भएमा िीन वषनसम्म कैद र धमन 
पररविनन गराई सकेकोमा ि वषनसम्म कैद गरी कवदेशी नागररक भए ्यस्िो सजाय भोगी सकेपमि 
मनजलाई नेपाल बाकहर मनकाला समेि गररददन ुपिन । 

  
१क नं. ।। ।। कसैले कुनै धाममनक स्थल वा धाममनक कायनमा खलल पाने कुनै काम गरेमा 

िीन वषनसम्म कैद वा िीन हजार रुपैयााँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनु सक्नेि । 
 

२ नं. ।। ।। कवदेशी नागररक, कवदेशी संगदठि संस्था वा कवदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको 
पूवन स्वीकृमि बेगर कुनै अचल सम्पखत्त मबक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक िाडी वा 
बन्धक ददन हुाँदैन। ददए मलएको भए सो सम्पखत्त जफि भै नेपाल सरकारको हनु्ि । साहूको थैली परेको 
भए सो थैली कपाली सरह हनु्ि ।  

 

३ नं. ।।  ।। नेपालमभरको कुनै अचल सम्पखत्तमा कुनै कवदेशी नागररकलाई अपिुाली पर् यो 
वा अंश प्राप्त भयो भन ेकानून बमोखजम नेपालको नागररकिा प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो 
सम्पखत्त मनजको नाममा दिान गनन वा सो सम्पखत्तको आयस्िा खान पाउाँदैन । कुनै नपेाली नागररकहरुलाई 
सो सम्पखत्त मबक्री गरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक िोडी ददन पाउाँि । सो बमोखजम नगरी ददए मलएको 
बदर भै सम्पखत्तमा नेपाल सरकारको अमधकार हनुेि । 

 

४ नं. ।।  ।। सरकारी कमनचारीले आफू बहाल रहेको अड्डामा परी रहेको वा पनन आएको 
अचल सम्पखत्त सम्बन्धी मदु्दामा आफूले कारबाही गरी मिनेको जमि मध्ये कुनै पमन आफू सोही अड्डामा वा 
सोही खजल्लाको अरु कुनै अड्डामा बहाल िउन्जेल र आफू अन्ि अरु खजल्लामा सरुवा भई वा वखानस्ि 
भई सो अड्डा वा खजल्ला वा सरकारी सेवाबाट बहाल टुटेको दईु वषनसम्म आफ्नो वा आफ्नो पररवारको 
कुनै व्यखक्तका नाममा नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमि बेगर कुनै व्यहोरासाँग मलन हुाँदैन। मलएको भएपमन 
बदर हनु्ि । हक िुटाई मलएको रहेि भने मनजको थैली परेको भए सो थैली भसू गराई सो मलएको 
अचल सम्पखत्त मनजबाट जफि गरी जग्गा भए कानूनको रीि परु् याई पजनी गररददन ुपिन । हक निुटाई 
मधिो बन्धकसम्म लेखाई मलएकोमा मनजको परेको थैली नेपाल सरकारको हनु्ि असामीले सो थैली 
बझुाउ “दा नेपाल सरकारलाई बझुाउन ुपिन । अड्डाबाट सूचना पाएको मममिले ि मकहनामभरमा कफिान थैली 
ददई मनखनी मलन असामीले सकेन वा मञु्जर गरेन भने सोही जग्गा मललाम मबक्री गरी आएको रुपैयााँमा 
थैलीसम्म जफि गरी बढी भए बढी जमि सो सम्पखत्तको धनीलाई कफिान गराई मललाममा कबलु गनेका 
नाममा सो सम्पखत्तको बहाली गररददन ुपिन । 

  
५ नं. ।।  ।। कैद वा थनुामा रहेकी कुनै मकहलालाई सरकारी कमनचारीले करणी गरेमा वा 

करणी गनन अरु कसैलाई संयोग पारी, ममलाई ददई करणी गराएमा वा खचकक्सा सेवा उपलब्ध गराउन े

                                         
 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधि । 
 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा थप । 
 लैकिक समानिा कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
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खचकक्सक वा स्वास्थ्यकमीले ्यस्िो सेवा प्राप्त गनन आएकी कुनै मकहलालाई सो सेवा उपलब्ध गराउाँदा 
वा गराउने स्थानमा करणी गरेमा वा आफूले संरक्षण ददएकी वा आफ्नो हेरकवचारमा रहेकी कुनै 
मकहलालाई ्यसरी संरक्षण ददने वा हेरकवचार गने व्यखक्तले करणी गरेमा वा होस ठेगानमा नरहेकी वा 
शारीररक वा मानमसक रोग लागी उपचार वा पनुस्र्थापना गनन राखखएकी कुनै मकहलालाई ्यस्िो उपचार 
वा पनुस्र्थापना गने संस्थाका पदामधकारी वा कमनचारीले करणी गरेमा िीन वषनदेखख पााँचवषनसम्म कैद 
हनुेि । ्यस्िो कायन गदान यस ऐन वा अन्य कानून अनसुार पमन सजाय हनुे रहेि भने सो सजाय समेि 
थप हनुेि । 

 

६ नं. ।। ।। कुनै भेषधारीले हकवालाले राजी खशुी गरी ददए भने पमन वा उसैलाई राजी 
गराएको भएपमन अठार वषन नपगेुका मामनसलाई मडु्न हुाँदैन। अठार वषन नाघेकालाई करकाप गरी मडुी 
ददयो भने ममुडएका पैंिीस ददनमभर उजूर ददए सनुुपिन । नददएमा खशुीराजी ठहिन । अठार वषन 
ममुनकालाई मडेुको कुरामा िीन वषनमभर नामलस नददए लाग्न सक्दैन । 

 

७ नं. ।।  ।। यसै महलको ६ नम्बरको कसूर गनेलाई एक वषनसम्म कैद हनु्ि । 
 

८ नं. ।।  ।। .........................  
 

९ नं. ।।  ।। 
 

१० नं. ।।  ।। कसैले अकानको सामाखजक रीमि खस्थमिमा खलल पने वा हनु ेगरी झकु्याई वा 
जबरजस्िी गरी कुनै काम कुरा गनन गराउन हुाँदैन। कसैले गरे वा गराएमा मनजलाई बढीमा एक वषनसम्म 
कैद वा एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

 

१०क. .................... 
 

१०ख. नं: ।। ।। .................. 
 

१०ग. नं. ।। ।। कसैले लैकिक, आमथनक, सामाखजक, साँ“स्कृमिक, प्रथा–परम्परा, वैवाकहक खस्थमि 
वा जबरजस्िी करणीबाट पीमडि भएको, कुनै रोग लागेको वा यस्िै अन्य कुनै आधारमा कसैलाई भेदभाव 
गरेमा ि मकहनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवैु सजाय हनुेि । 

 

११ नं. ।। ।। यस महलमा सजाय लेखखएको कुरामा सोही बमोखजम र अरुमा बीस 
रुपैयााँसम्म जररबाना हनु्ि । 

१२ नं. ।। ।। यस महलको १।२।३ नम्बरमा लेखखएको कुरामा जकहलेसकैु पमन र अरुमा 
हदम्याद लेखखएको कुरामा सोही बमोखजम र नलेखखएको कुरामा भए गरेको मममिले पैंिीस ददनमभर नामलस 
नददए लाग्न सकै्तन ।  
  
                                         
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा खरेज। 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । 
 जामिय भेदभाव िथा िुवािुि (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ द्वारा खारेज । 
 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ द्वारा खारेज। 
 लैकिक समानिा कायम गनन िथा लैकिक कहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप । 
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भाग ५ 

खारेजीको 
 

१ नं. ।।।। यो मलुकुी ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अखघको मलुकुी ऐन खारेज गररएकोि । 
 

२ नं. ।।  ।। संवि ्२००७ साल फागनु ७ गिे अखघ बनी यो मलुकुी ऐन प्रारम्भ हुाँदाका 
बखि रहेका सवाल सनदहरुमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए िापमन यो मलुकुी ऐनमा लेखखएको कुरामा 
यसै बमोखजम गनुन पिन । 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रष्टव्यः (१) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएको शब्दहरुः– 
  ×श्री ५ को सरकार" को सट्टा ×नेपाल सरकार" । 

(२) गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्िर भएको 
शब्दहरुः–  

  ×भष्ट्राचार मनवारण ऐन, २०१७" को सट्टा ×भष्ट्राचार मनवारण ऐन, २०५९" । 

 (३)  न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु:– 
  × पनुरावेदन अदालि” को सट्टा ×उच्च अदालि" । 

(४) केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भएका देहायका शब्दहरु मममि 
२०७४।२।८ गिे देखख प्रारम्भ भएको:– (ने.रा.प. २०७४।२।८) 
×स्थानीय मनकाय” भने शब्दहरुको सट्टा ×स्थानीय िह" र “गाउ “ कवकास समममि" भने शब्दहरुको 
सट्टा ×गाउ “पामलका" । 

 
  


