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मलुकुी ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२१ 

 

लालमोिर र प्रकाशन मममि 

      २०२१।६।१७ 

२०२१ सालको ऐन नं. २२ 

स्वस्स्िश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादि हवहवध हवरुिावली हवराजमान मानोन्नि 
मिेनद्रमाला ओजस्स्वराजन्य अमि िेजस्वी मिभवुन प्रजािन्िश्रीपि अमि कीमििमय नेपालश्रीपि 
प्रोज्जज्जवल नेपालिारा ॐरामपट्ट अिलुज्जयोमिमिय मिशस्िपट्ट अमिप्रबल िोरखािस्ििबाि ुमािमधपमि 
अमिरथी परमसेनामधपमि श्री श्री श्री श्री श्रीमन्मिाराजामधराज मिेन्द्र वीर हवक्रम शाििेव िेवानाम ्
सिा समरहवजहयनाम ्। 

मलुकुी ऐनमा संशोधन िनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावमााः- मलुकुी ऐनमा केिी संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ मिाराजामधराज मिेन्द्र वीर हवक्रम शाििेवबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाि र 
सम्ममिले यो ऐन बना  ब्सेको छ ।  

1. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ:- (१) यो ऐनको नाम मलुकुी ऐन पहिलो संशोधन ऐन २०२१ रिेको छ 
। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ िनुेछ।  

2. मलुकुी ऐनमा संशोधनाः- अनसूुचीमा उल्लेख भएका मलुकुी ऐनका मिलिरूमा अनसूुचीमा लेस्खए 
बमोस्जम संशोधन िररएको छ । 

अनसूुची 

मलुकुी ऐन, भाि २ मिल १ 

अिालिी बन्िोबस्िको 

 (१) १० नं॥   ॥ मा रिेको " वाररस नभएको चौध वर्ि मनुीको कन्या चोरी 
.............................................. १” भने्न वा्यांश स्िकी त्यसको सट्टा "मबिावरीको 
मिलको २ नम्बर बमोस्जमको मदु्दा  र अको हववाि िरेवापि सोिी मिलको १० नंबर 
बमोस्जम सजाय िनु ेमदु्दा .......................... १” भने्न वा्यांश रास्खएको छ । 

(२)  १२ ॥   ॥को स्शर व्यिोरा स्िकी त्यसको सट्टा िेिाय बमोस्जमको स्शर बेिोरा 
रास्खएको छाः- 
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 "यसै मिलको ६५ नम्बरको िफा १ वा िफा २ बमोस्जम वाररस राख्न नपाउन े
अवस्थाका ििमडयाको कुनै अको अड्डामा पमन मदु्दा परेको रिेछ भने वा कुनै एका 
अड्डमा परी रिेको मदु्दाको मनििय भै नसकी अको अड्डमा परेको मदु्दाको मनििय िनु 
नस्ने रिेछ भने मेरा यस मममिमा यस्िो मदु्दा फलाना अड्डामा परेको छ कानून 
बमोस्जम मलुिबी राखी पाउँ भनी िरखास्ि लेस्ख मदु्दा परेका अड्डामा दिएमा सो 
अड्डाबाट पमन सो िखािस्ि बसु्ि ििमडयाला  त्यसको मनस्सा दि  िेिायमा लेस्खए 
बमोस्जम िनुि पछि :-  

(३) २२ नं. ॥ ॥मा रिेको "न्वारान िरी पाउँ भने्न मदु्दा 
............................................................. १" भने्न वा्याशं स्िकी त्यसको सट्टा 
"न्वारान िरी पाउँ वा अरू कुनै नािा सम्बन्ध कायम िरी पाउँ भने्न मदु्दा 
.........................................१" भने्न वा्यांश रास्खएको छ।  

(४)  २७ नं. ॥   ॥स्िकी त्यसको सट्टा िेिाय बमोस्जमको २७ नं. ॥   ॥रास्खएको छ:- 

२७ नं. ॥   ॥ अड्डामा ििाि िनि ल्याएको कािजपिमा अिर बसु्िने िरी थपी केरी 
ििाि िनि ल्याएमा सिीछाप िरा  मलंिा यो यो पस् िमा यो यो अिर थपे वा केरेको छ 
भनी सोिी कािजको हकनारामा अड्डाबाट लेस्ख ििाि िराउन ल्याउनेको सिीछाप िरा  
अड्डाको िाहकमले िस्िखाि िरी ििाि िने िनुि पछि। ििाि िनि निनुे भए जनु कारिले 
ििाि िनि निनुे िो सो कारि स्पष्ट खलुा  सो कािजकै पीठमा लेस्ख मममि समेि िाली 
अड्डामा िाहकमले िस्िखि [िरी ििाि] िनि ल्याउनेको भरपा  िरा  कािज हफिाि दिन ु
पछि ।  

(५) २९॥   ॥को िफा ८ को सट्टा िेिाय बमोस्जमको िफा 8 रास्खएको छ:- 

        "अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कमिचारी उपर वा त्यस्िा कमिचारीका 
साथ अन्य व्यस्ििरुसमेि उपर नामलस दिन ु पिाि मामथ िफा िफामा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भएिा पमन त्यस्िो मदु्दा वािी रिेको वा सो काम कुरा भए िरेको इलाकाको 
स्जल्ला अिालिमा दिन ुपछि र सो बमोस्जमको मदु्दामा त्यस्िो कमिचारी ला  िारीखमा 
राख्न पिैन.......................... 8"  

(६) ५५ ॥   ॥को सट्टा िेिाय बमोस्जमको ५५ नं. ॥    ॥ रास्खएको छ:- 

"५५ नं. ॥   ॥ मदु्दामा ििमडयाले म्याि िारीख िजुारेमा पमन यसै मिलको 
५९ नम्बर बमोस्जम थमा  पाउने म्यािसम्म मडसममस वा एक िफी फैसला िनि ििुैंन 
। सो म्याि नाघेका पन्र दिनसम्ममा पमन म्याि िारीख थाम्ने म्याि मभिै मनवेिनपि 
पठाएको मनस्सा मल  ििमडया िास्जर िनु आएन भने िरुुन्ि कानून बमोस्जम मडसममस 
वा फैसला जो िनुि पने िो िरी दिन ुपछि। सो बमोस्जम मनस्सा मल  आयो भने मनजला  
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धरौटी िारीखमा राखी बसु्ि मनजले म्याि मभिै मनवेिन  पठाएको र यसै मिलको ६३ 
नम्बरमा लेस्खएको म्याि मभिै िास्जर भएको िेस्खए कानून बमोस्जम कारबा  िनुि पछि 
। प्रमि उत्तर परी प्रमाि बसु्ि मदु्दा मछने्न अंि पिुी सकेकोमा भने प्रमिवािी िास्जर नभए 
पमन मामथ लेस्खए बमोस्जम मदु्दा नमछनी पखी रिन ुपिेन । फैसला िरी दिन पछि । 

(७)  ६३. नं. ॥   ॥ को सट्टा िेिाय बमोस्जमको ६३ नं. ॥   ॥रास्खएको छ:- 

६३ नं. ॥   ॥ नामलस वा अपील िने ििम्याि वा अड्डले दिए वा िोकेको 
म्याि या िाररख िजु्री थामी दिने आिेश भएकोमा सो आिेश भएको मममिले पन्र दिन 
मभि अठ्ठामा िास्जर िनुकेो माि ििम्याि वा म्याि िारीख थाममन्छ ।  

(८)  १७९ नं.॥  ॥ को सट्टा िेिाय बमोस्जमको १७९ नं. ॥ ॥रास्खएको छाः- 

“१७९॥  ॥ श्री ५ को सरकार वािी िनु े मदु्दा वािेक अरु िैह्र मदु्दामा 
वािीले र जनुसकैु मदु्दामा श्री ५ को सरकार वािेक अरु अहपलाटले िारीख िजुारेमा 
सो मदु्दा मडसममस िनु्छ । मडसममस िराए बापि सो वािी वा अहपलाटला  िेिाय 
बमोस्जम सजाय िनु्छ । मडसममस भएपमछ त्यस वािीको त्यसै प्रमिवािी उपर त्यसै 
कुरामा अको नामलस लाग्न सिैन । बेररिसंि मडसममस भएकोमा भने यो बेररि भएको 
कुरामा सम्म पैिीस दिन मभि अपील लाग्न स्छ। 

 शरुु मदु्दामा वािीले िारीख िजुारी मडसममस भएकोमा मनजले िाहव िरेको वा 
पोलेको कुरा सांचो नठिरे मनजला  िनु स्ने सजायको प्रमाि नबझु्िै भए सयकडा 
पाँच र प्रमाि बसु्ि सकेपमछ भए सयकडा िश 
..............................................................................................१  

 अपील परेको मदु्दामा अहपलाटले िारीख िजुारी मडसममस भएकोमा सो अपील 
जनु अस्न्िम मनििय उपर परेको िो सो सिर भएको खण्डमा मनजला  िनु स्न े
सजायको सयकडा पांच................................. १ 

(9)  २०१ नं.॥  ॥को अन्िको “सो बमोस्जम मडसममस भएकोमा मडसममस िराए बापि 
मनजला  लाग्ने सजायको रुपैया ँकट्टा िरी मनजले राखेको धरौटको बाँकी रुपैया ँ हफिाि 
दिन पछि"  भने्न वा्यको सट्टा "सो मदु्दा मडसममस वा फैसला िुँिा मनजला  कानून 
बमोस्जम िनुे सजायको धरौट रेिेको रुपैयाँबाट कट्टा िरी मलन ुपछि । सो बमोस्जमको 
कट्टा िरी मलंिा धरौट रिेको रुपैयाँ बढी भए सो बढी भए जमि रुपैयाँ मनजला  हफिाि 
दिन र नपिु भए सो नपिु जमि रुपैयाँ कानून बमोस्जम मनजबाट असूल उपर िरी मलन ु
पछि ।” भने्न वा्य रास्खएको छ । 
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मलुकुी ऐन भाि २ मिल २ 

िण्ड सजायको 

 १.  ॥  ॥को सट्टा िेिाय बमोस्जमको १ नं.॥    ॥ रास्खएको छ:- 

१ नं.॥  ॥कानून बमोस्जम अपराध ठिररने कुनै काम िने व्यस्ि सो काम 
ििाि आठ वर्ि ममुनको नाबालक वा आफूले िरेको कामको प्रकृमि पररिाम थािा नपाउने 
िरी मिज मबग्रकेो वा बौलाएको रिेछ भने मनजला  खि वाि लाग्न वा कुनै प्रकारको 
सजाय िनु स्िैन । नाबालकको उमेर आठ वर्ि वा सो भन्िा मामथ र बाह्र वर्ि भन्िा 
कम रिेछ भने मनजला  कानून बमोस्जम जरीवाना िनुे कुनै अपराध िरेकामा िप्का  र 
कैि िनुे कुनै अपराध िरेकामा कसरु िेरी ि ु मिीनासम्म कैि िनु्छ । बाह्र वर्ि वा सो 
भन्िा मामथ र सोह्र वर्ि भन्िा कम उमेरका नाबालकले कुनै अपराध िरे मनजला  कानून 
बमोस्जम उमेर पिेुका व्यस्िला  िनुे सजायको आधा सजाय िनु्छ । नाबालकले वा 
मिज मबग्रकेो वा बौलाएका व्यस्िला  मसका  कसैले कुनै अपराध िनि लिाएको रिेछ 
भने सो मसकाउनलेा  मनजले आफै अपराध िरे सरि कानून बमोस्जम पूरा सजाय िनु्छ 
। 

 (२)  ३० नं. ॥ ॥को शीर बेिोरामा रिेको "र सो ठाउँिेस्ख निीचमा भएको अड्डका िाहकम 
वा िाहकमले खटाएको कमिचारी एकजना” भने्न वा्यांश र सोिी नम्बरको िफा १ 
खाररज िररएको छ। 

मलुकुी ऐन, भाि ३, मिल १० 

जग्िा ममच्नकेो 

     १० नं.॥   ॥को िफा ७ को अन्िमा रिेको “िरी भरी भराउ ििाि पिेुन भन े
सो नपिेुको जमि स्जम्मा लिाउनेले मिनुि पछि  "भने्न वा्यांश स्िकी त्यसको सट्टा "भरी 
भराउ िरी मलन ु पछि । सो बमोस्जम भरी भराउ ििाि पिेुन भने र मनजला  स्जम्मा 
लिाउँिा सो स्जम्मा लिाउनलेे बि मनयिका साथ स्जम्मा लिाएको ठिर् यो भने सो नपिु 
जमि सो स्जम्मा लिाउनेबाट असूल उपर िरी मलन ुपछि।" भने्न वा्यांश रास्खएको छ । 

मलुकुी ऐन, भाि १, मिल १३ 

अंश बण्डाको 

३१ नं. ॥ ॥मा रिेको "जग्िा ममच्नेको मिलको ११ नम्बर" भने्न वा्याशं स्िकी 
त्यसको सट्टा "जग्िा ममच्नकेो मिलको १० नम्बर" भने्न वा्यांश रास्खएको छ। 

मलुकुी ऐन, भाि ४ मिल १५ 

जीउ मास्न ेबेच्नकेो 
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  ३ नं. ॥ ॥ मा रिेको “सो भनी” भने्न शब्ििरुको सट्टा  "अरु कुनै 
प्रकारको” भने्न शब्ििरू रास्खएको छ। 

मलुकुी ऐन, भाि, मिल १५ 

िाडनािामा करिी िनेको 

(१)   ४ नं. ॥ ॥मा रिेको "आफ्ना जाि वा कूलको चलन बमोस्जम चलेकोमा बािेक” भने्न 
वा्याशं िहकएको छ।  

(२)  १० नं. ॥ ॥पमछ िेिाय बमोस्जमको १०क नं.॥   ॥थहपएको छाः- 

  "१०क नं. ॥ ॥ यस मिलका अन्य नम्बरिरूमा जनुसकैु कुरा लेस्खएका 
भए िापमन आफ्ना जाि वा कूलमा चली आएको चलन अनसुार हववाि वा करिी िनि 
िनुे नािा सम्बन्धमा हववाि वा करिी भएकोमा यो मिल बमोस्जम सजाय िनुे छैन।" 

मलुकुी ऐन, भाि ४, मिल १७ 

मबिावरीको 

१०॥   ॥ स्िकी त्यसको सट्टा िेिाय बमोस्जमको १० नं.॥   ॥ रास्खएका छ:- 

"१० नं. ॥   ॥ कसैले यस मिलको ९ नम्बरमा लेस्खएको कुराको हवपररि 
अको हववाि िरे वा स्वास्नी राखेमा मनजला  एक मिीनासम्म कैि वा एक िजार 
रुपयासँम्म जररवाना वा िवैु सजाय िनुेछ । जानीजानी त्यस्िो हववाि िने वा स्वास्नी नै 
बस्ने स्वास्नी मामनसला  ७ दिन सम्म कैि वा ५० रुपैयासँम्म जररवाना वा िवैु सजाय 
िनुेछ” । 

मलुकुी ऐन, भाि ४, मिल १9 

अिलको 

(१)  ५नं. ॥  ॥ मा रिेको "कैि वा थनुामा राख्न ेअड्डका" भने्न वा्य स्िकी त्यसको सट्टा 
"सरकारी" भने्न शब्ि रास्खएको छ।  

(२) ८ नं.॥  ॥मा रिेको “सािाि'् भने्न शब्ि स्िहकएको छ।  
 

 

                                                                       

 


