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मलुकुी (नवौं संशोधन) ऐन, २०४३ 

लालमोहर प्रकाशन मममि 

२०४३।०७।२४ 

२०43 सालको ऐन नं. 17 

 

स्वस्स्िश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादि ववववध ववरुिावली ववराजमान मानोन्नि महेन्द्रमाला 
परम नेपालप्रिापभास्कर ओजस्स्वराजन्द्य परम िौरवमय िेजस्वी मिभवुनप्रजािन्द्िश्रीपि परम उज्जज्जवल कीमििमय 

नेपालश्रीपि परम प्रोज्जज्जवल नेपालिारा परम पववि ॐरामपट्ट परम ज्जयोमिमिय सवुवख्याि मिशस्िपट्ट परम 

सपु्रमसद्ध प्रबल िोरखािस्ििबाह ुपरमामधपमि अमिरथी परम सेनामधपमि श्री श्री श्री श्री श्रीमन्द्महाराजामधराज वीरेन्द्र 

वीर ववक्रम शाहिेव िेवानाम ्सिा समरववजवयनाम ्।  

मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि बनेको ऐन 

प्रस्िावनााः मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेवबाट राविय पंचायिको सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन 
बनाइबक्सेको छ।  

१.   संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी (नवौं संशोधन) ऐन, २०४३” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन िरुून्द्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.   मलुकुी ऐन अिालिी बन्द्िोवस्िको महलमा संशोधनाः मलुकुी ऐन (यस पमछ “मूल ऐन" भमनएको) को 
अिालिी बन्द्िोबस्िको महलको,-  
(१)  १० नम्बरको सट्टा िेहायको १० नम्बर रास्खएको छ:-  

"१० नं.॥  ॥ प्रचमलि कानूनमा श्री ५ को सरकार वािी हनुे भनी लेस्खएको मदु्दामा 
श्री ५ को सरकारलाई वािी कायम िरी मदु्दाको कारबाई िररनेछ । सो वाहेक मदु्दाको ववषय 

वा प्रकृमिबाट श्री ५ को सरकारको वा साविजमनक वहि वा सरोकार मनवहि रहेको मदु्दा श्री ५ 

को सरकारले वा अड्डाको अनमुमि मलई सविसाधारि जो सकैुले पमन वािी भै चलाउन सक्नेछ 

। अनमुमिका लामि मनवेिन दिंिा विरािपि साथै दिन ु पछि । त्यसरी विरािपि साथै 

अनमुमिको मनवेिन परेमा उसै दिन अनमुमिको मनवेिनमा मनििय िरी दिन ु पछि । 

अनमुमि नदिएमा पनुरावेिन सनेु्न अड्डामा मनवेिन दिन सक्नेछ ।” 
 (२)  २९ नम्बरको ििा ९ को अन्द्त्यमा रहेको “बाटाको म्यािको दिन बांकी नभै नामलश ििाि भएको 

भए सो मममसलबाट कारबाई हनु सिैन खाररज िरी दिन ु पछि । सो लेस्खएको पांच रूपैयां 
बाहेक खाररज भए वापि सजाय िनुि पिैन” भने्न वाक्याशं स्िवकएको छ ।  

(३)  ४५ नम्बरमा रहेको “अड्डा खलेुको दिनमा" भने्न शब्िहरूको सट्टा “िामिलपमछ अड्डा खलेुको 
पवहलो दिनमा” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

 (४)   ५९ नम्बरको सट्टा िेहायको ५९ नम्बर रास्खएको छ:- 
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 “५९ नं. ॥  ॥ कुनै मदु्दामा आफ्नो काब ुबावहरको पररस्स्थमिले ििाि म्याि िाररख 

िजु्रमेा एकै पटक वा िीन पटकसम्म िरी बढीमा ३० दिन सम्मको िजु्रको म्याि िारीख थाममन 

सिछ । यस महलको १४ र १९८ नम्बर बमोस्जमको म्यािमभि मदु्दा िैसला नभै िाररख 

िजु्रकोमा िेरर िीन पटकसम्म िरी ६० दिनसम्मको िजु्रको िाररख मदु्दा सनेु्न अड्डाले थामी दिन 

सक्नेछ । िर यसै महलको ६२ नम्बर र १७५ नम्बरमा लेस्खए जमिमा सोही बमोस्जम 

हनुेछ।" 

 (५)  ६० नम्बरको सट्टा िेहायको ६० नम्बर रास्खएको छाः-  
"६० नं. ॥  ॥ मदु्दा िायर िरी िाररख मलई सकेपमछ िाररख िजुारेकोमा पटक 

कायम ििाि म्याि थमाएको पटकको वहसाव िरी पटक कायम िनि हुुँिैन, िाररख मलई िजुारेको 
मममििेस्ख माि पटकको वहसाब िरी कायम िनुिपछि ।”  

(६)   ८० नम्बरको सट्टा िेहायको ८० नम्बर रास्खएको छ:  

"८० नं. ॥ ॥ अड्डामा परररहेको िौजिारी मदु्दामा प्रमिवािीका लेखबाट उठेको ऐनले 

िेवानी कायम हनु ेमदु्दा वा िेवानी मदु्दामा प्रमिवािीका लेखबाट उठेको ऐनले िौज्जिारी कायम 
हनुे मदु्दा सो िौज्जिारी वा िेवानी मदु्दा हेने अड्डाले नै त्यसै मममसलबाट ठाडो बयान मलई यसै 

महलको ७८ नम्बर समेिको काननुबमोस्जम कारबाई वकनारा िनुिपछि । िर कुनै ऐनबमोस्जम 

िोवकएको वा ससु्म्पएको मदु्दा माि हेने अड्डाले सोही ऐनबमोस्जम सो मदु्दामा माि कारबाई 

वकनारा िनुिपछि ।”  

(७)  ८३ नम्बरको सट्टा िेहायको ८३ नम्बर रास्खएको छ:-  
"८३ नं. ॥ ॥ सोह्न वषि नपिेुका नावालक वा उमेर पिेुको भएपमन वृद्धावस्था वा कुनै 

वकमसमको कडा रोिले ििाि होश ठेिानामा नभएको वा वौलाएको वा िवैु आुँखा निेख्न ेअन्द्धा 
अन्द्धी वा बक्क लाटा लाटी मामनसहरूको र वविेशमा िई िकी आउने ठेिाना नभएका मामनसको 
हक पगु्ने जनुसकैु कुरामा नामलश, प्रमिउत्तर, पनुरावेिन, मनवेिन दिन वा मदु्दा 
माममलासम्बन्द्धी अन्द्य कुनै काम कारबाई िनुिपने भएमा अड्डाको अनमुमि मलई िी मामनसहरूको 
एकाघरसुँि बसेका सोह्र वषि नाघेको हकवालाले हिम्यािमभि िनि पाउनेछ ---------------१  

मामथ ििा १ मा लेस्खएबमोस्जम एकाघरका हकवाला नभएमा सोही ििामा लेस्खएको 
व्यस्िको हकमा मनजलाई िेखरेख वा संरिि िने व्यस्िले अड्डाको अनमुमि मलई सो व्यस्िको 
ििि बाट नामलश, प्रमिउत्तर, पनुरावेिन, मनवेिन दिन वा मदु्दा माममलासम्बन्द्धी अन्द्य कुनै काम 

कारबाई िनि पाउनेछ -------------------------------------------------------------२  

मामथ १ र २ ििामा लेस्खएको अवस्थामा त्यस्िो कारि परेको हो होइन पवहले त्यसको सबूि 

बिुी हो रहेछ भन ेवाररस अख्त्यारनामा नभए पमन सो िेखरेख िने व्यस्ि, संरिक वा 
हकवालाले सो व्यस्िको ििि बाट सो ििाहरूमा लेस्खएबमोस्जम मदु्दा माममलासम्बन्द्धी काम 

कारवाई िनि हनु्द्छ ---------------------------------------------------------------३ 
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मामथ १ र २ ििाबमोस्जम अनमुमिका लामि मनवेिन परेमा प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए िापमन जो बिुन ुपने कुरा बिुी अनमुमिको लामि मनवेिन परेको एक महीनामभि 

मनवेिनमा मनििय िरी दिन ुपछि । त्यस्िोमा हिम्याि लाग्न ेछैन ------------------------४  

(८) ९४ नम्बरको सट्टा िेहायको ९४ नम्बर रास्खएको छ:-  

“९४ नं. ॥  ॥ मदु्दा हेने अड्डाले राजिद्दी वा राजपररवारको िाथसम्बन्द्धी मदु्दा, 
मतृ्यिुण्ड वा कैिको सजाय हनुे राजकाजसम्बन्द्धी मदु्दा, कििव्य ज्जयान, ज्जयान मानेको उद्योि, 

डाुँका, िोबध, स्विेशी वा वविेशी मरुा खोटो टक मारेको वा छापेको र त्यस्िो खोटो मरुा चलन 

िरेको वा िनि उद्योि िरेको मदु्दा, जवजिस्िी करिीको महलअन्द्िििि सजाय हनुे मदु्दा, स्जउ 

मास्न े बेच्नेको वा सोसम्बन्द्धी मदु्दा, लािू औषधसम्बन्द्धी मदु्दा, राि सेवकले निि वा स्जन्द्सी 
मसौट िरेको मदु्दा, सरकारी सम्पस्त्त रहेको घरमा आिो लिाएको मदु्दामा अमभयिु लाई 

मिरफ्िार िनि सकेसम्मको हमुलयासमेि खलुाई अमभयिु रहे बसेको इलाकाको प्रहरी कायािलय 

वा प्रहरी कमिचारीका नाउुँमा यसै महलको ९८ नम्बरको नमनुाबमोस्जमको वारेण्ट िईु प्रमि र 

साि दिनसम्म ििारूखसाथ खोजिलाश ििाि पमन अमभयिु मिरफ्िार हनु नसके िामेल िनि यसै 

महलको ९९ नम्बरबमोस्जम सत्तरी दिन ेम्यािी पजुीसमेि लेखी पठाई सो साि दिनको म्याि 

नाघेपमछ उि म्यािी पूजी जारी भएको व्यहोरा अड्डाको सूचना पाटीमा र यथासंभव कुनै 

स्थानीय पि-पमिकामा समेि प्रकास्शि िनुिपछि । प्रहरी कायािलय वा कमिचारीले पमन वारेण्ट 

पाएपमछ सो बिर वा िामेल नभएसम्म ििारूखसाथ अमभयिुलाई खोजिलाश िरी पक्री 
बाटाको म्यािबाहेक चौबीस घण्टामभि वारेण्ट जारी िने अड्डामा िास्खल िराउन ु पछि । 

अमभयिु अन्द्य इलाकामा िई यो बसेको पत्ता लािे त्यस्िो प्रहरी कायािलय वा कमिचारीले 

आफ्नो नाउुँको वारेण्ट अमभयिु िई बसेको इलाकाको प्रहरी कायािलय वा कमिचारीको नाममा 
पठाई वारेण्ट जारी िने अड्डालाई सूचना िनुि पछि । त्यसरी आएकोमा प्रहरी कायािलय वा 
कमिचारीले आफ्नो नाउुँमा आिेश भएसरह िामेल िनुि िराउन ु पछि । सो बाहेक िौज्जिारी 
मदु्दामा समाह्वान र िेवानी मदु्दामा इिलायनामा बाटाको म्याि बाहेक िीस दिनको म्याि दिई 

जारी िनुि पछि र सो समाह्वान इिलायनामा यसै महलको १०४ नम्बरको नमूनाबमोस्जम हनु ु

पछि ।"  

(९)  १०८ नम्बरको अन्द्त्यमा िेहायको प्रमिबन्द्धात्मक वाक्यांश थवपएको छ:-  

“िर पपुििको मनममत्त थनुामा रहेको अमभयिुले पेश िनुि पने सािीका हकमा िस्िूर िास्खल िनि 
असमथििा िेखाएमा त्यस्िो िस्िूर िास्खल निरेपमन अड्डाले समाह्वान, इिलायनामा जारी िरी 
सािी बझु्न पछि ।”  

(१०)  ११० नम्बरको ििा ३ पमछ िेहायको ििा ३क थवपएको छ:-- 
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×मामथ ििा १, २ र ३ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन सरकारी कायािलय, 

संिदठि संस्था कुनै िहको पंचायि वा विीय संिठनको नाममा वा त्यस्िो कायािलय, संस्था, 
पंचायि वा संिठनमा काम िने कमिचारीको नाममा समाह्वान, इिलायनामा, म्याि सूचना िामेल 

िनुि पिाि रस्जष्टरी िरी हलुाकद्वारा िामेल िनि हनु्द्छ । त्यसरी हलुाकद्वारा पठाएकोमा त्यसको 
पहुंच रसीि अड्डामा िास्खल भएपमछ सो समाह्वान इिलायनामा, म्याि वा सूचना अन्द्यथा प्रमास्िि 

नभए सम्म रीिपूविक िामेल भएको मामननेछ --------------------------------------३क."  

(११)  ११८ नम्बरको सट्टा िेहायको ११८ नम्बर रास्खएको छाः- 

 “११८ नं. ।।  ॥ िेहायका मदु्दाका मामनसलाई िेहायमा लेस्खएबमोस्जम िरी राखी 
मदु्दा हेनुिपछि -----------------------------------------------------------------------  

राजिद्दी वा राजपररवारको िाथसम्बन्द्धी मदु्दामा अमभयिुलाई थनुामा राखी मदु्दाको पपुिि 

िनुिपछि - - --------------------------------------------------------------------१ 

िेहायको कुनै अपराधमा ित्काल प्राप्त प्रमािबाट कसूरिार िेस्खन े भएमा वा त्यस्िो 
प्रमािबाट कसूरिार हो भने्न ववश्वास िने कुनै मनामसव आधार भएमा अन्द्यथा प्रमास्िि 

नभएसम्म अड्डाले अमभयिुलाई थनुामा राखी मदु्दाको पपुिि िनुि पछि -----------------२  

मतृ्यिुण्ड वा जन्द्म कैिको सजाय हनु सक्ने अपराध -------------------------------१  

श्री ५ को सरकार वािी भै चलेको िीन वषि वा सो भन्द्िा बढी कैिको सजाय हनु सक्ने 
अपराध ----------------------------------------------------------------------१ 

मामथ उस्ल्लस्खि अपराधको उद्योि, िरुुत्साहन वा अपरामधक षड्यन्द्ि िरेको वा त्यस्िो 
अपराधमा ममियार भएको अपराध -----------------------------------------------१  

 नेपाल अमधराज्जयमा स्थायी बसोबास नभएका कुनै अमभयिु ित्काल प्राप्त प्रमािबाट छ 

महीना वा सो भन्द्िा बढी कैिको सजाय हनु सक्न ेअपराधको कसूरिार हो भने्न ववश्वास िने 

कुनै मनामसव आधार भएमा अड्डाले मनजलाई थनुामा राखी मदु्दाको पपुिि िनुि पछि -----३  

मामथ २ र ३ ििामा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन अमभयिु नावालक वा शारीररक 

वा मानमसक रोि लािेको कारिबाट थनुामा राख्न ुअनपुयिु हनुे भनी अड्डाले ठहयाएको 
व्यस्ि रहेछ भन े अड्डाले धरौट वा जमानि मलई मनजलाई थनुामा नराखे पमन हनु्द्छ 

। अपराध हुुँिाको पररस्स्थमि, अमभयिुको उमेर, मनजको शारीररक वा मानमसक अवस्था र 
पवहलेको आचरि लाई ववचार ििाि कुनै अमभयिुलाई थनुामा राख्न उपयिु निेस्खएमा, 
मतृ्यिुण्ड वा जन्द्मकैिको सजाय हनु सक्न े अपराध िरेको वा सो अपराधको उद्योि, 

िरुुत्साहन वा आपरामधक षड्यन्द्ि िरेको वा त्यस्िो अपराधमा ममियार भएको अमभयोि 
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लािेको अमभयिु बाहेक, त्यस्िो अमभयिुसंि अिालिले धरौट वा जमानि मलई मनजलाई 

थनुामा नराखे पमन हनु्द्छ -------------------------------------------------------४  

मामथ २ वा ३ ििाबमोस्जम हनुेमा बाहेक ित्काल प्राप्त प्रमािबाट कुनै अमभयिु कसूरिार 
हो भने्न  ववश्वास िने कुनै मनामसव आधार भएमा अड्डाले मनजसंि धरौट वा जमानि मलई 

मदु्दाको पपुिि िनुि पछि ----------------------------------------------------------५ 

पपुििको लामि थनुामा वा जमानि वा धरौटीमा नरहेको अमभयिु पमछ प्राप्त प्रमािबाट 

कसूरिार हो भने्न ववश्वास िने आधार भएमा मदु्दाको कारबाई जनुसकैु अवस्थामा पिेुको 
भए पमन अड्डाले मामथ ििा २, ३ वा ५ बमोस्जम अमभयिुलाई अवस्थानसुार थनुामा राख्न 

वा मनजसंि धरौट वा जमानि माग्न हनु्द्छ । शरुूमा अमभयिुलाई थनुामा नराखेको वा 
मनजसंि धरौट जमानि नमलएको कारिले माि पमछ मनजलाई सोबमोस्जम थनुामा राख्न वा 
मनजसंि धरौट वा जमानि  माग्न अड्डालाई बाधा पारेको मामनन ेछैन ---------------६  

यस नम्बरको ििा २, ३, ८ वा ९ बमोस्जम थनुामा परेको कुनै अमभयिु पमछ प्राप्त 

प्रमािबाट कसूरिार होइन भने्न ववश्वास िने कुनै मनामसव आधार भएमा मदु्दाको कारबाई 

जनुसकैु अवस्थामा पिेुको भए पमन अड्डाले मनजलाई थनुावाट छाड्न सक्नेछ ---------७  

यो नम्बरबमोस्जम अड्डाले मािेको धरौट वा जमानि नदिन ेअमभयिुलाई अड्डाले थनुामा 
राखी मदु्दाको कारबाई िनेछ ----------------------------------------------------८ 

कुनै अमभयिुसंि मलएको धरौट वा जमानि पमछ अपयािप्त िेस्खन आएमा अड्डाले मनजसुँि 

थप धरौट वा जमानि माग्न र मनजले सोबमोस्जम थप धरौट वा जमानि नदिएमा मनजलाई 

थनुामा राख्न सक्नेछ -----------------------------------------------------------९ 

 मामथ ििा ििाबमोस्जम मलन ुपने धरौट वा जमानिको अंक िोक्िा िेहायका कुराहरूको 
मबचार िरी िोक्न ुपनेछ ------------------------------------------------------१०  

अपराधको प्रकृमि ---------------------------------------------------------१  

अमभयिु वा कसूरिारको आमथिक अवस्था एवं पाररवाररक स्स्थमि ----------------१  

मनजको उमेर र पवहले कुनै अपराधको कसूरिार ठहरी सजाय पाएको छ वा छैन भने्न 

कुरा --------------------------------------------------------------------१  

व्यहोनुि पने िमिपूमिि -------------------------------------------------------१  

मामथ ििा ििाबमोस्जम कुनै व्यस्िसंि मामिएको धरौट वा जमानि चको वा अपयािप्त 

भयो भने्न कुनै मनामसव कारि िेखाई मदु्दाको कुनै पिले मनवेिन दिएमा पनुरावेिन सनेु्न 

अड्डाले सो धरौट वा जमानिको अंक घटाउन वा बढाउन सक्नेछ ------------------११"  
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(१२)  ११९ नम्बरको सट्टा िेहायको ११९ नम्बर रास्खएको छ:-  
“११९ नं. ॥ ॥ यस महलमा यस अस्घ जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन 

अमभयिुलाई कुनै हालिमा पमन मनज उपर लिाइएको अमभयोि प्रमास्िि भएमा हनु सक्न े

अमधकिम कैिको सजायको अवमध भन्द्िा बढी अवमधसम्म थनुामा रास्खन ेछैन ।” 

 (१३)  १२१ नम्बरको सट्टा िेहायको १२१ नम्बर रास्खएको छ:-  
“१२१ नं. ॥ ॥ मदु्दाको सम्बन्द्धमा जनुसकैु व्यहोराले थनुामा राख्िा यस्िो 

अमभयोिमा यस कानूनको यो नम्बर ििाअनसुार थनुामा रास्खएको हो भनी सो थनुामा रास्खइन े

व्यस्िलाई कारि खोली पसु्जि नदिई थनुामा राख्न हुुँिैन । सम्बस्न्द्धि पिको मनवेिन नपरे पमन 

पनुरावेिन सनेु्न अड्डाले थनुा िैर कानूनी वा बेरीि हो वा होईन भनी जांचबिु िनि र िैरकानूनी वा 
बेरीि िेस्खएमा कानूनबमोस्जम उपयिु आिेश दिन सक्नेछ ।  

(१४)  १२३ नम्बरको सट्टा िेहायको १२३ नम्बर रास्खएको छ:- 
"१२३ नं. ॥  ॥ यस महलबमोस्जम कारबाईको लामि थनुामा रास्खएको कुनै 

अमभयिुको सम्बन्द्धमा प्रमाि बझु्न पवहलो पटक िोवकएको िाररखको मममिले एक वषिमभि 

मदु्दाको वकनारा नभएमा त्यस्िो अमभयिुलाई यसै महलको ११८ नम्बरको ििा २ बमोस्जम 

थनुामा रास्खएको भए मनजसंि धरौट वा जमानि मलई र सोही नम्बरको ििा ८ वा ६ 

बमोस्जम थनुामा रास्खएको भए धरौट वा जमानि केही नमलई थनुाबाट छोडी मदु्दाको कारबाई 

िनुिपछि । िर पाुँच वषि वा सो भन्द्िा बढी कैि, मतृ्यिुण्ड वा जन्द्म कैिको सजाय हनुे कुनै 

अपराधको अमभयोि लािेको कुनै अमभयिुको सम्बन्द्धमा यो नम्बरको व्यवस्था लािू हनुे छैन र 

पटके अपराधीलाई अड्डाले मनुामसब सम्िेमा थनुामै राखी कारबाई िनि सक्नेछ ।”  
(१५)  १२४ नम्बरको सट्टा िेहायको १२४ नम्बर रास्खएको छ:-  

"१२४ नं. ॥  ॥ अड्डाबाट िोवकएको समय र स्थानमा उपस्स्थि हनु ु पने व्यस्ि 

िोवकएबमोस्जम उपस्स्थि नभएमा ित्सम्बन्द्धमा राखेको धरौट जिि हनुेछ र जमानि दिएको 
भए यसै महलको १२४क. नम्बरबमोस्जम िराइएको कािज अनसुार जमानिको रकम असूल 

िनुिपछि । िर त्यस्िो व्यस्िले आिु उपस्स्थि हनु नसकेको कुनै मनामसव कारि िेखाएमा 
अड्डाले सोबमोस्जम निनि पमन सक्नेछ ।”  

 (१६) १२४ नम्बरपमछ िेहायका १२४क., १२४ख. र १२४ि. नम्बरहरू थवपएका छन:्-  

"१२४क. नं. ॥  ॥ यसै महलको ११८ नम्बर बमोस्जम कुनै व्यस्िसंि धरौट मलंिा 
अड्डाबाट िोवकएको समय र स्थानमा उपस्स्थि नभएमा धरौट जिि हनुे शिि उल्लेख िरी 
कािज िराउन ुपछि ---------------------------------------------------------------1 

 यसै महलको ११८ नम्बरबमोस्जम जमानि मलुँिा जमानिको अंक िोकी सोबमोस्जमको 
सम्पस्त्त जमानि मलन ुपछि । जमानि दिन ुपने व्यस्िले आफ्नै सम्पस्त्त जमानि दिएको भए 

अड्डाबाट िोवकएको समय र स्थानमा उपस्स्थि नभएमा जमानिको रकम सो जमानि 
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रहेको सम्पस्त्त वा मनजको अरु कुनै सम्पस्त्तबाट असूल िने शिि उल्लेख िरी मनजको 
कािज िराउन ु पछि । मनजको लामि अरु कसैले आफ्नो सम्पस्त्त जमानि दिएको भए 

अड्डाबाट िोवकएको समय र स्थानमा मनजलाई उपस्स्थि निराएमा जमानिको रकम सो 
जमानि रहेको सम्पस्त्त वा जमानी हनुे व्यस्िको अरु कुनै सम्पस्त्तबाट असूल िने शिि 
िराई जमानी हनु ेव्यस्िको कािज िराउन ुपछि------------------------------------२  

धरौट वा जमानि दिन ुपने व्यस्ि नावालक भए मामथ ििा १ वा २ बमोस्जम िराउन ुपने 

कािज मनजको सट्टा मनजको संरिकबाट िराउन ुपििछ - - ------------------------- ३  

१२४ख. नं.।। ॥ यो ऐन वा अन्द्य प्रचमलि कानूनबमोस्जम अन्द्यथा हनुेमा बाहेक 

िहवककािको मसलमसलामा मलएको धरौट वा जमानि िहवककाि सवकएपमछ वििाि वा िुकुवा 
िरी दिन ुपछि । अड्डाले कुनै मदु्दामा कारवाईका लामि मलएको धरौट वा जमानि सो मदु्दाको 
मनििय भएपमछ वििाि वा िुकुवा िरी दिन ुपछि ।  

१२४ि. नं. ।। ।। अड्डाले कुनै अमभयिुलाई थनुामा राख्िा, थनुामा रास्खएको 
अमभयिुलाई छाड्िा वा कुनै अमभयिुसंि धरौट वा जमानि मलंिा कारि सवहिको पचाि खडा 
िनुि पछि । सो पचािमा स्चत्त नबिुनेले पनुरावेिन सनेु्न अड्डामा मनवेिन दिन सक्नेछ । त्यस्िो 
मनवेिनमा िीस दिनमभि मनििय दिई सक्न ुपछि ।  

 (१७)  १५८ नम्बरको सट्टा िेहायको १५८ नम्बर रास्खएकोछ:-  
"१५८ नं. ॥ ।। बयान बकपि िराउंिा कुरा िोरी मदु्दा छुट्याई छोटकरी सवाल 

िरी सोमधएको सवाल र जबाि उल्लेख िनुिपछि ।”  

(१८)  १७२ नम्बरमा रहेका “सब-इन्द्सपेक्टर" भने्न शब्िहरूको सट्टा “प्रहरी सहायक-मनरीिक” भने्न 

शब्िहरू रास्खएका मलएका छन ्।  

(१9)  १८५ नम्बरको सट्टा िेहायको १८५ नम्बर रास्खएको छ:-  

 “१८५ नं. ॥ । यस महलको १८४क. नम्बरबमोस्जम अड्डाले बिुन ु पने भनी 
ठहराएका प्रमािहरू बसु्िसकेपमछ अड्डाले मदु्दाको छलिल िनािलाई िाररख िोकी सो 
िोवकएको दिनमा हास्जर भएसम्मका ििमडयालाई राखी ििमडयाले कुनै मलस्खि बहस पेश िरे 

सो समेि मलई मममसल सामेल राखी छलिल िरी ठहराई िबैु थरका हकमा जो दिन ेसजाय 

समेि सनुाई सो कायम भएको ठहर राय उसै दिन राय लेख्न ेवकिाबमा लेखी मनििय िने अमधकार 
प्राप्त व्यस्िले सहीछाप िनुि पछि र उपस्स्थि रहेका ििमडयाको समेि सहीछाप िराउन ुपििछ 

। राय कायम भैसकेपमछ मनामसब कारिले बाहेक िैसला लेख्न साि दिन भन्द्िा बढी वढला िनुि 
हुुँिैन । िैसला लेख्िा अड्डाले मदु्दाको संस्िप्त व्यहोरा, ििमडयाहरूका कुरा नममली इन्द्साि 

िरी ठहराउन ुपने कुरा, त्यस सम्बन्द्धमा कुनै ििमडया वा कानून व्यवसायीले बहस िरेको भए 

सो बहसको मखु्य मखु्य बुुँिाहरू र त्यस सम्बन्द्धमा अड्डाले मनििय र त्यसको आधार िथा 
ित्सम्बन्द्धी कानूनहरू समेि प्रत्येक कुराहरू प्रकरि छुटयाई छुट्टा छुटै्ट उल्लेख िनुिपछि । 
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मामथ लेस्खएबमोस्जमको प्रमाि बिुी सकेपमछ उसै दिन मदु्दा वकनारा िनि मदु्दाको जवटलिाले 

ििाि बढी अध्ययन वा मनन िनि आवश्यक भएको वा एक भन्द्िा बढी व्यस्ि भएको 
मनिियकिािको इजलासबाट मदु्दाको सनुवाई भै परस्परमा छलिल िरी राय कायम िनि बढी 
समय आवश्यक भएको कारिले नसवकन ेभएमा त्यस सम्बन्द्धमा कारि सवहिको पचाि खडा 
िरी मदु्दा वकनारा िने अको िाररख िोक्न ु पछि । कुनै कारिले मदु्दा वकनारा िनि अमनस्िि 

कालसम्म अको िाररख िोक्न नसवकन ेभएमा यसै महलको १५ नम्बरबमोस्जमको कारवाई 

समेि िनुिपछि र मदु्दामा प्रमाि बिुने समेिको पूरा िनुि पने कायिववमध पूरा भैसकेकोमा पिले 

िाररखमा बस्न नचाहेमा पमछ अड्डाबाट सूचना पाएका बखि हाजीर हनुे िरी ििमडयालाई सूचना 
दिन ेठेिाना समेि उल्लेख िरी कािज िराई िारीख छुटाई दिन ुपछि । 

(२०) १८६ नम्बरको सट्टा िेहायको १८६ नम्बर रास्खएको छ:-  
 “१८६ नं. ॥  ॥ राजिद्दी उत्तरामधकारी सम्बन्द्धी ऐन, २०१५ को ििा १६ 

बमोस्जम श्री ५ महाराजामधराजबाट िोवकबक्सेको सजाय हनुे मदु्दाका हकमा मौसूिका हजूरमा 
जाहेर िरी सिर िरी बक्से बमोस्जम र मतृ्यिुण्ड, सविस्वसवहि जन्द्मकैि वा जन्द्मकैि हनुे 
ठहराएको वा प्रचमलि कानूनबमोस्जम साधक जाहेर िनुि पने मदु्दामा साधक जाहेर िरी अमधकार 

प्राप्त अड्डाबाट साधक सिर भएबमोस्जम िरी र अरू िैह्र मदु्दामा अडै्डबाट कानूनबमोस्जम जो िनुि 
पने िरी िैसला िनुिपछि ।”  

(२१)  १८७ नम्बर खारेज िररएको छ ।  

 (२२)  १9० नम्बरमा रहेको “एक वषिसम्ममा” भने्न शब्िहरूको सट्टा 'छ महीनासम्ममा” भने्न शब्िहरू 

रास्खएका छन ्। 

 (२३)  १9४ नम्बरको ििा २ र ३ को सट्टा िेहायको ििा २ र ३ रास्खएका छन ्:-  
“पनुरावेिन सनेु्न अड्डाले भए पनुरावेिन िने म्यािसम्मलाई र पनुरावेिन ििाि भएकोमा वकनारा 
नभएसम्मलाई बढीमा १० वषिसम्म कैिको सजाय भएकोमा र पपुििलाई थनुामा बस्न ुनपने 

मदु्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ-----------------2  

ििा १ र २ बमोस्जम धरौटी वा जमानीमा राख्िा शरुू अड्डामा पपुििको लामि धरौट वा 
जमानीमा रहेकोमा अड्डाको िजवीजले सो धरौट वा जमानीको बढीमा पच्चीस प्रमिशिसम्म थप 

धरौट वा जमानी मलन ु पछि । अन्द्य अवस्थामा यसै महलको ११८ नम्बरको ििा १० मा 
लेस्खएका कुराहरूको ववचार िरी धरौट वा जमानीको अंक िोकी सोबमोस्जमको धरौट वा 
जमानी मलन ुपछि ----------------------------------------------------------३” 

 ३.   मूल ऐन िण्ड सजायको महलमा संशोधनाः मूल ऐन िण्ड सजायको महलको,-  
 (१)  ११ नम्बरपमछ िेहायको ११क. नम्बर थवपएको छ:-  
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"११क. नं. ।। ॥ मदु्दा मडसममस िराए बापि कैिको सजाय भएकोमा त्यस्िो कैिको 
एक दिनको साि रूपैयाुँका िरले रूपैयाुँ बिुाएमा कैि िनुि पिैन । रूपैयाुँ बिुाएमा बिुी मलई 

कैिको लिि कट्टा िररदिन ुपछि--------------------------------------------------1 

   यसै महलको ११ नं. मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन िीन वषि भन्द्िा कम कैिको 
सजाय हनुे कुनै कसूर िने व्यस्िलाई कैिको सजाय िरी पवहलो पटक कसूरिार ठहरी अड्डाले 

कैिमा राख्न मनामसब नठहराएमा एक दिनको साि रूपैयाुँको िरले हनु आउन ेरकम िोकी सो 
िोवकएको रकम बिुाएमा कसूरिारलाई कैिमा नराख्न े िरी अड्डाले िैसला िनि सक्नेछ । 

सोबमोस्जम कसूरिारले रूपैयाुँ बिुाएमा बिुी मलई कैिको लिि कट्टा िरी दिन ुपछि --------२  

 मामथ ििा २ बमोस्जम कैि बापिको रूपैयाुँ बिुाउन पाउन ेिरी िैसला ििाि अड्डाले 

कसूरिारसंि िेरर त्यस प्रकारको कुनै अपराध निरी राम्रो आचरि पालन िनेछु भनी 
कािज िराउनेछ र सो मममिले िीन वषिमभि कैिको सजाय हनुे कुनै अपराध िरेमा सो 
कसूरिारलाई पवहलेको िैसलाबमोस्जमको कैि समेि थपी सजाय िररनेछ र अड्डाले 

पवहलेको िैसलाबमोस्जम कैि बापि बिुाएको रकम वििाि िने आिेश दिन सक्नेछ--३"  

 

(२)  २१ नम्बरको ििा ४ को सट्टा िेहायको ििा ४ रास्खएको छ:-  

 "िमिपूमिि भराउन ुपनेमा भराएको िमिपूमििको रकमको भरी पाउनेबाट िशौंि मलन ुपछि --४"  

(३)  ३८ नम्बरको ििा १ को सट्टा िेहायको ििा १ रास्खएको छ:- 

   "कैि वा जरीबाना िवैु सजाय भएकोमा जरीवाना नमिरे बापिको कैि ठेक्न ुपिाि चार वषि 
भन्द्िा बढी अवमधको कैि ठेक्न ुहुुँिैन । िर नावालकलाई जरीबाना नमिरे बापिको कैि ठेक्न ु

पिाि उमेर पिेुको व्यस्िलाई हनुे कैिको आधामा नवढ्न ेिरी कैि ठेक्नपुछि- -१  

(४)  ४१ नम्बर पमछ िेहायका ४१क र ४१ख. नम्बरहरू थवपएका छन:्-  

“४१क. नं. ।।  ।। यस महलको अन्द्य नम्बरहरूमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भएिापमन जरीबाना वा कैिको सजाय लािेको व्यस्ि अस्न्द्िम िैसला हुुँिा अड्डामा उपस्स्थि भै 

जरीबाना बिुाउन वा कैिमा बस्न मन्द्जूर भएमा वा त्यस्िो सजाय हनुे िरी िैसला भएको 
व्यस्ि िैसला भएको मममिले ६० दिनमभि िैसला िने वा लिि रहेको अड्डामा हास्जर भै 

जरीवाना मिनि वा कैिमा बस्न आिै उपस्स्थि भएमा मनजलाई भएको जरीबाना र कैिको 
सजायमा २० प्रमिशि ममन्द्हा दिई बाुँकीको माि लिि कायम िरी सजाय कायािस्न्द्वि िररनेछ। 

 ४१ख. नं. ।। ।। िाउुँ पंचायि, निर पंचायि, स्जल्ला पंचायि वा अञ्चलको 
सीमाना हेरिेर भएमा त्यस्िो हेरिेर भएबाट जरीवाना, कैि, वविो वा िैसलाबमोस्जमको कुनै 

सरकारी रकम असूल िनुि पने व्यस्िको विन िरक पनि िएमा अड्डाले पमन लििमा 
सोहीबमोस्जम विन सच्याई िरुुस्ि बनाई राख्नपुछि । श्री ५ को सरकार वा सीमाना हेरिेर िने 

मनकायले पमन त्यसरी स्थानीय पंचायि वा अञ्चलको सीमाना हेरिेर भएको सूचना नेपाल 

राजपिमा प्रकास्शि िनुि पनेछ ।”  
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(५)   ४२ नम्बरको ििा १ को शरुूमा रहेको “यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ िैसला भएकोमा आस्खरी टंुिो 
लािी िैसला भएको मममिले िईु वषिमभि र सोभन्द्िा अस्घकोमा” भने्न शब्िहरूको सट्टा “वविो भरी 
पाउन ेिरी” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(६)   ४३ नम्बरको ििा १ पमछ िेहायको ििा १क. थवपएको छ: - 

  “आस्खरी टंुिो लामि िैसला भै हक बेहक छुवटइएकाको हक कायम भएको सम्पस्त्तमा 
सो व्यस्िले चलन चलाई पाउुँ भनी िैसला भएको मममिले िईु वषिमभि िरखास्ि दिएमा अड्डाले 

चलन-चलाई दिन ु पछि । चलन ला चलाई पाउुँ भनी छुट्ट नामलश िनुि पिैन । 

सोबमोस्जम अड्डाले चलन चलाई दिुँिा कानूनबमोस्जम लाग्न ेकोटििी र वविोको अढाई प्रमिशि 

िस्िूर र मबिो नखलेुकोमा पंचकृमि मोलबमोस्जमको मबिो कायम िरी सो मबिोको अढाई 

प्रमिशि िस्िूर सूचना पाएको मममिले पैंिीस दिनमभि िास्खल िनि ल्याउन ुभनी अड्डाले सो चलन 

चलाई पाउुँ भने्न व्यस्िलाई सूचना दिन ुपछि । सो िईु वषिको म्याि वा पैंिीस दिनको म्याि 

नाघेकोमा सो िस्िूरको डेढी िस्िूर सवहि सो म्याि नाघेको मममिले एक वषिमभि िरखास्ि दिए 

चलन चलाई दिन ुपछि । सो म्याि नाघेपमछ अड्डाबाट चलन चलाई दिन ुपिैन -----------१क"  

(७)   ४३ नम्बरको ििा २ को शरुूमा रहेको “िेहाय ििा १" भने्न शब्िहरूपमछ “र १क.” भने्न 

शब्िहरू थवपएका छन ्।  

(८)   ४३ नम्बरको ििा ५ को सट्टा िेहायको ििा ५ रास्खएको छ:-  

  “एक पटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछाडी स्खचोला िरेमा स्खचोला िरेको पटकै 

वपच्छे एक हजार रूपैयाुँसम्म जरीबाना वा एक महीनासम्म कैि िरी अस्घ चलन चलाई दिएको 
सम्पस्त्तमा िैसलाबमोस्जम िेरर चलन चलाई दिन ुपछि । सोबमोस्जम चलन पाउन िेरर नामलश 

िरी रहन ुपिैन । िरखास्िबाट चलन चलाई दिन ुपछि र त्यस्िोमा चलन चलाई दिए बापि 

िस्िूर बिुाई रहन ुपिैन ----------------------------------------------------------५" 

(९)  ४८ नम्बरको सट्टा िेहायको ४८ नम्बर रास्खएको छ:-  

 ४८ नं.॥ ॥ िैसलाबमोस्जम अड्डाबाट िनि पने काम िनि िराउनलाई िरखास्ि दिई 

िाररखमा बसेको मामनसले िाररख िजुारे पमन कारबाई मडसममस िनि हुुँिैन । िैसलाबमोस्जम 

िराई माग्नेले अवस्थानसुार अिालिी बन्द्िोबस्िको ५9, ६२ वा १७५ नम्बरबमोस्जम सकार 
िनि वा थमाउन पाउुँछन ्। सोबमोस्जम थमाउन ेवा सकार िने म्याि नाघे पमछ पमन सो म्याि 

नाघेको मममिले छ महीनामभि रीिपूविकको िरखास्ि दिई कारबाई चलाई माग्न आएमा 
कानूनबमोस्जमको िस्िूर र त्यसको सयकडा १० जरीबाना असूल िरी कारबाई िनुिपछि । सो 
म्यािमभि पमन िरखास्ि दिन नआएमा त्यस्िो व्यस्िको शरुू िरखास्ि िामेलीमा रास्खनछे ।”  

(१०)   ५१ नम्बरको सट्टा िेहायको ५१ नम्बर रास्खएको छ:-  
"५१ नं. ॥ ॥ िैसलाले वििाि पाउने भएको िण्ड, धरौटी, रोक्का रहेको सविस्व 

जायजाि, कुनै सम्पस्त्त वा सो मललाम ववक्री भै रहेको निि वििाि मलन िैसला अस्न्द्िम भएको 
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थाहा भएको एक वषिमभि त्यस्िो वििाि पाउन सक्न ेव्यस्ि आएन भन ेवििाि पाउुँिैन । धरौटी 
रहेको रकम भए त्यस्िो रकम सरकारी आम्िानी बाध्न ुपछि ।"  

(११)  ५३ नम्बरको सट्टा िेहायको ५३ नम्बर रास्खएको छ:-  
"५३ नं. ॥  ॥ सरकारी मबिो जरीबाना समेि मी कुनै सरकारी रकम बापि कैि 

ठेक्न ुपिाि एक दिनको र पच्चीस रूपैयाुँको िरले कैि ठेक्नपुछि ।”  

(१२)   ५३ नम्बर पमछ िेहायको ५३ क. नम्बर थवपएको छ:-     

 "५३ क. नं. ॥ ॥ यसै महलको ५३ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन 

कानूनले अवस्था हेरी घटी वा बढी सजाय िने िजववजी अमधकार दिएकोमा िैसलाबाट 

जरीवानाको सजाय हनुे भएमा सो जरीवाना नमिरेमा सो बापि कमि कैि बस्न ुपने हो भने्न कुरा 
पमन सोही िैसलामा िोक्न ु पछि िर यस्िो कैि िोक्िा यसै महलको ५३ नम्बरवमोस्जम 

रूपैयाुँलाई कैिमा पररिि ििाि हनुे अवमध वा यसै महलको ३८ नम्बरबमोस्जम हनु सक्न ेकैि 

भन्द्िा बढी हनु ेिरी िोक्न हुुँिैन ।”  

(१३)   ५४ नम्बरमा रहेको “ऐनबमोस्जम िशौंि मलई" भने्न शब्िहरू स्िवकएका छन ्।  

४.   मूल ऐन िरीब कंिालको महलमा संशोधनाः मूल ऐन िरीब कंिालको महलको १ नम्बरमा रहेको “अठार 
वषि' भने्न शब्िहरूको सट्टा “सोह्र वषि' भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्। 

 ५.   मूल ऐन लोग्न ेस्वास्नीको महलमा संशोधनाः मूल ऐन लोग्न ेस्वास्नीको महलको,-  

(१)  ३ नम्बरको ििा ५ को सट्टा िेहायको ििा ५ रास्खएको छ:  

           “आमाले पाल्िा बाबलेु आफ्नो इज्जजि आमिअन ु सार नाबालकलाई खान, 

लाउन, स्शिा र औषमध उपचार समेिको मनामसव खचि दिनपुछि । आमाले नपाली बाबलेु 

त्यस्िो नाबालक पालेको रहेछ र बाब ुभन्द्िा आमाको आयस्िा बढो रहेछ भन ेअड्डाले अवस्था 
ववचार िरी आिेशद्वारा िोकीदिएबमोस्जम त्यस्िो स्वास्नीमामनसले पमन नाबालकको खान, 

लाउन, स्शिा र औषमध उपचारको खचि ब्यहोनुि पििछ -----------------------------------५ 

(2)  ५ नम्बर पमछ िेहायको ५क. नम्बर थवपएको छ:- 

   "५क. नं. ॥ ॥ कसैसंि आफ्नो नािा सम्बन्द्ध कायम िराई माग्न नामलश िनि 
हनु्द्छ । नाबालक भए अरु हकवालाले समेि त्यस्िो नाबालकको नािा सम्बन्द्ध कायम िराई 

माग्न नामलश िनि हनु्द्छ ।” 

 ६.   मूल ऐन अंशवण्डाको महलमा संशोधनाः मूल ऐन अंशवण्डा को महलको १०ख. नम्बरपमछ िेहायको 
१०ि. नम्बर थवपएको छ:-  

“10 ि.नं. ॥ ॥ यसै महलको १० नम्बर वा लोग्ने स्वास्नीको महलको ४क. 
नम्बरबमोस्जम िैसलाबाट खान लाउन पाउन ठहरेकी स्वास्नीमामनसलाई िैसलामोस्जम खान 
लाउन वा सोबापि पाउन ु पने रकम नदिएमा त्यस्िो स्वास्नीमामनसले िेरी सो कुरामा छुटै्ट 
नामलश िनुि पिैन, मनजले सो व्यहोरा खोली मदु्दा मछने्न अड्डामा िरखास्ि दिएमा, व्यहोरा बिुी 
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ववषय र पिहरू उही रहेछन ् भने सो नदिनेलाई एक हजार रुपैयाुँसम्म जरीवाना वा एक 
मवहनासम्म कैि वा वा िवैु सजाय िरी पवहलेको िैसलाबमोस्जम खान लाउन वा सोबापिको 
रकम दिन आिेश दिन ुपछि । यस्िो आिेश दिुँिा पमन अटेर िरेमा मनजलाई िेरी सोबमोस्जम 
सजाय िरी सोही िरखास्िबाट िायिािी मािी अंश दिलाई दिनपुछि ।”  

७.   मूल ऐन लेनिेन व्यवहारको महलमा संशोधनाः मूल ऐन लेनिेन व्यवहारको महलको १9 
नम्बरको ििा १ मा रहेका " एक सय रूपैयाुँसम्म नपगु्ने भएमा एक महीनासम्म, एक सयिेस्ख 
मामथ पाुँचसयसम्म नपिु भएमा िीन महीनासम्म, पाुँचसयिेस्ख मामथ एक हजारसम्म नपिु भएमा 
छ महीनासम्म र सो भन्द्िा मामथ जमिसकैु नपिु भए पमन एक वषिसम्म मबिो हेरी िजववजले भने्न 
शब्िहरूको सट्टा “एक दिनको पच्चीस रूपैयाुँको िरले बढीमा एक वषिसम्म” भने्न शब्िहरू 
रास्खएका छन ्। 

८.   मूल ऐन िामासाहीको महलमा संशोधनाः मूल ऐन िामासाहीको महलको १० नम्बरमा रहेका 
“िईुसय रूपैयाुँिेस्ख बढी पाुँचसय रूपयाुँसम्मकोमा एक महीनासम्म र पाुँचसयभन्द्िा बढी मबिोमा” 
भने्न शब्िहरूको सट्टा "एक दिनको पच्चीस रुपैयाको िरले बढीमा” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन।्  

9.   मूल ऐन बाुँकी नमिनेको महलमा संशोधनाः मूल ऐन बाुँकी नमिनेको महलको,- 

(१)  २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ:-  

"२ नं ।। ।। आफ्नो स्जम्माको सरकारी वा श्री ५ को सरकारको पूिि वा आसं्शक 

स्वाममत्व भएको संिदठि संस्थाको वा कुनै बैंकको नििी स्जन्द्सी कानूनबमोस्जम बाहेक वा 
रीिपूविकको आिेश मनकासा बेिर मलन, दिन, दिलाउन वा सो िने प्रयत्न िनि िराउन हुंिैन ।”  

 (२)   ३ नम्बर पमछ िेहायका ३क. र ३ख. नम्बरहरू थवपएका न छन:्- 

"३क. नं ॥ ॥ श्री ५ को सरकारको पूिि वा पमन आसं्शक स्वाममत्व भएको संिदठि 

संस्थाको वा कुनै बैंकको नििी स्जन्द्सी मसौट िरे वा िने प्रयत्न िरेमा मबिो भराउन पनेमा मबिो 
भराई मबिोबमोस्जम जरीबाना वा िीन वषिसम्म कैि वा िबैु सजाय र मबिो भराउन नपनेमा पाुँच 

हजार रूपैयाुँसम्म जरीवाना वा िीन वषिसम्म कैि वा िबैु सजाय हनुेछ ।  

३ख. नं ॥ ॥ श्री ५ को सरकारको पूिि वा आसं्शक स्वाममत्व भएको संिदठि 

संस्थाको वा कुनै बैंकको मबिो मसौट िरेमा मबिो मसौट िनेको अंश हकको सम्पस्त्तबाट भराई 

दिइनेछ । उपर हनु नसकेको मबिो बापि कैि िरी पाउुँ भनी सम्बस्न्द्धि संस्था वा बैंकको 
मनवेिन परेमा प्रमिमहीना पाुँचसय रूपैयाुँका िरले कट्टी हनुे िरी जमिसकैु मबिोउपर नभएको 
भए पमन बढीमा चार वषिसम्म कैि िरी दिन ुपछि ।”  

(३)  9 नम्बरको शरुूमा रहेको “सरकारी' भने्न शब्िको न ेसट्टा “यसै महलको २ नं., ३क. नं. र ३ख. 

नं. मा लेस्खएिेस्ख” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्। 

 (४)  १० नम्बरको सट्टा िेहायको १० नम्बर रास्खएको छ:-  
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१० नं. ॥ ॥ यसै महलको १ नम्बरबमोस्जम भराउन ुपने मबिो नपिु भै कैि िराउन ु

पिाि एक दिनको पच्चीस रूपैयाुँको िरले बढीमा एक वषि कैि िराउन पाउनेछ ।" 

१०.   मूल ऐन वकिे कािजको महलमा संशोधनाः मूल ऐन वकिे कािजको महलको ३ नम्बरको सट्टा िेहायको 
३ नम्बर रास्खएको छ:-  

 "३ नं ॥ ॥ लेस्खएबाहेक अकािको हक मेट्न,े हिम्याि िाररख जान ेवा कुनै िरहसंि नोक्सान 

पाने इत्यादि जनुसकैु मिलबले होस ्निरे नभएको िठु्ठा कुरा िरे भएको हो भनी वा मममि अंक वा व्यहोरा 
िरक पारी सहीछाप िरी िराई कािज बनाए वा बनाउन लिाएमा समेि जालसाजी िरेको ठहछि ।” 

११.   मूल ऐन ठिीको महलमा संशोधनाः मूल ऐन ठिीको महलको,-  

 (१)  १ नम्बरको सट्टा िेहायको १ नम्बर रास्खएको छाः-  
" १नं. ॥ ।। कसैले आफ्नो हक नपगु्न ेअकािको हकको चल-अचल धनमाल हक 

पगु्नेलाई वा जसका स्जम्मामा रहेको छ उसलाई ललाई-िकाई वा जाल पररपंच िरी वा आफ्नो 
हक नभएको सम्पस्त्तमा आफ्नो हक पगु्ने वकिे कािज बनाई, दिई वा पेश िरी वा आिूसंि 

नभएको कुरा आिूसंि छ भनी िकु्याई वा िठुो कुरालाई सद्दे हो भनी िकु्याई वा अरू जनुसकैु 

व्यहोरासंि धोका दिई ििलिमा पारी आफ्नो हक नपगु्न ेअकािको हकको चल-अचल धनमाल 

मलए दिए दिलाएमा वा अकािको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी मलखि िरी वा निरी 
सोही माल मलए दिए ववक्री व्यवहार िरेमा वा सट्टापट्टा िरी मलएमा ठिी िरेको ठहछि ।"  

(२)   ४ नम्बरको सट्टा िेहायको ४ नम्बर रास्खएको छ:-  
"४ नं. ॥ ॥ ठिी िनेलाई ठिी मलएको मबिो कायम भएमा हक पगु्नेलाई मबिो भराई 

मबिोबमोस्जम र मबिो कायम नभएमा पाुँच हजार रूपैयाुँसम्म जरीबाना र पाुँच वषिसम्म कैि 

हनुेछ ।”  

(३)  ८ नम्बरको सट्टा िेहायको ८ नम्बर रास्खएको छ:-  

"८ नं. ॥ ॥ यस महलमा लेस्खएको कुरामा श्री ५ को सरकार वािी हनुेमा श्री ५ को 
सरकार लाई सो कुरा थाहा भएको मममिले एक वषिमभि र अरु अवस्थामा सो कुरा िरे भएको 
मममिले िईु वषिमभि नामलश नदिए लाग्न सिैन ।” 

 १२.  मूल ऐन चोरीको महलमा संशोधनाः मूल ऐन चोरीको महलको,-  

(१)  १० नम्बरको ििा ३ मा रहेको “सो मबिो एकसय रूपैयाुँसम्म नपिेुकोमा िईु महीनासम्म, 

एक सय रूपैयाुँ भन्द्िा मामथ पाुँच सय रूपैयाुँसम्म नपिेुकोमा छ महीनासम्म, पाुँचसय 

रूपैयाुँभन्द्िा मामथ एक हजार रूपैयाुँसम्म नपिेुकोमा एक वषि र सो भन्द्िा मामथ जमिसकैु 

नपिेुको भए पमन” भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक दिनको पच्चीस रूपैयाुँको िरले बढीमा' भने्न 

शब्िहरू रास्खएका छन ्। 

 (२)  २८ नम्बर खारेज िररएको छ ।  
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१३.   मूल ऐन खोटा चलनको महलमा संशोधनाः मूल ऐन खोटा चलनको महलको,-  

 (१)  ८ नम्बरको सट्टा िेहायको ८ नम्बर रास्खएको छाः-  
“८ नं. ॥ ॥ वविेशी सरकारको मरुा वा मरुा सरह चलनमा आउन सक्ने चेक इत्यादि 

नेपालमभि बसी टक मारे बनाएकोमा वा वविेशमा टक मारे बनाएको खोटा मरुा वा मरुा सरह 

चलनमा आउन सक्ने चेक इत्यादि नेपालमभि ल्याएको वा चलन िरेको वा सो कामहरू िने 

उद्योि िने वा त्यस्िो िने मिलबमा पस्ने व्यस्ि प्रत्येकलाई सो मरुामा लेस्खएको मबिोबमोस्जम 

जरीबाना िरी पाुँच वषिसम्म कैि िनुिपछि र त्यस्िो खोटा मरुा जिि िरी रद्द िनुिपछि । खोटो 
भने्न नजानी मलनेलाई केही िनुि पिैन ।  

(२)  ८ नम्बर पमछ िेहायको ८क. नम्बर थवपएको छाः-  
“८क. न. ॥ ॥ रद्द िररसकेको चेक इत्यादि सो कुरा िवाई िकु्याई चलन िने वा 

चलन िनि प्रयत्न िनेलाई चेक जिि िरी ८ नं. मा लेस्खएका सजायको आधासम्म सजाय 

िनुिपछि ।”  

१४.   मूल ऐन कुटपीटको महलमा संशोधनाः मूल ऐन कुटपीटको महलको,-  
 (१)  ३ नम्बरको,  

(क)  ििा १ मा रहेको “एक सय रूपैयाुँको” भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक हजार रूपैयाुँको” 
भने्न शब्िहरू, “बीस रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक सय रूपयाुँ" भने्न शब्िहरू, 

“पचास रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु सय पचास रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरू 

र “िश रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पचास रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरू रास्खएका 
छन ्।  

(ख)  ििा २ मा रहेको “िईु सय रूपैयाुँको" भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु हजार रूपैयाुँको” 
भने्न शब्िहरू, “एक सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँचसय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू, 

“एक सय रूपैयाुँ सम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच सय रूपैयाुँसम्म" भने्न शब्िहरू र 

“पचास रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्ि हरूको सट्टा “िईु सय पचास रूपैयाुँसम्म" भने्न शब्िहरू 

रास्खएका छन ्।  

(२)  ६ नम्बरमा रहेको "एक हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िश हजार रूपैयाुँ” भने्न 

शब्िहरू,“पाुँच सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू र “एक 

हजार रूपैयाुँको एक वषि कैि िने हि कायम िरी सोही िामासाहीले" भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक 

दिनको पच्चीस रूपैयाुँका िरले" भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(3)  ७ नम्बरमा रहेको “िईु सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु हजार रूपैयाुँ” र “पाुँच सय 

रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(४)   ८ नम्बरमा रहेको “पाुँच सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू र 
“िीन सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िीन हजार रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्। 
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(5)  9 नम्बरमा रहेको "एक सय रूपैयाुँको" भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच सय रूपैयाुँको” भने्न 

शब्िहरू र “पचास रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच सय रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरू रास्खएका 
छन।्  

(6)  १० नम्बरमा रहेको “एक सय रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच सय रूपैयाुँसम्म” भने्न 

शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(७)  ११ नम्बरमा रहेको “िीस रूपैयाुँको िरले िीन सय साठी रूपैयाुँ नपिेुसम्म" भने्न शब्िहरूको 
सट्टा “एक सय रूपैयाुँको िरले बाह्र सय रूपैयाुँ नपिेुसम्म" भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(८)  १२ नम्बरमा रहेको “साठी रूपैयाुँको िरले” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िीन सय रूपैयाुँको िरले" 

भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(९)  १३ नम्बरमा रहेको “पचास रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु सय पचास रूपैयाुँसम्म" 

भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(10)  १४ नम्बरमा रहेको “पचास रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूक सट्टा “पाुँच सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू, “एक 

सय" भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू, "िईु सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको 
सट्टा “िईु हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू, “चार सय रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरू को सट्टा “चार हजार 

रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू, “आठ सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “आठ हजार रूपैयाुँ" भने्न 

शब्िहरू र “एक सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक हजार रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू रास्खएका 
छन ्।  

(११)  १८ नम्बरको ििा १ मा रहेको “बीस रूपैया” भने्न शब्िहरूको सट्टा “एक सय रूपैयाुँ" भने्न 

शब्िहरू, "चालीस रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु सय रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरू, “साठी रूपैयाुँ” 
भने्न शब्िहरूको सट्टा “िीन सय रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरू, "अस्सी रूपैयाुँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा 
“चार सय रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरू र “एक सय रूपैयाुँ" भने्न शब्िहरूको सट्टा “पाुँच सय रूपैयाुँ” 
भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(१२)  २२ नम्बरमा रहेको “पचास रूपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु सय पचास रूपैयाुँसम्म” 

भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

(13)  23 नम्बरमा रहेको “बीस रुपैयाुँ” भने्न शब्िहरुको सट्टा “एक सय रुपैयाुँ” भने्न शब्िहरु 
रास्खएका छन ्। 

(14)  24 नम्बरमा रहेको “पचास रुपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरुको सट्टा “िईु सय पचास  
रुपैयाुँसम्म” भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्। 

15.  मूल ऐन मबहाबारीको महलमा संशोधनाः मूल ऐन मबहाबारीको महलको 9 नम्बरको िेहायमा 
रहेका “स्वास्नी महारोिी भएमा ...................1” भने्न शब्िहरु स्िवकएका छन ्। 

  


