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केही नपेाल ऐन संशोधन गनन ऐनलाई संशोधन गनन बनकेो ऐन, २०४८ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

20४९।0१।0८ 

२०4९ सालको ऐन नं.   

 

प्रस्िावना : केही नेपाल ऐन संशोधन गनन ऐनलाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज ववरेन्द्र वीर ववक्रम शाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन 

बनाई बक्सेकोछ ।  

१.    संक्षिप्त  नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “केही नपेाल ऐन संशोधन गनन ऐनलाई गनन बनकेो ऐन, 
२०४८” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन िरुून्द्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.    मलुकुी ऐनमा संशोधन: मलुकुी ऐनको,- 

(१)   दण्ड सजायको महलको,- 

(क)   ३४ नम्बरको अन्द््यमा देहायको वाक्यांश थवपएको छ:- 

रोक्कासम्म भएका अरू कुनै मालसामान पमन लामो समयसम्म रोक्का राख्दा क्षाया 
लागी वा अरू कुनै पररबन्द्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हनु सक्न ेदेक्षाएमा ्यस्िो 
मालसामानको पंचकीिे मोल कायम गरी सो मोलमा मालधनीले नै सकार गनन 
मन्द्जरु गरेमा मनजको कागज गराई मनजलाई सो माल क्षजम्मा लगाई ददन ुपछन। 
मालधनीले सकार नगरेमा मामथ लेक्षाए बमोक्षजम सडी गली नोक्सान भई जान े
माल सरह मललाम मबक्री गनन सवकने छ । 

 (ा) २६ नम्बरमा रहेको अञ्चलाधीश कायानलयलाई भनेे  शदहदहरूको सट्टा क्षजल्ला 
प्रशासन कायानलयलाई भनेे  शदहदहहरु राक्षाएका छन ्। 

 (२)    जीउ मास्ने बेच्नेको महलको ३ नम्बरको सट्टा देहायको ३ नम्बर राक्षाएको छ:- 

“३नं. ॥  ॥ कसैले कसैलाई कमारा कमारी बनाउन, दास िलु्याउन वा बााँधा 
बनाउन हुाँदैन। ्यसरी कमारा कमारी बनाउन,े दास िलु्याउने वा बााँधा बनाउन े
व्यक्षिलाई िीन बर्नदेक्षा दश वर्नसम्म कैद हनु्द्छ र अदालिले ्यस्िो कसूरदारबाट 
सम्बक्षन्द्धि व्यक्षिलाई मनामसव िक्षिपूमिन समेि भराई ददन सक्नेछ।”  

(३)   अदलको महलको,- 

(क)   १ नम्बरको सट्टा देहायको १ नम्बर राक्षाएको छ:- 
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 “१नं. ॥  ॥अरुको धमनमा ालल पने गरी कसैले पमन कुनै धमन 
प्रचार गनन वा कसैले कसैको धमन पररविनन गराउन हुाँदैन। सो कुराको 
उद्योगसम्म गरेको भएमा िीन वर्नसम्म कैद र धमन पररविनन गराई सकेकोमा छ 
वर्नसम्म कैद गरी ववदेशी नागररक भए ्यस्िो सजाय भोगी सकेपमछ मनजलाई 
नेपाल बावहर मनकाला समेि गररददन ुपछन।” 

 (ा)   १ नम्बर पमछ देहायको १क. नम्बर थवपएको छ:- 

“१क नं. ॥   ॥ कसैले कुनै धाममनक स्थल वा धाममनक कायनमा 
ालल पाने कुनै काम गरेमा िीन वर्नसम्म कैद वा िीन हजार रुपैयााँसम्म 
जरीवाना वा दबैु सजाय हनु सक्नेछ।” 

 (ग)   १० नम्बर पमछ देहायको १०क. नम्बर थवपएको छ:- 

  “१० क नं.॥  ॥कसैले कसैलाई जामिपािीको आधारमा 
छुवाछूिको भेदभावपूर्न व्यवहार गरेमा वा सावनजमनक स्थलमा उपक्षस्थि हनु वा 
सावनजमनक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गननबाट बक्षन्द्चि गरेमा एक वर्नसम्म 
कैद वा िीन हजार रुपैयााँसम्म जरीवाना वा दबैु सजाय हनु सक्नेछ।”  

स्पष्टीकरर्: कुनै मक्षन्द्दर वा धाममनक स्थलहरूमा परंपरादेक्षा चमलआएको 
व्यवहारलाई भेदभावपूर्न व्यवहार मामनने छैन ।” 

 

 


