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मलुकुी (दशौं संशोधन) ऐन, २०५० 

                  लालमोहर र प्रकाशन मममि 

                   २०५0।9।5  

2050 सालको ऐन नं. 28 

 

 स्वस्स्िश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादद ववववध ववरुदावली ववराजमान मानोन्नि महेन्द्रमाला 
परम नेपालप्रिापभास्कर ओजस्स्वराजन्द्य परम िौरवमय िेजस्वी मिभवुनप्रजािन्द्िश्रीपद परम उज्जज्जवल कीमििमय 

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

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

वीर ववक्रम शाहदेव देवानाम ्सदा समरववजवयनाम ्।  

 

मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले,  

 

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्िमा संसदले यो ऐन 
बनाएकोछ ।  

 

१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम मलुकुी (दशौं संशोधन) ऐन, २०५० रहेको छ । 

(२) यस ऐनको दफा २ को उपदफा (२) यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले साठी ददनपमछ र 
अन्द्य दफा र उपदफा िरुुन्द्ि प्रारम्भ हनुेछन।्  

२.   मलुकुी ऐन अदालिी बन्द्दोबस्िको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन ( यसपमछ 'मूल ऐन' भमनएको) को 
अदालिी बन्द्दोबस्िको महलको,-  
(१)  १४ नम्बरको सट्टा देहायको १४ नम्बर रास्खएकोछ:-  

“१४ नं. ॥ ॥ मदु्दा फैसला िदाि देहायमा लेस्खएको म्याद मभि फैसला िनुि पछि : - 

शरुु मदु्दा फैसला िदाि प्रमिवादी परेको वा पने अवस्था पिेुको मममिबाट एकवर्ि मभि फैसला िनुि 
पछि ------------------------------------------------------------------------------१ 

पनुरावेदन फैसला िदाि शरुु मममसल प्राप्त भएको मममिबाट छ महीना मभि फैसला िनुि पछि---२ 

बझुन ुपने प्रमाि बसु्झसकेपमछ मामथ लेस्खए बमोस्जम फैसला िने म्याद बााँकी भए पमन फैसला 
िनिलाई पैिीस ददन भन्द्दा विलो िनुि हुाँदैन ------------------------------------------३” 
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 (२)  ५९ नम्बरमा रहेको “यस महलको १४ र १९८ नम्बर बमोस्जमको म्याद मभि मदु्दा फैसला 
नभई िाररख िजु्रकेोमा फेरी िीन पटक सम्म िरी ६० ददन सम्मको िजु्रकेो िाररख मदु्दा सनेु्न 

अड् डाले थामम ददन सक्नेछ ।” भने्न वाक्य स्झवकएकोछ । 

(३)  ६२ नम्बरको दफा ३ को अन्द्िमा “िर मरी वा बौलाहा भई बेपत्ता भएको मममिको पैमिस 
ददन पमछको म्याद िाररख िोवकएको रहेछ भने सो िोवकएको िाररखको ददन अड्डामा हास्जर 
भै मदु्दा सकार िनिको लामि मनबेदनपि ददए पमन सकार िराई ददन ुपछि” भने्न वाक्य थवपएको 
छ।  

(४)  ६२ नम्बरको दफा ५ मा रहेका “बाटो बन्द्द भई म्याद िाररख िजु्रमेा बाटो बन्द्द भएको मममि र 
खलेुको मममि” भने्न शब्दहरुको सट्टा "बाटो बन्द्द भई वा यािायािको साधन नचल्नाले म्याद 

िाररख िजु्रमेा बाटो बन्द्द भएको वा यािायािको साधन नचलेको मममि र बाटो खलेुको वा 
यािायािको साधन चलेको मममि” भने्न शब्दहरू रास्खएकाछन ्।  

(५)  ६४ नम्बरको सट्टा देहायको ६४ नम्बर रास्खएकोछ:-  

“६४ नं ॥ ॥ िाररख पाउनेले िोवकएको िाररखका ददन िोवकएको ठाउाँमा िोवकएको 
समयदेस्ख िाररख िोवकमलन नसकुन्द्ज्जयान सम्म हास्जर भई रहन ु पछि । िोवकएको समयमा 
िाररखमा हास्जर हनु पने झिमडया हास्जर भएन भन ेअड्डाले पस्खिरहन ुपदैन । कानून बमोस्जम 

मदु्दाको कारवाही िनुि पछि । िोवकएको समयमा हास्जर नहनुेको िोवकएको िाररखको ददन 

िाररखमा लेस्खएको काम भएन भने्न कुराको उजूर लाग्न र अड्डा उठ्न ेसमय नाघी अड्डा उदठसके 

पमछ आउनेको िाररख थममन सिैन।” 
(६)  ७५ नम्बरमा रहेका “पााँच रुपैयााँ” भने्न शब्दहरुको सट्टा “पचास रुपैयााँ” भने्न शब्दहरु 

रास्खएकाछन ्।  

(७)  १०८ नम्बरको सट्टा दहायको १०८ नम्बर रास्खएकोछ : - 

“१०८ नं. ॥ ॥समाव्हान वा इिलायनामा जारी िदाि प्रत्येक प्रमिवादीको मनममत्त 

दश रुपैयााँको दरले वादीसंि दस्िरु मलई जारी िनुि पछि।”  
(8)  १४३ नम्बरको सट्टा देहायको १४३ नम्बर रास्खएको :-  

“१४३ नं. ॥ ॥ वादी प्रमिवादीमा लेस्खएका “सािी वा सरजमीनका मामनसहरुलाई 
बझु्न ेिाररख िोक्दा झिामडयालाई पमन उसै ददनको िाररख ममलाई िोवकददन ुपछि । अलि 

अलि िाररख िोक्न ु हुाँदैन । सािी वा सरजमीनका मामनसलाई बझुदा झिमडयाहरुको 
रोहबरमा बझु्न ुपछि। झिमडया हास्जर नभएकोमा भने झिमडया नभए पमन बझु्न हनु्द्छ ।” 

(9)  १४४ नम्बरको सट्टा देहायको १४४ नम्बर रास्खएकोछ :-  
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"१४४ नं. ॥ ॥ वादी प्रमिवादीमा लेस्खएका सािीहरुलाई अड्डाले िोकेको िाररखमा 
मदु्दाका पिहरु आफैले उपस्स्थि िराउन ुपछि । सो बमोस्जम उपस्स्थि िराउन नसकेमा यसै 

महलको ११५ नम्बर बमोस्जम हनुेमा बाहेक पमछ त्यस्िो सािी बसु्झने छैन । िर पपुििको 
लामि थनुामा रहेको अमभयिुले पेश िनि चाहेको सािीलाई अडै्डबाट समाव्हान जारी िरी बझुी 
पाउाँ भने्न मनवेदन पि ददएमा अड्डाले प्रमि सािी पााँच रुपैयााँको दरले समाव्हान दस्िरु मलई 

त्यस्िो सािीका नाउाँमा समाव्हान जारी िरी बझु्न हनु्द्छ।”  

(१०)  १४५ नम्बर खारेज िररएकोछ ।  

(११)  १७९ नम्बरको सट्टा देहयको १७९ नम्बर रास्खएकोछ:-  
“१७९ नं. ॥ ॥ श्री ५ को सरकार वादी हनुे मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा दवैुथरी 

झिडीयाले िाररख िजुारेमा यसै महलको ५९ र ६२ नम्बर बमोस्जम िजु्रकेो िाररख धमाई 

पाउन े म्याद पमछ सो मदु्दा मडसममस हनु्द्छ । मडसममस िराए वापि वादीलाई मनजले दाबी 
िरेको वा पोलेको कुरा सााँचो नठहरे मनजलाई हनु सक्न ेसजायको प्रमाि नबझु्दै भए सयकडा 
पााँच र प्रमाि बझुी सकेको भए सयकडा दश सजाय हनु्द्छ । मडसममस भैसकेपमछ त्यसै वादीको 
त्यसै प्रमिवादी उपर त्यसै कुरामा अको नामलस लाग्न सिैन । वेररि संि मडसममस भएकोमा 
सो बेररि भएको कुरामा सम्म पैिीस ददन मभि पनुरावेदन लाग्न सक्छ ।”  

(१२)  १९३ नम्बर पमछ देहायको १९३क. नम्बर थवपएकोछ :-  

१९३क. नं. ॥  ॥ देवानी मदु्दामा कानून बमोस्जम लाग्न ेदस्िरु र कोटि फी बझुाएको 
मनस्सा दास्खल नभै फैसला वा अस्न्द्िम आदेश उपर पनुरावेदन वा उजूरी सरहको मनवेदन लाग्न े

छैन । दिाि भएको रहेछ भन ेपमन खारेज हनु्द्छ । िर नेपाल कोटि फी ऐन, २०१७ बमोस्जम 

पमछ मदु्दा फैसला हुाँदा ठहरे बमोस्जम कोटि फी मलन ेिरी पनुरावेदन वा मनवेदन दिाि भएकोमा 
कोटि फी दास्खल नभएको कारिले माि सो अनसुार पनुरावेदन वा मनवेदन खारेज हनुे छैन---१ 

फौजदारी मदु्दामा प्रमिवादीलाई सजाय िने िरी फैसला भएकोमा देहाय बमोस्जम नभै सो फैसला 
उपर पनुरावेदन वा उजरुी सरहको मनवेदन लाग्न ेछैन----------------------------------२  

फैसलाले कैदको सजाय पाउन े व्यस्ि सो अनसुार कैदमा रहेको भनी सम्बस्न्द्धि 
कारािारले प्रमास्िि िररददएको मनस्सा दास्खल नभै सो फैसला उपर मनजको पनुरावेदन 

वा उजूरी सरहको मनवेदन लाग्न ेछैन ---१ 

फैसलाले जररवाना लािेको व्यस्िले सो अनसुार जररवाना बझुाएको वा सो वापि पैसा 
जमानि राखेको मनस्सा पेश निरेसम्म सो फैसला उपर मनजको पनुरावेदन वा उजूरी 
सरहको मनवेदन लाग्न ेछैन ----------------------------------------------------२  
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 मामथ दफा १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन यसै महलको १९४ नम्बरमा 
लेस्खएको कुरामा सोही बमोस्जम हनु्द्छ-------------------------------------------३  

(१३)   १९४ नम्बरको दफा ५ पमछ देहायको दफा ६ थवपएकोछ: -  

 “यस नम्बर बमोस्जम अड्डाले धरौट वा जमानि मलाँदा फैसला बमोस्जम लाग्न ेठहरेको 
सरकारी वा साविजमनक संस्थाको मबिो वापि समेि आवश्यकिा र उपयिुिाको ववचार िरी 
धरौट वा जमानि माग्न सक्नछे ----------------------------------------------------६” 

(१४)   १९६ नम्बरमा रहेका “दश रुपैयााँको” भने्न शब्दहरुको सट्टा "एकसय रुपैयााँको” भने्न शब्दहरु 

रास्खएका छन ्।  

(१५)   १९८ नम्बर खारेज िररएकोछ ।  

(१६)   २०१ नम्बरको सट्टा देहायको २०१ नम्बर रास्खएकोछ:-  
“२०१ नं. ॥ ॥ पनुरावेदनको िहमा पनुरावेदक र यसै महलको २०२ नम्बर 

बमोस्जम स्झकाइएको प्रत्यथी िाररखमा नबसे पमन हनु्द्छ । िाररखमा बसेको पनुरावेदकले 

िाररख िजुारे पमन मदु्दा मडसममस िनुि हदैुन र प्रत्यथीले िाररख िजुारेको कारिले माि 

मनजको प्रमिवाद स्जकीरहरुमा ववचार निरी मदु्दा फैसला िनि पमन हदैुन ।मममसल संलग्न 
मलखि र प्रमािहरु समेि सबै कुरा उपर ववचार िरी कानून बमोस्जम पनुरावेदन फैसला 
िनुि पछि------------------------------------------------------------------------१ 

 िोवकएको िाररखमा पनुरावेदक वा प्रत्यथी अदालिमा उपस्स्थि नभए पमन अदालिले सो 
िाररखमा िोवकएको काम िनि हनु्द्छ । पनुरावेदक वा प्रत्यथी उपस्स्थि नभएको कारिले 

माि िोवकएको िाररखमा िोवकएको काम निरी रहन हुाँदैन-------------------------२  

 

िोवकएको िाररखमा पनुरावेदक वा प्रत्यथी अदालिमा उपस्स्थि नभए पमन मामथ दफा २ 

बमोस्जम सम्पन्न भैसकेका काम कारवाही बाहेक मदु्दाको बााँकी काम कारवाहीमा 
िोवकएको िाररखमा उपस्स्थि भै सामेल हनु पाउाँछ --------------------------------३  

  

आफ्नो काबू बावहरको कुनै कारिले िदाि िोवकएको म्याद वा िाररखमा उपस्स्थि हनु 

नसकेकोले सो म्याद वा िाररखमा सम्पन्न नभै बााँकी रहेको कुनै काम कारबाही िरी पाउाँ 
भनी सो म्याद वा िाररखको मममिले पन्द्ध ददन मभि पनुरावेदक वा प्रत्यथीले मनवेदन ददएमा 
कारि मनामसब बा ववश्वसनीय देस्खए सोही व्यहोरा खोली पचाि खडा िरी अदालिले सो 
काम कारवाही िनि हनु्द्छ-------------------------------------------------------४” 

(17)  २०२ नम्बरको सट्टा देहायको २०२ नम्बर रास्खएकोछ :-  
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 “२०२ नं. ॥ ॥ पनुरावेदन, साधक वा अरू कुनै वकमसमबाट अिामडको फैसला 
सदर बदर िनि अमधकार प्राप्त अड्डाले इन्द्साफ जााँच्दा िलको अड्डाले िरेको इन्द्साफमा िास्त्वक 

फरक हनुे अवस्था नदेस्खएमा झिमडया स्झकाई रहन ुपदैन । ठहरे बमोस्जम फैसला िररददन ु

पछि । इन्द्साफ जााँच्दा अिामडको इन्द्साफ वा फैसला फरक पने देस्खयो भन ेसो व्यहोराको पचाि 
खडा िरी सो खडा िरेको िीन ददन मभि फलानासंिका फलाना मदु्दामा िपाई समेि राखी 
छलफल िनुि पने भएकोले बाटाका म्याद बाहेक पन्द्र ददन मभि हास्जर हनु आउन ुसो म्याद 

मभि हास्जर नभएमा पमछ उजूरी लाग्न े छैन भनी झिमडयाको नाउाँमा म्याद जारी िरी सो 
म्यादमा झिमडया हास्जर हनु आए वा ऐन बमोस्जम वाररस पठाएमा मनजलाई समेि राखी पैिीस 

ददन मभि फैसला िनि पछि ।सो म्यादमा हास्जर नहनु ेझिमडयाको पमछ उजूर लाग्न सक्दैन । 

पनुरावेदन लाग्नेमा पनुरावेदनको म्याद ददन ुपछि।”  
(१८)   २०३ नम्बर र २०४ नम्बर खारेज िररएका छन ्।  

(१९)   २११ नम्बरमा रहेका "एक रुपैयााँको " भने्न शब्दहरुको सट्टा “दईु रुपैयााँको” भने्न शब्दहरू र 

“दईु रुपैयााँको” भने्न शब्दहरुको सट्टा "िीन रुपैयााँको” भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्। 

(२०)   २२० नम्बरमा रहेका “एक रुपैयााँ” भने्न शब्दहरुको सट्टा “पााँच रुपैयााँ” भने्न शब्दहरू 

रास्खएका छन ्।  

३.   मलु ऐनको दण्ड सजायको महलमा संशोधन: मूल ऐनका सजायको महलको,-  
(१)  ११क. नम्बरको ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “साि रुपैयााँका दरले” भने्न शब्दहरु रास्खएका छन।् 

(२)  १९ नम्बरमा रहेका “ एकवर्ि कैदको सजायको “पााँचसय रुपैयााँ” भने्न शब्दहरूको सट्टा 
“एक ददन कैदको सजायको पचास रुपैयााँका” भने्न शब्दहरू रास्खएका छन ्।  

(३)  २३ नम्बरको सट्टा देहायको २३ नम्बर रास्खएका छन ्। 

“२३ नं.॥ ॥ सजाय िोकी फैसला िदाि सजाय पाउने कसूरदार हास्जर रहेको भए सो 
फैसला िने अड्डाले नै उसै बखि पक्री फैसलाले लािेको सजाय असूल िनुि पछि । सो िदाि 
जरीबाना लािेकोमा बझुाए बझुी वा सो वापि जेथा जमानी मलई छाडी ददन ु पछि । कैद 

लािेकोमा पनुरावेदन िनि अदालिी बन्द्दोबस्िको महलको १९४ नम्बर बमोस्जम धरौट वा 
जमानि ददएमा सो मलई छाड्न ुपछि । नबझुाए वा नददए जररवाना वापि लाग्न ेकैद र फैसलाले 

भएको कदै समेि असूल िनि कारािारमा पठाई ददन ुपछि । सजाय पाउने कसूरदार हास्जर 

नरहेको भए मिरफ्िार िनि अड्डाबाटै सम्बस्न्द्धि प्रहरी कायािलयलाई आदेश िरी यसै महलको 
२५ र २६ नम्बरहरूमा लेस्खए बमोस्जमको कारबाही समेि चलाउन ुपछि । सो बमोस्जम लेस्ख 

आएमा सम्बस्न्द्धि प्रहरी कायािलयले सजाय पाउन ेकसूरदारलाई खोज िलास िरी पक्री अड्डामा 
दास्खल िनुि पछि। फैसला बमोस्जम लािेको सजायको लिि फैसला िने अड्डाले आफैले कस्न ु

पनेमा आफै कस्न ुर अन्द्य इलाकाको शरुु अड्डामा कस्न पठाउन ु पनेमा सो अड्डामा फैसला 
भएको सािददन मभि पठाउन ुपछि । लिि कस्दा कस्न पठाउाँदा सजाय पाउन ेकसूरदारलाई 
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फैसला बमोस्जम लािेको सजाय र सो असलु िनि िरेको कारबाही समेि खलुाउन ु पछि । 

साधक जाहेर िरेकोमा साधक मनकासा भई आएपमछ सो बमोस्जम लिि कस्न ु कसाउन ु
पछि।” 

(४)  २३ नम्बर पमछ देहायको २३क. नम्बर थवपएकोछ:-  

“२३क न. ॥ ॥ फैसला बमोस्जम सरकारी वविो, दशौंद, मबशौंद समेि ईत्यादद 

मलन ुपने कलममा वा सविस्व हनुे कसूरमा कसूरदार हास्जर रहेको भए फैसला िनि अड्डाले नै 

उसै बखि पक्री फैसलाले लािेको वविो दशौंद मबशौंद असूल िने वा सविश्व िने कारवाई 

चलाउन ुपछि । सजाय पाउन ेकसूरदार हास्जर नरहेकोमा सजाय असूल िने सम्बन्द्धमा यसै 

महल २३ नम्बरमा लेस्खए बमोस्जम मनजलाई पक्राउ िनि र २६ नम्बर बमोस्जम मबिो, दशौंद, 

मबशौद असूल िनि वा २७ नम्बर बमोस्जम सविश्व िने समेि कारबाही चलाउन ुपछि --------१ 

फैसला बमोस्जम लाग्न े ठहरेको सजाय वा सरकारी वविो, दशौंद, ववशौंद असूल िने 

मसलमसलामा अड्डाले कसूरदारको जायजाि वा सविश्व िनुि पदाि प्रहरी कायािलयको सहायिा 
मािेमा िरुुन्द्ि ददन ुपछि -----------------------------------------------------------१ 

(५)  २५ नम्बरको सट्टा देहायको २५ नम्बर रास्खएकोछाः-  

“२५ नं. ॥  ॥ जररवाना वा सरकारी मबिो असूल िनिलाई दमुनयााँको मबिो उपर 

नहनु्द्ज्जयाल पस्खिरहन पदैन । सरकारी मबिो लािेको मामनसले सो मिरे मलई र नमिरे ऐन 

बमोस्जम जायजाि िरी असूल िनुि पछि । सो बमोस्जम जायजाि िरी मलाँदा नपिेुको बााँकीमा 
हास्जर रहेको भए िरुुन्द्ि र हास्जर नरहेको भए यसै महलको २३क नम्बर बमोस्जम िनुि पछि । 

सरकारी वविो बाहेक कैद जररबाना लािेकाको हकमा सो जररवाना मिरे मलई नमिरे सो जररवाना 
वापि समेि कैद िनुि पछि । कैद भएपमछ जायजाि िनुि हदैुन । कैद जररवाना लािेको 
मामनस भािी ियो भन े यसै महलको २३ नम्बर बमोस्जम पक्राउ िरी जररबानामा र एक 
ददनको पचास रुपैयााँका दरले रुपैयााँ कसी कैदमा समेि जयाजाि िरी असूल िनुि पछि । 

फैसला बमोस्जम कैद हनुे ठहरेको मामनस यसै महलको २४ नम्बरको म्यादमभि फेला परे 

मनजलाई फैसला बमोस्जम कैद िरी कैद बापि आएको रुपैयााँ वफिाि ददन ुपछि।”  
 


