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मलुकी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८ 

लालमोहर  र प्रकाशन  मममि 

२०५९।६।१० 

२०५९ सालको ऐन नं. १२ 

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

उज्जज्जवल कीमििमय नेपालश्रीपि परम प्रोज्जज्जवल नेपालिारा परम पववि ॐरामपट्ट परम महािौरवमय सपु्रिीप्त 

वीरेन्द्रप्रजािन्द्िभास्कर परम ज्जयोमिमिय सवुवख्याि मिशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध प्रबल िोरखािस्ििबाह ुपरमामधपमि 

अमिरथी परम सेनामधपमि श्री श्री श्री श्री श्रीमन्द्महाराजामधराज ज्ञानेन्द्र वीर ववक्रम, शाहिेव िेवानाम ् सिा 
समरववजवयनाम।्  

मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज ज्ञानेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेवको शासनकालको पवहलो वर्िमा संसिले यो ऐन 

बनाएको छ।  

१.   संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मलुकी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८” रहेको छ।  

(२) यो ऐन िरुुन्द्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२.    मलुकुी ऐन िण्ड सजायको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन (यसपमछ “मूल ऐन" भमनएको) को िण्ड 

सजायको महलको ११क. नम्बरको िफा ३ पमछ िेहायको िफा ४ थवपएको छ :-  

“ववहावरीको महलको १० नम्बर बमोस्जम सजाय हनुेमा मामथ २ िफा बमोस्जमको व्यवस्था लािू 

हनुे छैन ---------------------------------------------------------------------------------4” 

३.    मूल  ऐन लोग्न ेस्वास्नीको महलमा संशोधन : मूल ऐन लोग्न ेस्वास्नीको महलको,- 

 (१)   १ नम्बरको पवहलो हरफमा रहेका “१० िफामा" भने्न शब्िहरुको सट्टा “९ िफामा” भने्न 

शब्िहरु रास्खएका छन।् 

(२)   १ नम्बरको िेहाय िफा १ मा रहेको “शारीररक" भने्न शब्िपमछ “वा मानमसक” भने्न शब्िहरु र 
"प्रपञ्च िरेमा” भने्न शब्िहरुपमछ "वा स्वास्नीलाई मनको नहनुे यौन सम्बन्द्धी कुनै रोि लािेमा 
वा वववाह भएको िश वर्िमभि स्वास्नीको कारिबाट सन्द्िान नभएको भने्न श्री ५ को सरकारबाट 

मान्द्यिा प्राप्त मेमडकल बोडिबाट प्रमास्िि भएमा वा स्वास्नीले परपरुुर्संि करिी िराएको 
ठहरेमा” भने्न शब्िहरु थवपएका छन ्र सोही नम्बरको िेहाय िफा २ मा रहेको “शारीररक” भने्न 

शब्िपमछ “वा मानमसक" भने्न शब्िहरु र “नपुंसक हनु िएमा" भने्न शब्िहरुपमछ “वा लोग्नलेाई 
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मनको नहनु ेयौन सम्बन्द्धी कुनै रोि लािेमा वा लोग्नलेे परस्त्रीसंि करिी िरेको ठहरेमा” भने्न 

शब्िहरु थवपएका छन।्  

(३)   २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ :-  

“२ नं. ॥ ॥ स्वास्नीले अकोसंि वववाह िरेमा त्यस्िो लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्द्ध स्वि: 

ववच्छेि हनु्द्छ ।”  

(४)    ३ नम्बरमा रहेका “पोइल निएको” , “आमा पोइल  िएको” र “पोइल जाने” भने्न शब्िहरुको 
सट्टा क्रमशः “अको वववाह निरेको”, “आमाले अको वववाह िरेको” र “अको वववाह िने” भने्न 

शब्िहरु  रास्खएका छन।्  

(५)    ४ नम्बरमा रहेका “त्यो स्वास्नी मरी वा पोइल िै भने" भने्न शब्िहरुको सट्टा “त्यस्िी स्वास्नी 
मामनस मरेमा वा मनजले अको वववाह िरेमा" भने्न शब्िहरु रास्खएका छन।्  

(६)   ४क. नम्बरको सट्टा िेहायको ४क नम्बर रास्खएको छ: - 
 “४क. नं. ॥ ॥ यस महलको १ नम्बर बमोस्जम लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्द्ध 

ववच्छेि हनु ेभएमा अिालिले मनजहरुबीच अंशबण्डा िनि लिाएर माि सम्बन्द्ध ववच्छेि हनुे 
मनििय िनुि पछि। सम्बन्द्ध ववच्छेि हनुे लोग्न े मामनसले नै अंश मलई नसकेको अवस्थामा 
अिालिले िायिािी माि िरी अंस्शयारहरुबीच अंशबण्डा िनि आिेश दिई त्यस्िो लोग्न े

मामनसको भािमा पने अंश र सो अंशबाट सम्बन्द्ध ववच्छेि िने स्वास्नी मामनसले पाउन ेअंशको 
अन्द्जाम िरी अंशबण्डा नभएसम्मको लामि त्यस्िी स्वास्नी मामनसको जीववकाको मनममत्त 

मामसक रुपले खचि भराई दिन ु पछि। अंशबण्डा भैसकेपमछ सम्बन्द्ध ववच्छेि भएकी स्वास्नी 
मामनसको अंशमा परेको सम्पस्त्तमा मनजको हक हनुेछ । त्यस्िी स्वास्नी मामनसले अको वववाह 

निरेमा वा अको वववाह िरेको भए पमन कुनै सन्द्िान नभएमा मनजको शेर्पमछ मनजले पाएको 
त्यस्िो सम्पस्त्त अस्घल्लो लोग्नेपवट्टका सन्द्िान भए त्यस्िा सन्द्िानले र त्यस्िा सन्द्िान नभए 

अस्घल्लो  लोग्नेले पाउनेछ।"  

(७)   ४क. नम्बरपमछ िेहायका ४ख. र ४ि. नम्बरहरु थवपएका छन ्:-  

“४ख. नं. ॥   ॥ यस महलको ४क. नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन 

सम्बन्द्ध ववच्छेि हनुे स्वास्नी मामनसले अंश नमलई सो बापि लोग्नेसंि वावर्िक वा मामसक खचि 
भराई मलन चाहेमा अिालिले त्यस्िी स्वास्नी मामनसलाई लोग्नेको सम्पस्त्त र आयस्िाको 
आधारमा वावर्िक वा मामसक खचि भराई दिन ु पछि । लोग्नेले त्यस्िो खचि त्यस्िी स्वास्नी 
मामनसले अको वववाह निरेसम्म माि भनुि पछि।  

४ि. नं. ॥ ॥ यस महलको १ नम्बर बमोस्जम सम्बन्द्ध ववच्छेि भएकोमा िफा ४क. 

बमोस्जम बण्डा िनुि पने कुनै सम्पस्त्त नभई लोग्नेबाट अंश नपाएकी स्वास्नी मामनसले लोग्नेबाट 

खान लाउन खचि भराउन चाहेमा र त्यस्िो लोग्नेको आम्िानी आयस्िा भएमा अिालिले त्यस्िी 
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स्वास्नी मामनसलाई लोग्नेको आयस्िाको आधारमा खान लाउन खचि भराई दिन ुपछि। लोग्नलेे 

त्यस्िो खचि त्यस्िी स्वास्नी मामनसले अको वववाह निरेसम्मको  लामि माि भनुि पछि ।"  

४.    मूल ऐन अंशबण्डाको महलमा संशोधन :  मूल ऐन अंशबण्डाको, महलको,-  

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

“१ नं. ॥ ॥ यो नम्बर प्रारम्भ भएपमछ अंशबण्डा ििाि यस महलका अन्द्य 

नम्बरहरुको अधीनमा रही बाब,ु आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरुको जीयजीयैको अंश िनुि 
पछि ।” 

 (२)   १ नम्बरपमछ िेहायको १क. नम्बर थवपएको छ :-  

“१क. नं. ॥ ॥ यस महलको १ नम्बरमा जनुसकै कुरा लेस्खएको भए िापमन 
वववाह िररसकेकी छोरीको अंशबण्डा िनुि पने छैन ।”  

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

“३ नं. ॥ ॥ संि बसेका िाजभुाइका छोराछोरीहरुमा आफ्नो आफ्नो बाबकुो माि 

अंश  हनु्द्छ।"  

(४)   ५ नम्बर को सट्टा िेहायको ५ नम्बर रास्खएको छ :-  

"५ नं. ॥ ॥ अंश नहुुँिै लोग्न े वा बाब ु मरेमा मनजले पाउन े अंश स्वास्नी वा 
छोराछोरीले  पाउुँछन ्।”  

(५)  ५ नम्बरपमछ िेहायको ५क. नम्बर थवपएको छ : - 
"५क. नं. ॥ ॥ ववहावरीको महल बमोस्जम वववाह बिर भएकोमा त्यस्िा िम्पिीबाट 

जस्न्द्मएका  छोराछोरीले मनजहरुबाट अंश पाउुँछन ्।” 

(६)   ८ नम्बर मा रहेको “छोराले” भने्न शब्िको सट्टा “छोराछोरीले” भने्न शब्ि रास्खएको छ ।  

(७)   १० नम्बरको सट्टा िेहायको १० नम्बर रास्खएको छ :-  

 “१० नं. ॥ ॥ बाब ुआमाको जीउ छउञ्जले अंश दिन छोराछोरीले बाब ुआमालाई 

वाध्य िराउन सक्ने छैनन ् । म अवहले छवट्टन्न भने्न छोराछोरीलाई बाबआुमाले कर लिाई 

छुट्याउन पमन हुुँिैन । स्वास्नीले पमन लोग्नेको जीउ छउञ्जले लोग्नेको मन्द्जरुी ववना अंश मलई 

छुवट्टन पाउुँदिन । लोग्न ेवा बाब ुआमाले स्वास्नी वा छोराछोरीलाई इज्जजि आमि अनसुार 
खान, लाउन र आवश्यकिानसुार उस्चि स्शिा दििा र स्वास््य उपचारको व्यवस्था िनुि पछि। 

सो निरे अंश दिन ुपछि। लोग्न ेस्वास्नीको ४ नम्बरमा लेस्खएको कुरामा भन ेसोही बमोस्जम 

हनु्द्छ।”  

(८)   १०ख. नम्बरमा रहेको “छोराहरुको" भने्न शब्िको सट्टा “छोराछोरीहरुको” भने्न शब्ि रास्खएको 
छ।   
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(९)    १०ि. नम्बरको सट्टा िेहायको १०ि. नम्बर  रास्खएको छ :-  

“१०ि. नं. ॥   ॥ फैसला बमोस्जम अंश, रकम वा खचि पाउन े भएकी स्वास्नी 
मामनसले अंश, रकम वा खचि नपाएमा सो व्यहोरा खलुाई मदु्दा मछन्न ेअड्डामा िरखास्ि दिएमा 
पिहरु उही रहेछन ्भन ेअड्डाले अंश, रकम वा खचि नदिनलेाई पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना 
वा एक मवहनासम्म कैि वा िवैु सजाय िरी फैसला बमोस्जम यथाशक्य मछटो अंश, रकम वा 
खचि दिलाई दिन ुपछि ।”  

(१०)   ११ नम्बरमा रहेको “छोरा" भने्न शब्िपमछ “छोरी" भने्न शब्ि थवपएको छ। 

 (११)   १२ नम्बरको सट्टा िेहायको १२ नम्बर रास्खएको छ :-  
 "१२ नं. ॥ ॥ ववधवुा स्वास्नी मामनसले चाहेमा आफ्नो अंश मलई मभन्न हनु पाउुँछे । 

सन्द्िान नभएका ववधवा वा ववधरले अको वववाह िरेमा मनजले आफ्नो अंश आफूखसु िनि 
पाउुँछन ्। सन्द्िान भएका ववधवा वा ववधरुले अको वववाह िरेमा सन्द्िान नाबालक भएसम्म 

त्यस्िा सन्द्िानको पालनपोर्ि र स्शिादििाको व्यवस्था सोही सम्पस्त्तबाट िनुि पछि। सो 
काममा बाहेक त्यस्िो सम्पस्त्त बण्डा र बेचमबखन िनि पाउुँिैनन ्। सन्द्िान साबालक भएपमछ 

आफ्नो अंशभाि आफूखसु िनि पाउुँछन ् । त्यस्िी ववधवाले अको वववाह िरी कुनै सन्द्िान 

नभएमा मनजको शेर्पमछ मनजले पाएको त्यस्िो सम्पस्त्त अस्घल्लो लोग्नेपवट्टका कुनै सन्द्िान भए 

त्यस्िा सन्द्िानले र त्यस्िा सन्द्िान नभए अस्घल्लो लोग्नेपवट्टको हकवालाले पाउुँछ ।”  

(१२)   १४ नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेको “छोरा" भने्न  शब्िको सट्टा “छोराछोरी" भने्न शब्ि रास्खएको 
छ। 

(१३)   १६ नम्बरको सट्टा िेहायको १६ नम्बर रास्खएको छ :-  
"१६ नं.॥ ॥ यस महलको अन्द्य नम्बरहरुमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन अंश 

मलइसकेकी छोरीको वववाह भएमा मनजले खाईलाई बाुँकी रहेको सम्पस्त्त मनजका 
माइिीपवट्टका  हकवालाको हनु्द्छ ।”  

(१४)  १९ नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेका “छोरा” भने्न शब्िपमछ “अवववावहि छोरी” भने्न शब्िहरु 

थवपएका छन।्  

(१५)   १९ नम्बरपमछ िेहायको १९क. नम्बर थवपएको छ :-  
“१९क. नं. ॥  ॥ मभन्न भएको अवववावहि छोराले आफ्नो अंशमा परेको अचल 

सम्पस्त्त आधाभन्द्िा बढी बेचमबखन वा आफूखसु ििाि बाब ुआमा जीववि भए बाब ुआमाको मञ्जुरी 
मलन ु पछि।"  

५.    मूल ऐन स्त्री अंशधनको महलमा संशोधन : मूल ऐन स्त्री  अंशधनको महलको,-  
(१)    २ नम्बरमा रहेका “बाब ु भए बाबकुो” र “छोराहरु भए छोराहरुको” भने्न शब्िहरुको सट्टा 

क्रमश: "बाब ुआमा भए बाब ुआमाको” र “छोरा िथा अवववावहि छोरी भए त्यस्िा छोराछोरीको" 
भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्।  
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 (२)    ५ नम्बरको सट्टा िेहायको ५ नम्बर रास्खएको छ :-  

“५ नं. ॥ ॥ स्वास्नी मामनसले आफ्नो िाइजो पेवा आफुखसु िनि पाउुँछन ्। ऊ 

मरेपमछ यसले खान ुभनी मलखि िरी दिएको रहेछ भन ेमलखिै बमोस्जम हनु्द्छ। मलखि रहेनछ 

भन े संि बसेका छोराछोरी भए त्यस्िा छोराछोरीले, त्यस्िा छोराछोरी नभए मभन्न बसेका 
छोराछोरीले, त्यस्िा छोराछोरी पमन नभए लोग्नेले, लोग्न ेपमन नभए वववाह भएकी छोरीले, ऊ 

पमन नभए छोराका छोरा वा अवववावहिा छोरीले र मनजहरु पमन नभए हकवालाले पाउुँछन ्।”  

(३)    ७ नम्बरमा रहेका “करिीमा मबमिछ" भने्न शब्िहरुको सट्टा "वववाह िररछ” भने्न शब्िहरु 

रास्खएका छन।् 

(४)    ८ नम्बरमा रहेका “करिी प्रकाश भएका मममिले" भने्न शब्िहरुको सट्टा “अको वववाह भएको 
मममिले" भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्। 

६.     मूल ऐन धमिपिुको महलमा संशोधन : मूल ऐन धमिपिुको महलको,-  
(१)    २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ :-  

 "२ नं. ॥ ॥ छोरा छोरी हनुे लोग्न ेमामनस र लोग्न ेजीववि हनुे वा आफ्नो वा आफ्नो 
सौिा जोसकैु पट्टी भए पमन छोराछोरी हनुे स्वास्नी मामनस बाहेक अन्द्यले मलखि िरी धमिपिु 

वा धमिपिुी राख्न हनु्द्छ ।”  

(२)    २ नम्बर पमछ िेहायका २क. र २ख. नम्बरहरु थवपएका छन ्:-  

“२क. नं. ॥ ॥ यस महलको २ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन 

लोग्नेसंि अंश मलई वा मानो छुवट्टई मभन्न बसेकी स्वास्नी मामनसको आफ्नो छोराछोरी छैन भन े

त्यस्िी स्वास्नी मामनसले धमिपिु वा धमिपिुी राख्न पाउुँछे।  

 2ख. नं. ॥ ॥ यस महल बमोस्जम एक  पटक धमिपिु वा धमिपिुी भएकालाई पनुः 
धमिपिु  वा धमिपिुी दिन हुुँिैन । दिएको भए पमन बिर हनु्द्छ । 

 (३)    ९ख. र ९ि. नम्बरहरुको सट्टा िेहायका ९ख. र ९ि. नम्बरहरु रास्खएका छन ्:  

“९ख. नं. ॥ ॥ धमिपिु वा धमिपिुी हनुे र राख्नकेो उमेर कम्िीमा िीस वर्ि फरक हनु ु

पछि ।  

९ि. नं. ॥ ॥ धमिपिु वा धमिपिुीको हक छोराछोरी सरह हनु्द्छ। धमिपिु वा   
धमिपिुीले आफूलाई जन्द्माउन ेबाबपुवट्टको अंशमा िावी िनि पाउुँिैनन ्।”  

(४)  १० नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेको “बालक” भने्न शब्िको सट्टा “बालबामलका” भने्न शब्ि 

रास्खएको छ र सोही नम्बरमा रहेको “जारी िरी जन्द्माएको भए बाबकुो र त्यस बालकको 
अंश आमाको िाइजो पेवा अंश समेि पाल्नेलाई दिलाई दिन ुपछि। यसै महलको ४ नम्बर 

बमोस्जम धमिपिु नठहनेमा त्यस्िो दिलाई दिएको सम्पस्त्त त्यस बालकको हनु्द्छ ।” भने्न 

वाक्यांशहरु स्िवकएका छन ्।  

(५)   ११ र १२ नम्बरहरुको सट्टा िेहायको ११ र १२ नम्बरहरु रास्खएका छन ्:-  
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“११ नं. ॥ ॥ ऐनको रीि परु् याई धमिपिु वा धमिपिुी रास्खसकेपमछ कुनै खास कारि 

नभई बिर िनुि हुुँिैन । धमिपिु वा धमिपिुी बस्नेले धमिपिु वा धमिपिुी राख्नलेाई खान लाउन 

नदिन,े घरको  सम्पस्त्तको हेरचाह निरी िरुुपयोि िने, शारीररक वा मानमसक यािना दिन े

जस्िा कायि िरेमा धमिपिु  वा धमिपिुी राख्नलेे त्यस्िा धमिपिु वा धमिपिुी बिर िनि 
पाउुँछन।्बिर हनु ेधमिपिु वा धमिपिुीले जन्द्माउन ेबाबपुवट्टको अंश पाउुँछन।् लेस्खएका कारि 

नभई धमिपिु वा धमिपिुी राख्नलेे खान लाउन नदिई घरबाट मनकाला िरेमा वा 
स्शिा, स्वास््योपचारको व्यवस्था िरेन भन ेत्यस्िो धमिपिु  वा धमिपिुीले धमिपिु वा धमिपिुी 
राख्नसंेि  छोराछोरी सरह अंश िरी मलन पाउुँछन।् 

 १२ नं. ॥ ॥ एउटा माि छोरा वा छोरी हनुेले धमिपिु वा धमिपिुी दिन हुुँिैन। 

दिएको भए पमन बिर हनु्द्छ ।” 

(६)   १२क. नम्बर पमछ िेहायको १२ख. नम्बर थवपएकोछ :-  
 “१२ख. नं. ॥ ॥ यस महल बमोस्जम श्री ५ को सरकारले वविेशी नािररकलाई 

धमिपिु वा धमिपिुी राख्न ेस्वीकृमि दिंिा त्यस्िो वविेशी नािररक रहेको िेशको कानूनमा धमिपिु 

वा धमिपिुीलाई छोराछोरी सरह हक हनुे व्यवस्था भएमा माि धमिपिु वा धमिपिुी राख्न 

स्वीकृमि दिनछे ।”  

7.    मूल ऐन अपिुालीको महलमा संशोधन : मूल ऐन अपिुालीको महलको,-  
(१)    २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ :-  

“२ नं. ॥ ॥ यस महलको अन्द्य नम्बरहरुको अधीनमा रही अपिुाली पिाि मनेको 
लोग्न,े स्वास्नी, छोरा, अवववावहिा छोरी, छोराको छोरा वा मनजको अवववावहिा छोरी भएसम्म 

अंरुले अपिुाली पाउुँिैन । मनेको छोरा नभई मबधवा बहुारी भएमा मनजले छोरा सरह अपिुाली 
पाउुँछे । त्यस्िा कोही नभएमा वववावहिा छोरी, वववावहिा छोरी पमन नभए मनजका छोरा वा 
अवववावहिा छोरी र मनजहरु पमन नभए त्यस्िो अपिुाली ऐन बमोस्जमको हकवालाले पाउुँछन ्

।”  

 (२)  ३ नम्बरको सट्टा िेहायको ३ नम्बर रास्खएको छ :-  
“३ नं. ॥ ॥ मभन्न भई बसेका लोग्न,े स्वास्नी, छोरा, अवववावहिा छोरी छोराका छोरा 

वा  मनजको अवववावहिा छोरीले हेरचाह निरी वववावहिा छोरी वा छोरी ज्जवाइुँ वा त्यस्िा छोरी 
ज्जवाइुँका छोरा वा अवववावहिा छोरीले स्याहार सम्भार िरी पालेको रहेछ भन ेत्यसरी पालेको 
बाब,ु आमा, सास,ु ससरुा वा बाजे, बज्जयैको अपिुाली पाल्न ेवववावहिा छोरी, छोरी-ज्जवाइुँ वा नामि 

नामिनाले पाउुँछन ्। अरु हकवालाले पाउुँिैनन।्”  
(३)   ६ नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेका “छोरा” भने्न शब्िपमछ “अवववावहिा छोरी” भने्न शब्िहरु 

थवपएका छन।् 

(4)   ७ नम्बरको सट्टा िेहायको ७ नम्बर रास्खएको छ :  
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“७ नं. ॥ ॥ मभन्न भई बसेका लोग्न,े स्वास्नी, छोरा, अवववावहिा छोरी वा छोराका 
छोरा वा अवववावहिा छोरीले हेरचाह निरी एकै बाबबुाट जस्न्द्मएका िाजभुाई वा दििीबवहनीले 

स्याहार सम्भार िरी पालेका रहेछन ्भन े त्यसरी पालेका िाजभुाई वा दििीबवहनीको अपिुाली 
पाल्ने दििीववहनी वा िाजभुाईले पाउुँछन ्। अरु हकवालाले पाउुँिैनन ्।”  

(५)   ९ नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेको “छोरा” भने्न शब्िपमछ “अवववावहिा छोरी” भने्न शब्िहरु 

थवपएका छन ्।  

(6)   १० नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेको “छोरा” भने्न शब्िपमछ “अवववावहिा छोरी" भने्न शब्िहरु 

थवपएका छन ्र सोही नम्बरको िोस्रो हरफमा रहेको “एक” भने्न शब्िको सट्टा “कुनै” भने्न शब्ि 

रास्खएको छ।  

(७)   ११ नम्बरको सट्टा िेहायको ११ नम्बर रास्खएको छ : - 

“११नं. ॥ ॥ यस महलको अन्द्य नम्बरहरुमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन 

अपिुाली पिाि मनेको स्याहार सम्भार नस्जकको हकवालाले निरी अन्द्य व्यस्िले िरेको रहेछ 

भन े त्यस्िो व्यस्िको अपिुालीको चलमा सबै र अचलमा आधासम्म स्याहार सम्भार िनेले र 

बाुँकी आधा ऐन बमोस्जम हकवालाले पाउुँछ।”  

(८)  १२ नम्बरको ठाउुँ ठाउुँमा रहेको “भाई” भने्न शब्िपमछ "वा अवववावहिा बवहनी” भने्न  
शब्िहरु  थवपएका छन।्  

(९)   १२ नम्बरपमछ िेहायको १२क. नम्बर थवपएको छ :-    

“१२क. नं. ॥ ॥ यस महलको अन्द्यि जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन अपिुाली 
पाएकी अवववावहिा छोरीको वववाह भएमा मनजले खाईलाई बाुँकी रहेको अपिुाली सम्पस्त्त 

मनजका माइिीपवट्टका हकवालाको हनुेछ।"  

(१०)   १९ नम्बरको सट्टा िेहायको १९ नम्बर रास्खएको छ :-  
“१९ नं. ॥ ॥ कसैले कुनै ररस इवीले कसैलाई मारेमा सो माने वा मनजका  सन्द्िानले 

सो मने वा मनजको सन्द्िानको अपिुाली खान पाउुँिैन ।”  

8.    मूल ऐन लेनिेन व्यवहारको महलमा संशोधन : मूल ऐन लेनिेन व्यवहारको महलको ९  नम्बरको ठाउुँ 
ठाउुँमा रहेका "छोरा वा स्वास्नी” भने्न शब्िहरुको सट्टा “छोरा, अवववावहिा छोरी वा स्वास्नी” भने्न 

शब्िहरु रास्खएका छन।्  

९.    मूल  ऐन  ज्जयान  सम्बन्द्धी  महलमा  संशोधन : मूल ऐन ज्जयान  सम्बन्द्धी महलको,- 
 (१)  २८ नम्बरको सट्टा िेहायको २८ नम्बर रास्खएको छ :-  

“२८ नं. ॥ ॥ कसैले िभि िहुाएमा वा िभि  िहुाउन ेमनयिले वा िभि िवुहन सिछ भने्न 

जानी जानी वा ववश्वास िनुि पने कारि भई कुनै काम ििाि िभि िवुहन िएमा मनजलाई िेहाय 

बमोस्जम सजाय हनुेछ------------------------------------------- 
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  बाह्र  िभि भए एक वर्िसम्म कैि ---------------------------------------------------१  

 पच्चीस हप्तासम्मको िभि भए िीन वर्िसम्म कैि. --------------------------------------१  

 पच्चीस हप्ताभन्द्िा बढीको िभि भए पाुँच वर्िसम्म कैि----------------------------------१"  

(2)  २८ नम्बरपमछ िेहायका २८क. र २८ख. नम्बरहरु  थवपएका छन ्:-  
“२८क. नं ॥ ॥ कसैले िभिविी मवहलालाई करकाप, धम्की, ललाइ फकाइ वा 

प्रलोभनमा पारी िभिपिन िराउन वा िभिपिन िराउन े उद्दशे्यले िभिमा रहेको भ्रिूको मलङ्ग 

पवहचान हनु ेकुनै काम िनि िराउन ुहुुँिैन । त्यसरी िभिपिन िराउन ेर भ्रिूको मलङ्ग पवहचान 

िने िराउनेलाई िीन मवहनािेस्ख छ मवहनासम्म कैि र मलङ्गको आधारमा िभिपिन िने 

िराउनेलाई थप एक वर्ि कैि हनु्द्छ।  

२८ख. नं. ॥॥ यस महलको २८ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन 

िेहायका अवस्थामा श्री ५ को सरकारले िोके बमोस्जमको प्रवक्रया अपनाई मनधािररि योग्यिा 
पूरा िरेका इजाजिपि प्राप्त स्वास््यकमीले िभिपिन िराएकोमा यस महल बमोस्जम िभि 
िहुाएको मामनन ेछैन --------------------------------------- ----------------------- 

िभि बोक्ने मवहलाको मञु्जरीले बाह्र हप्तासम्मको  िभिपाि िरेकोमा -----------------------१  

जबरजस्िी करिी वा हाडनािा करिीबाट रहन िएको अठार हप्तासम्मको िभि त्यस्िो िभि 
बोक्ने मवहलाको मञु्जरीले िभिपाि िराएकोमा ------------------------------------------२ 

 िभिपाि निराएमा िभि बोक्ने मवहलाको ज्जयानमा खिरा पगु्न सिछ वा मनजको स्वास््य 

शारीररक वा मानमसक रुपले खराब हनु सिछ वा ववकलाङ्ग बच्चा जन्द्मन्द्छ भने्न प्रचमलि कानून 

बमोस्जम योग्यिा प्राप्त स्चवकत्सकको राय भई त्यस्िो मवहलाको मञु्जरीले िभिपाि िराएकोमा३"  

(३)   ३२ नम्बरको सट्टा िेहायको ३२ नम्बर रास्खएको छ :  

"३२ नं. ॥ ॥ यस महलको २९ नम्बर बमोस्जमको कसूर स्वास्नी मामनस िभिविी छ 

भने्न कुरा जानी जानी थाहा पाई िरेको रहेछ भन ेपच्चीस हप्तासम्मको िभि िवुहन िएकोमा िीन 

मवहना र पच्चीस हप्ता नाघेको िभि िवुहएमा छ मवहना कैि िनुि पछि। िभिविी छ भने्न कुरा 
नजानी िरेको रहेछ भन े पच्चीस हप्तासम्मको िभि भए पाुँच सय रुपैयाुँ र पच्चीस हप्ताभन्द्िा 
बढीको  िभि भए एक हजार रुपैयाुँ जररवाना िनुि पछि ।”  

१०.   मूल ऐन जबरजस्िी करिीको महलमा संशोधन :  मूल ऐन  जबरजस्िी करिीको महलको,-  
(१)   ३ नम्बरको सट्टा िेहायको ३ नम्बर रास्खएको छ : - 

“३ नं. ॥     ॥ जबरजस्िी करिी िनेलाई िेहाय बमोस्जम कैि सजाय हनुेछ------  
िश वर्िभन्द्िा मनुीको बामलकालाई भए िश वर्ििेस्ख पन्द्ध वर्िसम्म -----------------------1  

िश वर्ि वा सो भन्द्िा मामथ सोह वर्ि मनुीको बामलकालाई भए साि वर्ििेस्ख िश वर्िसम्म -----२  

सोह्र वर्ि वा सो भन्द्िा मामथको मवहलालाई भए पाुँच वर्ि िेस्ख साि वर्िसम्म-------------- ३”  

(२)   ३ नम्बरपमछ िेहायको ३क. नम्बर थवपएको छ :  
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“३क. नं. ॥  ॥ मवहलालाई सामवुहक रुपमा जबजिस्िी करिी िने वा िभिविी, 
असि वा अपाङ्ग मवहलालाई जबजिस्िी करिी िनेलाई यस महलमा लेस्खएको सजायमा थप 

पाुँच वर्ि कैि िनुि पछि ।”  

 (3)  ४ नम्बरमा रहेका “एक वर्ि" भने्न शब्िहरुको सट्टा  "िीन वर्ि” र “चौध वर्ि” भने्न शब्िहरुको 
सट्टा  “सोह वर्ि” भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्।  

(4)   ९ नम्बर पमछ िेहायको ९क. नम्बर थवपएको छ :-  
 “९क.नं. ॥ ॥ कसैले कनै नाबालकसंि  कुनै वकमसमको अप्राकृमिक मैथनु िरे 

िराएमा जबजिस्िी करिी िरेको मानी यसै महलको ३ नम्बर बमोस्जम हनुे सजायमा थप एक 

वर्िसम्म कैि िरी त्यस्िो नाबालकलाई मनजको उमेर र उसलाई पगु्न िएको मकाि समेि 

ववचार िरी अिालिले अप्राकृमिक मैथनु िनेबाट मनामसब मावफकको िमिपूमिि समेि भराई 

दिन ुपछि ।”  

(५)   १० नम्बरमा रहेका “स्जउिाभर भोि िनि" भने्न शब्िहरु स्िवकएका छन ्। 

(६)   १० नम्बरपमछ िेहायका १०क. र १०ख. नम्बरहरु  थवपएका छन ्:-  
"१०क. नं. ॥ ॥ यस महल अन्द्ििििको कुनै अपराधको अनसुन्द्धान र िहवककािको 

मसलमसलामा पीमडि स्वास्नी मामनसको बयान िराउुँिा मवहला प्रहरी कमिचारीले िराउन ुपनेछ र 
मवहला प्रहरी कमिचारी नभएमा समाजसेवी मवहलाको रोहवरमा  अन्द्य प्रहरी कमिचारीले िराउन 

सक्नेछ ।   

१०ख. नं. ॥ ॥ यस महल अन्द्िििि कुनै मदु्दाको कारबाही चल्िा सम्बस्न्द्धि कानून 

व्यवसायी,  अमभयिु, पीमडि स्वास्नी मामनस र मनजको संरिक िथा मदु्दा हेने अमधकारीले 

अनमुमि दिएका प्रहरी र अिालिका कमिचारी माि इजलासमा उपस्स्थि हनु  सक्नेछन ्।” 

11.   मूल ऐन हाडनािामा करिी िनेको महलमा संशोधन : मूल ऐन हाडनािामा करिी िनेको  महलको १ 

नम्बरमा रहेका "त्यस्िा दििी, बवहनी वा छोरी आफ्नो लोग्नकेो सत्य छोडी वविकेी रवहछ भन ेत्यस्िीको 
करिी िनेलाई सो सजायको  आधा सजाय हनु्द्छ ।” भने्न वाक्यांश स्िवकएको छ।  

१२.    मूल ऐन पश ुकरिीको महलमा संशोधन : मूल ऐन पश ु करिीको महलको,- 
(१)  २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ :-  

“२ नं. ॥  ॥ कसैले स्त्रीजामि चौपायामध्ये िाईको करिी िरेमा मनजलाई  िईु 
वर्िसम्म कैि र िाई बाहेक अरु चौपायाको करिी िरेमा एक - वर्िसम्म कैि वा पाुँच सय 

रुपैयाुँसम्म जररबाना हनु्द्छ ।  

(2)  ४ नम्बरमा रहेका “िीन मवहनासम्म कैि वा एक सय रुपैयाुँसम्म जररबाना” भने्न शब्िहरुको 
सट्टा “एक वर्िसम्म कैि वा पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना" भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्।  

१३.    मूल ऐन ववहावरीको महलमा संशोधन : मूल ऐन  ववहावरीको महलको,-  

 (१)   २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ :-  
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२ नं.॥ ॥ ववहावरी ििाि मवहला र  परुुर्को उमेर संरिकको मन्द्जरुी भए अठार वपि 
र संरिकको मन्द्जरुी नभए वीस वर्ि नपिुी ववहावरी  िनि िराउन हुुँिैन । वववाह िरे िराएमा 
सो िने िराउनेमध्ये उमेर पिेुका मखु्यलाई िेहाय बमोस्जम हनु्द्छ.-------------------------- 

 

िश वर्ि नपिेुकी बामलकाको वववाह िरे िराएको रहेछ भने छ मवहनािेस्ख िीन वर्िसम्म कैि र 

एक हजार रुपैयाुँिेस्ख िश हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना हनुेछ -----------------------------१  

िश वर्ि िेस्ख मामथ चौध वर्ि नपिेुकी बामलकाको वववाह िरे िराएको रहेछ भने िीन 

मवहनािेस्ख एक वर्िसम्म कैि र पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना हनुेछ.------------------- २  

चौध वर्ििेस्ख मामथ अठार वर्ि नपिेुकी स्वास्नी मामनसको वववाह िरे िराएको रहेछ भन ेछ 

मवहनासम्म कैि वा िश हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा िवैु सजाय हनुेछ ------------------३  

बीस वर्ि उमेर नपिेुको स्वास्नी मामनस वा लोग्न ेमामनसको वववाह िरे िराएको रहेछ भन ेछ 

मवहनासम्म कैि वा िश हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा िवैु सजाय हनुेछ  -----------------4 

ऐनले वववाह िनि पाउन े हिमभिको हो भनी ढाुँटी वववाह िरे िररदिएको नजानी वववाह िने 

िराउनेलाई सजाय हुुँिैन ------------------------------------------------------------५  

मामथ िफा िफामा लेस्खए बमोस्जम वववाह िनि िराउन नहनुमेा जानी जानी वववाहको काम िने 

परुोवहि, लमी र अरु मद्दिीहरुमध्ये उमेर पिेुकोलाई  एक मवहनासम्म कैि वा एक हजार 

रुपैयाुँसम्म जररबाना हनुेछ----------------------------------------------------------6 

यस नम्बरको मामथका िफाहरुमा जनुसकै कुरा लेस्खएको भए िापमन वववाह भन ेभई नसकेको 
रीि िस्िरु परु् याई मछनीसम्म सकेको रहेछ भन ेसो कुरा मछने्न मखु्यलाई पाुँच सय रुपैयाुँसम्म 

जररबाना िरी मछनी सकेको कुरा बिर िररदिन ुपछि ---------- --------------------------७  

मामथ १,२,३ र ४ िफा बमोस्जम भएको जररबाना मिरे मलई सो जररबाना त्यसै बामलका, 
स्वास्नी मामनस वा लोग्ने मामनसलाई दिन ुपछि । नमिरेमा सो जररबाना हनुे व्यस्िको माि अंश 

जायजाि िरी उपर भएकाबाट सो लािेको जररबानाको अङ्क जमि सो बामलका, स्वास्नी मामनस 

वा लोग्ने मामनसलाई दिन ुपछि । जायजािबाट सो जररबाना उपर हनु नसके उपर नभएको 
जररबानाको रुपैयाुँ जमिमा िीन मवहनासम्म कैि िनुि पछि --------------------------------8 

लोग्न ेमामनस वा स्वास्नी मामनसमध्ये कसैको उमेर अठार वर्ि नपिुी वववाह भएको रहेछ र 
सन्द्िान पमन जन्द्मेको रहेनछन ्भने अठार वर्ि उमेर नपिुी वववाह भएकोले अठार वर्ि पिेुपमछ 

मजरुी निरे त्यस्िो वववाह बिर िनि पाउुँछ -------------------------------------------९"  

(२)    ८ नम्बरको सट्टा िेहायको ८ नम्बर रास्खएको छ :-  

 "८ नं.॥ ॥ सधवा, मबधवा वा सम्बन्द्ध ववच्छेि भइसकेकी स्वास्नी मामनसलाई 

कन्द्या हो भनी वा वववावहि, मबिूर वा सम्बन्द्ध ववच्छेि भइसकेको लोग्न ेमामनसलाई वववाह 
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भएको मथएन भनी ढाुँटी वववाह भएकोमा त्यसरी िकु्यानमा परी वववाह िनेले मञ्जुर निरे वववाह 

बिर हनु्द्छ । त्यस्िो वववाह िने िराउने मखु्यमध्ये उमेर पिेुकोलाई िश हजार रुपैयाुँसम्म 

जररबाना िरी त्यसरी िकु्यानमा पनेलाई दिलाई दिन ुपछि ।”  

 (३)  ९ नम्बरमा रहेका “वववाह भएको िश वर्िमभि सन्द्िान नभएमा वा नरहेमा” र “१० वा 
१०क.  नम्बर" भने्न शब्िहरुको सट्टा क्रमश: "स्वास्नीको कारिबाट सन्द्िान नभएको भने्न श्री 
५ को  सरकारबाट मान्द्यिा प्राप्त मेमडकल बोडिबाट   प्रमास्िि भएमा” र “१० नम्बर" भने्न 

शब्िहरु  रास्खएका छन ्। 

 (४)  १० नम्बरमा रहेका "एक मवहनािेस्ख िईु मवहनासम्म कैि र एक हजार रुपैयाुँिेस्ख िईु 

हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना समेि हनुेछ” भने्न शब्िहरुको सट्टा “एक वर्ििेस्ख िीन वर्िसम्म कैि 

र पाुँच हजार रुपैयाुँिेस्ख पच्चीस हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना समेि हनुेछ ।” भने्न शब्िहरु 

रास्खएका छन।्   

(५)  ११ नम्बरमा रहेका “६ र ७ नम्बरका" भने्न शब्िहरुको सट्टा “७ नम्बरका” भने्न शब्िहरु 

रास्खएका छन ्।  

१४.   मूल ऐन जारीको महलमा संशोधन : मूल ऐन जारीको ज महलको,-  

 (१)  १ नम्बरमा रहेका “मनजको मञु्जरीले करिी िरेमा वा स्वास्नी बनाउन भिाई लिेमा” भने्न 

शब्िहरुको सट्टा “स्वास्नी बनाउन लिेमा” भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्। 

 (२)  ३ नम्बरमा रहेका “१० िफाले” भने्न शब्िहरुको सट्टा “९ िफाले" भने्न शब्िहरु रास्खएका 
छन।्  

(३)   ५ नम्बरमा रहेका “स्वास्नी मामनस पोइल जाुँिा स्वास्नी मामनसले” भने्न शब्िहरुको सट्टा 
“स्वास्नी मामनसले अको वववाह िरी जाुँिा” भने्न शब्िहरु रास्खएका छन ्। 

१५.  खारेजी : मूल  ऐनको  िेहायका महलका िेहायका नम्बरहरु खारेज िररएका छन ्:-  

(१)   अंशबण्डाको महलको १०क. नम्बर  

(२)   स्त्री अंशधनको महलको ६ नम्बर  

(3)  धमिपिुको महलको १, ४, ४क., ५, ६, ७, ८, ९ र ९क. नम्बरहरु 

(४)  अपिुालीको महलको ४, ५, ८, १३ र १४ नम्बरहरु  

(५)  ज्जयान सम्बन्द्धी महलको ३१ नम्बर  

(6)  जबरजस्िी करिीको महलको ७ नम्बर  

(७)  हाडनािामा करिी िनेको महलको ७ र ८ नम्बरहरु  

(८)   ववहावरीको महलको ६ नम्बर  


