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मलुकुी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०३३ 

                                                        लालमोहर र प्रकाशन मममि 

                                                            2033।04।28 
२०३3 सालको  ऐन नं. ११ 

          स्वस्स्िश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादि ववववध ववरूिावली ववराजमान मानोन्नि महेन्द्रमाला 
परम नेपालप्रिापभास्कर ओजस्स्वराजन्द्य परम िौरवमय िेजस्वी मिभवुनप्रजािन्द्िश्रीपि परम उज्जज्जवल 
कीमििमय नेपालश्रीपि परम प्रोज्जज्जवल नेपालिारा परम पववि ॐ रामपट्ट परम ज्जयोमिमिय सवुवख्याि मिशस्िपट्ट 

परम सपु्रमसद्ध प्रबल िोरखािस्िि बाह ुपरमामधपमि अमिरथी परम सेनामधपमि श्री श्री श्री श्री श्रीमन्द्महाराजामधराज 

वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेव िेवानाम ्सिा समरववजवयनाम ्।  

मलुकुी  ऐनलाई  संशोधन  िनि  बनकेो  ऐन 

  

प्रस्िावना: अन्द्िरािविय नारी वर्िको उपलक्ष्यमा नारीहरूलाई बढी सवुवधा प्रिान िनि मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि 
वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री  ५ महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन 

बनाइबक्सेको छ ।  

 १.    संस्िप्त  नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०३३"  रहेको छ ।  

(२)  यो ऐन िरुून्द्ि प्रारम्भ हनुेछ।  

२.    मलुकुी ऐन अिालिी बन्द्िोबस्िको महलमा संशोधनः मलुकुी ऐन (यसपमछ “मूल ऐन" भमनएको) अिालिी 
बन्द्िोबस्िको महलको-,  

(१)  ११ नम्बरको सट्टा िेहायको ११ नम्बर रास्खएको छ:   

"११ नं. ॥   ॥ मदु्दा हेिाि िेहायको प्राथममकिाले कारवाई ििै जााँिा जनु मदु्दा पवहले मछन्न 

अङ्ग पगु्छ सोही मदु्दा पवहला वकनारा िनुिपछि -------------------------------------- ----- 

थनुवुा कैिीको थनुा वा कैि परेको मदु्दा -----------------------------------------------१ 

      बेवाररसी सोह्र वर्िममुनको नाबालकको मदु्दा --------------------------------------------२  

 िारीखमा रहेको पचहत्तर वर्िमामथको बूढाबूढीको र शारीररक अशििा  भएको  व्यस्िको 
मदु्दा --- - - - -- - -----------------------------------------------------------------------३ 
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 स्वास्नीमामनस बािी वा पनुरावेिक भएको न्द्वारान िराई पाउाँ वा नािा   कायम िराई पाउाँ भने्न 

मदु्दा - ----- -- ---------------------------------------------------------------------४  

    मामथ लेस्खएको र त्यसपमछ अरू मदु्दाका हकमा परुानोको क्रमले ------------------५"  

(२)   ७५ नम्बरमा रहेको “एक रूपैयााँ” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पााँच रूपैयााँ” भने्न शब्िहरू रास्खएका 
छन ्।   

(३)   ९२ नम्बरमा रहेको “बीस रूपैयााँसम्म” भने्न शब्िहरूको सट्टा “िईु सय रूपैयााँसम्म' भने्न 

शब्िहरू रास्खएका छन ्। 

(४)  १०८ नम्बरमा रहेको “पच्चीस पैसाका िरको” भने्न शब्िहरू र “बाह्र पैसाको िरको वटकटवाला 
फाराम” भने्न शब्िहरूको सट्टा क्रमश: “िईु रूपैयााँको िरले” भने्न शब्िहरू र “एक रूपैयााँको 
िरले िस्िूर सवहि फाराम” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्। 

(५)  ११८ नम्बरको १४ िफाको िेहायमा रहेको “चौध वर्ि नपिेुकी कन्द्या चोरी िरेको" भने्न 

शब्िहरूको सट्टा “जीउ मास्ने बेच्नेको महल अन्द्िििि अपराध िरेको” भने्न शब्िहरू रास्खएका 
छन ्। 

 (६)   १९६ नम्बरको शरुूमा रहेको वाक्यांशको सट्टा िेहायको वाक्यांश रास्खएको छ:- 
      "पनुरावेिनपि मलंिा िश रूपैयााँको िस्िूर सवहि यस नम्बरका नमूना बमोस्जमको फाराममा 

लेखी ल्याएको माि मलनपुछि ।”  

(७)    २११ नम्बरको सट्टा िेहायको २११ नम्बर रास्खएको छ:  

“२११ नं. ॥   ॥ मदु्दा हेने अड्डामा रहेको मममसल कािजपिको नक्कल सरोकारवाला जो 
सकैुले मािे पमन दिनपुछि । सो बमोस्जम नक्कल दििा मलंिा नक्कल मलनलेे आफ्नै िफि बाट सारी 
मलनेमा मनजलाई सम्बस्न्द्धि कमिचारीको रोहवरमा राखी  फूलस्केप साईजको प्रत्येक पानाको 
एक रूपैयााँको िरले िस्िूर मलई नक्कल सानि दिनपुछि । अड्डाबाट नक्कल सारी पाउाँ भनेकोमा 
फूलस्केप साईजको प्रत्येक पानाको िईु रूपैयााँको  िरले िस्िूर मलई नक्कल सारी दिनपुछि । 

नक्कल मलंिा दििा सो नक्कलको स्शरमा फलानाले मलएको भने्न र सक्कल बमोस्जम नक्कल 

िरुूस्ि  छ भने्न लेखी अड्डाको र हावकमको छाप लिाई िस्िूर िास्खल िरेको  मममिले 

वफरािपिको नक्कल भोमलपल्टसम्ममा र अरू काििको नक्कल िीन दिनमभिमा दिनपुछि ।”  

(८)   २२० नम्बरमा रहेको “एक रूपैयााँको” भने्न शब्िहरूको सट्टा “पााँच रूपैयााँको" भने्न शब्िहरू 

रास्खएका छन ्।  

(९)   १३५ नम्बर खारेज िररएको छ ।  

३.     मूल  ऐन  िरीब कंिालको  महलमा  संशोधनः मूल ऐन िरीब कंिालको महलको,- 
 (१)   ३ नम्बरको सट्टा िेहायको ३ नम्बर रास्खएको छ:-  
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 “३ नं. ॥   ॥ बाब ुमरेको वा बेपत्ता भएको वा वविेश िएको अवस्थामा  आमा पोइल जान े

नाबालकको हकमा िेहाय बमोस्जम हनु्द्छ, जायजेठा वा उमेर पिेुको एकाघरको हकवाला 
नभएको नाबालक भए आमाले आफूसाथ लिी पाल्नपुछि --------------------------------१  

  जायजेठा र उमेर पिेुको एकाघरको हकवाला भए पमन आठ वर्िभन्द्िा ममुनको नाबालक भए 

आठ वर्िको उमेर नपिेुसम्म आमाले आफूसाथ लिी र नाबालकको एकाघरको हकवाला नभए 

नाबालककै घरमा बसी पाल्न पाउाँछ -------------------------------------------------२  

आठ वर्ि नाघेको िर सोह्र वर्िममुनको नाबालकको उमेर पिेुको एकाघरको हकवाला भए पमन 

हकवालाले नपालेमा वा पाल्न मन्द्जूर निरेमा आमाले पाल्न पाउाँछ -----------------------३  

आमाले पाल्िा नाबालकको एकाघरको हकवाला नै नभएको वा भए पमन उमेर पिेुको नभएको 
वा उमेर पिेुको भए पमन पाल्न नचाहेकोमा सो  नाबालकको जायजेथा समेि आमाले स्जम्मा 
मलन पाउाँछ -----------------------------------------------------------------------४  

(२)   नम्बर नम्बरमा रहेको “इलाकाको अञ्चलाधीश,” “अञ्चलाधीश” र “स्थानीय अञ्चलाधीश” भने्न 
शब्िहरूको सट्टा  “प्रमखु स्जल्ला अमधकारी” भने्न शब्िहरू राखी रूपान्द्िर िररएको छ ।  

४.    मूल ऐन लोग्न ेस्वास्नीको महलमा संशोधनः मूल ऐन लोग्न ेस्वास्नीको महलको, - 

(१)   १ नम्बरमा रहेको “४ र ५" भने्न अंक र अिरको सट्टा “२ नम्बरको १० िफामा र ४, ५, ७ र 

८" भने्न अंक र अिर रास्खएका छन ्। 

 (२)   १ नम्बरपमछ िेहायको १ क. नम्बर थवपएको छ:-  
“१क नं. ॥   ॥ यसै महलको १ नम्बरको १ िफा बमोस्जम सम्बन्द्ध ववच्छेि िनि 
चाहन ेपिले वा ३ िफा बमोस्जम िबैुको मन्द्जूरीले सम्बन्द्ध ववच्छेि िनि चाहेमा लोग्न ेस्वास्नी 
िवैुले सम्बस्न्द्धि िाउाँ वा निर पञ्चायिमा मनवेिन िनुि पनेछ र पञ्चायिले पमन िवैु थरीलाई 

भरसक सम्झाई बझुाई मेलममलाप िराई दिनपुछि । त्यसरी सम्झाउाँिा बझुाउाँिा पमन 

मेलममलाप हनु नसकेमा र वववाह कायम राख्न ुभन्द्िा सम्बन्द्ध ववच्छेि िराउन ु शे्रय भएमा 
मनवेिन परेको एक वर्िमभि आफ्नो राय समेि संलग्न िरी प्राप्त मनवेिन सम्बन्द्ध ववच्छेि िनि 
अमधकार भएको सम्बस्न्द्धि स्जल्ला अिालिमा पठाउनपुछि । 

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

“२ नं. ॥   ॥ स्वास्नीले अकोमसि करिी िराएको ठहरेमा वा पोइल िएमा लोग्न ेस्वास्नीको 
सम्बन्द्ध स्विः ववच्छेि हनु्द्छ । अकोमसि करिी निराए पमन करिी िराएकी छु भनी अड्डामा 
साववि भएमा त्यस्िो स्वास्नीमसि  लोग्नलेे सम्बन्द्ध ववच्छेि िनि पाउाँछ ।"  

(४)   ३ नम्बरको सट्टा िेहायको ३ नम्बर रास्खएको छ:-  
 “३ नं. ॥   ॥ऐन बमोस्जम लोग्न ेस्वास्नीको सम्बन्द्ध ववच्छेि भएको मममिले  िईुसय बहत्तर 

दिनमभि जन्द्मेको सन्द्िान अन्द्यथा प्रमास्िि नभएमा सो सम्बन्द्ध ववच्छेि भएको लोग्नेकै सन्द्िान 
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ठहछि । त्यस्िा सन्द्िान र पााँच वर्ि नपिेुका वा पााँच वर्ििेस्ख मामथका नाबालक पाल्न ेववर्यमा 
िेहाय बमोस्जम हन्द्छ:-  
पााँच वर्िममुनका नाबालकलाई पााँच वर्िको उमेर नपिेुसम्म आमाले  आफै पाल्न चाहेमा मनजले 

र मनजले पाल्न नचाहेमा बाबलेु पाल्न ुपछि ---------------------------------------------१  

पााँच वर्ििेस्ख मामथका नाबालकलाई पोइल निएको अवस्थामा आमाले आफै पाल्न चाहेमा 
मनजैले र मनजले पाल्न नचाहेमा वा आमा पोइल िएको अवस्थामा बाबलेु पाल्न ुपछि -- ------२ 

 यस नम्बरको १ र २ िफामा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन आमा बाब ुिवैुको मन्द्जूरी 
भएमा त्यस्िो नाबालकलाई आमा बाब ुमध्ये कुनैले वा आलोपालो िरी पाल्न पाउाँछ - - -----३  

आमा बाबमुध्ये जो सकैुले पाले पमन नाबालकको अवहि हनुे अवस्था वा त्यस्िो अवहि हनु े

मनामसव आशंका नभएमा पाल्न े आमा बाबलेु नपाल्न े आमा वा बाबलुाई बीच बीचमा 
नाबालकसाँि भेटघाट िने मौका दिनपुछि । त्यस्िो मौका पोइल जाने आमाले पमन पाउाँछ ---४ 

 आमाले पाल्िा बाबलेु आफ्नो इज्जजि आमि अनसुार नाबालकलाई  खान,  लाउन, स्शिा र 
और्मध उपचार समेिको मनामसब खचि  दिनपुछि - - ------------------------------------५ 

 (५)   ४ नम्बरपमछ िेहायको ४ क. नम्बर थवपएको छ:-  
 "४क.नं. ॥   ॥ यसै महलको १ नम्बरको २ िफा बमोस्जम सम्बन्द्ध ववच्छेि  भएकोमा 
खान लाउन पगु्ने आफ्नो सम्पमन आयस्िा नभएकी स्वास्नीमामनसले खान लाउन खचि भराउन 

चाहेमा लोग्नलेे त्यस्िो सम्बन्द्ध ववच्छेि भएकी स्वास्नीलाई आफ्नो इज्जजि आमि अनसुार 
अिालिले िोके बमोस्जम एकसरी खान लाउन खचि भनुिपछि । त्यस्िो खचि सम्बन्द्ध ववच्छेि 

भएको मममिले पााँचवर्िसम्म वा त्यस्िो स्वास्नीमामनसले अको वववाह  निरेसम्म जनु अिामड 

हनु्द्छ सो समयसम्म माि भनुि पछि।"  

५.   मूल ऐन अंशबण्डाको महलमा संशोधनः मूल ऐन अंशबण्डाको महलको,- 
 (१) ६ नम्बर खारेज िररएको छ।  

 (२) १० नम्बरपमछ िेहायको १०क र १ ख नम्बर थवपएका छन ्- 
“१०क.नं.॥   ॥यसै महलको १० नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन वववाह 

भएको कम्िीमा पन्द्र वर्ि र उमेर कम्िीमा पैंिीस वर्ि पिुी सकेकी स्वास्नीमामनसले चाहेमा 
लोग्नेमसि अंश मलई मभन्न बस्न पाउाँछ।  

१०ख.नं. ॥   ॥ ऐन बमोस्जम बाब ुआमा छोराहरूको अंशबण्डा ििाि बाब ु आमा कुनै छोरा 
वा छोरीसाँि बस्न चाहेमा सो कुरा बण्डापिमा नै खलुाउनपुछि र त्यस्िो छोरा वा छोरीले बाब ु

आमालाई साँि राखी हेरचाह िनुिपछि । बदृ्ध बाब ुआमाको आफ्नो आयस्िाले खान लाउन नपिेु 

वा हेरचाह िनि साँि बसेका छोरा वा छोरी वा छोराको छोरा कोही नभए मभन्न बसेका छोरा वा 
छोरीले पमन आफ्नो इज्जजि आमि अनसुार खान लाउन दिई हेरचाह िरी राख्नपुछि। 

 (३)  १६ नम्बरमा रहेको “छोराले पाउन ेअंशको आधी” भने्न शब्िहरू स्झवकएका छन ्।  
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(४)  ३५ नम्बरको अन्द्त्यमा िेहायको वाक्यांश थवपएको छ:-   

"अबण्डा िोश्वाराको मलखि भएकोमा आ-आफ्नो अंश हक लाग्नेजमि अबण्डा आ-आफ्नो खशु 

हनु्द्छ।"  

६.    मूल ऐन स्त्री अंश धनको महलमा संशोधनः मूल ऐन स्त्री अंश धनको महलको २ नम्बरको  सट्टा िेहायको 
२ नम्बर रास्खएको छ:-  

"२ नं. ॥ ॥ मभन्न भएको कन्द्या, सधवा वा ववधवा स्वास्नीमामनसले  आफ्नो अंश हकको 
चलमा सबै र अचलमा आधासम्म कसैको मन्द्जूर नभए पमन आफ्नो खशु िनि पाउाँछन ् । 

कन्द्याले बाब ुभए बाबकुो र सधवा वा ववधवाले उमेर पिेुका छोराहरू भए छोराहरूको मन्द्जूरी 
मलई  अचल पमन सबै आफ्नो खशु िनि पाउाँछन।्"  

७.   मूल ऐन धमिपिुको महलमा संशोधनः मूल ऐन धमिपिुको महलको,-  
 (१)  ९ नम्बरपमछ िेहायको ९क, ९ख, ९ि र ९घ नम्बर थवपएका छन:्-  

"९क. नं.॥    ॥ छोरी हनुे लोग्नेमामनस र लोग्न े जीववि हनुे वा आफ्नो छोरी हनुे 
स्वास्नीमामनसले बाहेक अरूले िश वर्ि ममुनकीलाई मलस्खि िरी धमिपिुी राख्न पाउाँछ ।  

९ ख.नं. ॥  ॥ धमिपिुी र धमिपिुी राख्नकेो उमेर कम्िीमा पच्चीस वर्ि फरक हनुपुछि।  

९ ि.नं.॥  ॥धमिपिुीको हक छोरी सरहको हनु्द्छ । धमिपिुीले आफूलाई  जन्द्माउन ेबाबपुवट्ट 

कुनै हक िाबी िनि पाउाँिैन। 

९ घ.नं. ॥  ॥धमिपिुी राख्न पाउनलेे धमिपिुी राखी सकेपमछ छोरी जन्द्म्यो  भने पमन अस्घ 

राखेको धमिपिुी बिर हनु सिैन । छोरी सरह नै हनु्द्छ ।”  

(२)   १२ नम्बरपमछ िेहायको १२क नम्बर थवपएको छ: - 
 “१२क.नं.॥    ॥ कुनै वविेशी नािररकले ऐनले धमिपिु वा धमिपिुी राख्न हनुे नपेाली 
नािररकलाई धमिपिु वा धमिपिुी राख्न चाहेमा त्यस्िो वविेशी नािररकको चररि र आमथिक 

स्स्थमि हेरी सम्बस्न्द्धि वविेशी सरकार वा राजिूिावासको मसफाररश भएमा श्री ५ को सरकारले 

उपयिु सम्झेका शििहरूमा धमिपिु वा धमिपिुी मलन दिन स्वीकृमि दिन सक्नेछ।" 

 (३)  १३ नम्बरमा रहेको "धमिपिु” भने्न शब्िपमछ “वा धमिपिुी' भने्न शब्िहरू थवपएका छन।्  

८.    मूल ऐन अपिुालीको महलमा संशोधनः मूल ऐन अपिुालीको महलको,-   

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

“२ नं. ॥  ॥ अपिुाली पिाि मनेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराका छोरा भएसम्म छोरीले 

अपिुाली पाउाँिैन त्यस्िा कोही नभए छोरीले अपिुाली पाउाँछ । छोरीहरूमध्ये कोही कन्द्या र 

कोही वववाह भएकी वा पोइल िएकी भए प्रत्येक कन्द्या छोरीले िईु खण्ड र प्रत्येक वववाह 

भएकी वा पोइल िएकी छोरीले एक खण्डको वहसाबले अपिुाली पाउाँछ । छोरी नभए संि 

बसेका हकवाला भए त्यस्िा हकवालाले र त्यस्िा हकवाला नभए अरू हकवालाले अपिुाली 
पाउाँछ।”  
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 (२)   ३ नम्बरको सट्टा िेहायको ३ नम्बर रास्खएको छ: - 
“३ नं. ॥   ॥ मभन्न भै बसेका लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराका छोराले हेरचाह निरी छोरी 
वा छोरी ज्जवाईले स्याहार सम्भार िरी पालेको  रहेछ भन े त्यसरी पालेको बाब ुआमा वा सासू 

ससूराको अपिुाली पाल्ने छोरी वा छोरी ज्जवाई ले पाउाँछन ्। अरू हकवालाले पाउाँिैनन ्।”  

(३)   ७ नम्बरको सट्टा िेहायको ७ नम्बर रास्खएको छ:-  
"७ नं. ॥   ॥मभन्न भै बसेका लोग्न,े स्वास्नी, छोरा वा छोराका छोराले  हेरचाह निरी एकै 

बाबबुाट जन्द्मेका दििी बवहनीले स्याहार सम्भार िरी पालेको रहेछ भन े त्यसरी पालेको िाज ु

भाईको अपिुाली पाल्न ेदििी बवहनीले पाउाँछ । अरू हकवालाले पाउाँिैनन ्।”  

९.    मूल ऐन जीउ मास्न े बेच्नकेो महलमा संशोधनः मूल ऐन जीउ मास्न ेबेच्नेको महलको १ नम्बर रहेको 
“िीन वर्ििेस्ख साि वर्िसम्म' भने्न शब्िहरूको सट्टा “िश वर्ि” भने्न शब्िहरू र “साि वर्ि' भने्न शब्िहरूको 
सट्टा “बीस वर्ि” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्।  

१०.   मूल ऐन आसय करिीको महलमा संशोधनः मूल ऐन आसय करिीको महलको, - 
(१)  २, ३ र ४ नम्बर खारेज िररएका छन ्।  

(२)  ५ नम्बरको सट्टा िेहायको ५ नम्बर रास्खएको छ:-  
 "५ नं. ॥   ॥आफू वा अरूसाँि िैर-कानूनी करिी िनि स्वास्नीमामनसलाई फकाउन े र 
वेश्यािमनको लामि सम्पकि  र व्यवस्था िरी दिनलेाई छ महीनािेस्ख िईु वर्िसम्म कैि वा 
पााँचसय रूपैयााँिेस्ख छ हजार रूपैयााँसम्म  जरीवाना वा िबैु हनुेछ ।  

११.   मूल ऐन जवरजस्िी करिीको महलमा संशोधनः मूल ऐन जवरजस्िी करिीको महलको १ नम्बरमा  
रहेको “चौध वर्ि” भने्न वाक्यांशको सट्टा “सोह्र वर्ि" भने्न वाक्याशं रास्खएको छ।  

१२.   मूल  ऐन  ववहावारीको  महलमा  संशोधनः मूल ऐन ववहावारीको महलको,-   
  (१)  २ नम्बरको सट्टा िेहायको २ नम्बर रास्खएको छ:-  

२ नं.॥   ॥ ववहावारी ििाि स्वास्नीमामनसको उमेर संरिकको मन्द्जूरी भए सोह्र वर्ि र मन्द्जरूी 
नभए अठार वर्ि र लोग्ने मामनसको उमेर संरिकको मन्द्जूरी भए अठार वर्ि र नभए एक्काईस वर्ि 
नपिुी वा स्वास्नीमामनस र लोग्नेमामनसको उमेर बीस वर्िभन्द्िा बढी फरक पने िरी ववहावारी 
िनि िराउन हुाँिैन । िरे िराएमा िेहाय बमोस्जम हनु्द्छ - - -------------------------------- 

 

िश वर्ि नपिेुको स्वास्नीमामनसको वववाह िरे िराएको रहेछ भन ेवववाह िने िराउने मखु्यमध्ये 

उमेर पिेुकालाई िीन महीनािेस्ख िीन वर्िसम्म कैि र पााँचसय रूपैयााँिेस्ख पााँच हजार 
रूपैयााँसम्म जरीवाना हनुेछ ---------------------------------------------------------१  

िश वर्ििेस्ख मामथ चौध वर्ि नपिेुकी स्वास्नीमामनसको वववाह िरे िरा एको रहेछ भन ेसो िने 

िराउने मखु्यमध्ये उमेर पिेुकालाई एक वर्िसम्म कैि र िईु हजार रूपैयााँसम्म जरीवाना हनुेछ-
----------------------------------------------------------------------------------२  

चौध वर्ििेस्ख मामथ सोह्रवर्ि नपिेुकी स्वास्नीमामनसको वववाह िरे िराएको रहेछ भन ेसो िने 

िराउने मखु्यमध्ये उमेर पिेुकालाई िीन महीनासम्म कैि वा एक हजार रूपैयााँसम्म जरीवाना 
वा िवैु हनुेछ-----------------------------------------------------------------------३  
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संरिकको मन्द्जूरी नमलई सोह्र वर्ििेस्ख मामथ अठार वर्ि नपिेुको स्वास्नीमामनसको र अठार 

वर्ििेस्ख मामथ २१ वर्ि नपिेुको लोग्न ेमामनसको वववाह िरे िराएको रहेछ भन ेसो िने िराउन े

मखु्यमध्ये उमेर पिेुकालाई पााँचसय रूपैयााँसम्म जरीवाना हनुेछ--------------------------------४  

यसै नम्बरका मामथका िफाहरूमा लेस्खएिेस्ख बाहेक यस नम्बरमा मनर्ेध िररएको अरू कुनै 

काम कुरा िने िराउने मखु्यमध्ये उमेर पिेुकालाई िीन महीनासम्म कैि वा पााँचसय 

रूपैयााँसम्म जरीवाना वा िबैु हनुेछ - - - - --------------------------------------------५  

ऐनले वववाह िनि पाउने हिमभिको हो भनी ढांटी वववाह िरे िरी दिएको भए नजानी वववाह िने 

िराउनेलाई सजाय हुाँिैन। ढांटनेलाई नै मामथ लेस्खए बमोस्जम सजाय हनुेछ ---------------६ 

यस नम्बर बमोस्जम वववाह िनि िराउन नहनुे जानी जानी वववाहको काम िने परुोवहि, लमी र 
अरू मद्दिीहरूमध्ये उमेर पिेुकालाई मामथ १।२ िफा बमोस्जम भए जनही एक महीनासम्म 

कैि र एकसय रूपैयााँ सम्म जरीवाना, ३ िफा बमोस्जम भए पन्द्र दिनसम्म कैि वा िीन 
रूपैयााँसम्म जरीवाना  र ४ िफा बमोस्जम भए िीनसय रूपैयााँसम्म जरीवाना हनुेछ----------७ 

यस नम्बरको मामथका िफाहरूमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन वववाह  भन ेभईनसकेको 
रीि िस्िूर परु् याई मछिीसम्म सकेको रहेछ भन ेसो कुरा मछन्न ेमखु्यलाई िीनसय रूपैयााँसम्म 

जरीवाना िरी मछनो सकेको कुरा बिर िरी दिनपुछि-------------------------------------८  

मामथ १।२।३।४ िफा बमोस्जम भएको जरीवाना मिरे मलई सो त्यसै स्वास्नीमामनसलाई 

दिनपुछि । नमिरेमा सो जरीवाना हनुे व्यस्िको अंश माि जायजाि िरी उपर भएकोबाट सो 
लािेको जरीवानाको अंक जमि सो स्वास्नीमामनसलाई दिनपुछि । जायजािबाट सो जरीवाना 
उपर हनु नसके उपर नभएको जरीवानाको रूपैयााँ जमिमा िीन महीनासम्म कैि िनुिपछि------९ 

लोग्न े मामनसको र स्वास्नी मामनस िबैुको सोह्र वर्ि उमेर नपिुी वववाह भएको रहेछ भन े

मनजहरूले सो उमेर पिेुपमछ मन्द्जूर निरे त्यस्िो वववाह बिर हनु्द्छ----------------------१०  

 

(२)    ७ नम्बरको सट्टा िेहायको ७ नम्बर रास्खएको छ:-  
 "७ नं. ॥   ॥ लोग्नेमामनस र स्वास्नीमामनस िबैुको मन्द्जरूी मबना वववाह िनि िरी दिन हुाँिैन 

। मबना मन्द्जूरी जबजिस्िी वववाह िरे िरी दिए बिर हनु्द्छ त्यस्िो वववाह िने िरी दिनलेाई िईु 

वर्िसम्म कैि हनुेछ ।”  

(३)   ८ नम्बरको सट्टा िेहायको ८ नम्बर रास्खएको छ:-  
 "८ नं. ॥   ॥ सधवा वा ववधवा स्वास्नीमामनसलाई कन्द्या हो भनी ढांटी अरूसाँि वववाह िरी 
दिएमा सो िरी दिन े मखु्यलाई र जानी जानी त्यस्िो वववाह िने सोह्र वर्ि उमेर पिेुकी 
स्वास्नीमामनसलाई एक वर्िसम्म कैि वा पााँचसय रूपैयााँसम्म जरीवाना वा िबैु सजाय हनुछे । 

सधवा भए सो वववाह बिर हनु्द्छ । ववधवा भए वववाह िने लोग्नेले मन्द्जूर निरे बिर हनु्द्छ।"  

(४)    ९ नम्बरको अन्द्त्यमा िेहायको वाक्यांश थवपएको छ:-   

"अंशबण्डाको महलको १० वा १०क. नम्बर बमोस्जम स्वास्नीले अंश मलई मभन्न बसेमा---१”  
 (५)    १० नम्बरको सट्टा िेहायको १० नम्बर रास्खएको छ:-  

 “१० नं.॥   ॥कसैले यो महलको ९ नम्बरमा लेस्खएको कुराको ववपरीि अको वववाह िरेमा 
वा स्वास्नी राखेमा मनजलाई एक महीनािेस्ख िईु महीनासम्म कैि र एक हजार रूपैयााँिेस्ख िईु 
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हजार रूपैयााँसम्म जरीवाना समेि हनुेछ । स्वास्नी मामनसले जानी जानी त्यस्िो वववाह िरेमा 
वा स्वास्नी भै बसेमा मनजलाई पमन सोही बमोस्जम सजाय हनुेछ ।”  

(६)    ११ नम्बरको सट्टा िेहायको ११ नम्बर रास्खएको छ:-  
"११ नं. ॥    ॥ यस महलको ६ र ७ नम्बरका कुरामा सो भए िरेको मममिले र अरूमा थाहा 
पाएको मममिले िीन महीनामभि नामलस नदिए लाग्न सिैन ।”  

१३.    मूल ऐन जारीको महलमा संशोधनः मूल ऐन जारीको महलको सट्टा िेहायको महल रास्खएको छ:- 
 

महल १८ 

जारीको 
१ नं. ॥   ॥अकािकी स्वास्नी हो भने्न कुरा जानी जानी वा सो थाहा पाउन ेमनामसव कारि भई 

कसैले त्यस्िो स्वास्नीमामनसलाई मनजको मन्द्जूरीले करिी िरेमा वा स्वास्नी बनाउन भिाई लिेमा जारी 
िरेको ठहछि ।  

२ नं.  ॥   ॥ जारी खिमा साधकुो नामलस परे जार र जारी िररएको स्वास्नीमामनसलाई एक 

महीनािेस्ख िईु महीनासम्म कैि र एक हजार रूपैयााँिेस्ख िईुहजार रूपैयााँसम्म जरीवाना हनुेछ ।  

३ नं.  ॥   ॥ िेहायको अवस्थामा साधलेु सजाय िराउन पाउन ेछैन:-  
साध ुआफैले जारी िरी ल्याएकी स्वास्नीको अरूले जारी िरेकोमा --------------------------------१  

सौिा भएको स्वास्नीमामनसको जारी िरेकोमा --------------------------------------------------२  

लोग्न े स्वास्नीको महलको १ नम्बरको २ िफाले सम्बन्द्ध ववच्छेि िनि र ववहावारीको महलको २ 

नम्बरको १० िफाले र ४ र ७ नम्बरले वववाह बिर िराउन पाउने स्स्थमिको स्वास्नीमामनसको जारी 
भएमा-------------------------------------------------------------------------------------३  

४ नं.  ॥   ॥ जारी खिमा जारलाई सजाय िनि साधलेु नामलस दिएकोमा सजाय भै नसक्िै वा 
नामलस दिन नपाउाँिै साधकुो मतृ्य ुभएमा जारलाई कुनै सजाय हुाँिैन । थमुनएको भए छाडी दिनपुछि। 

 ५ नं.  ॥   ॥ कसैले कसैको स्वास्नीको जारी िरी साधकुो धनमाल समेि  लिेकोमा वा 
स्वास्नीमामनस पोइल जााँिा स्वास्नीमामनसले आफूले लिाएको वा प्रयोि िने लत्ताकपडा वा आफ्नो 
िाइजो पेवा, आजिन बाहेक साधकुो अरू धनमाल समेि लिेमा लग्न नपाउन ेधनमालको  हकमा साधलेु 

र मनज मरेमा वा वविेश िएकोमा मनजको हकमा हकिारले िेवानी मदु्दा सरह नामलस िरी वफिाि मलन 

पाउाँछ। 

६ नं.   ॥   ॥ यस महलमा लेस्खएको कुरामा सो कुरा प्रकाश भएको  मममिले एक वर्िमभि 

नामलस नदिए लाग्न सिैन। 

१४.   मदु्दा खारेज हनु े िथा सजाय ममनाहा हनुःे (१) यो ऐन बमोस्जम अपराध नठहररने कुनै  काम कुरामा 
साववकको जारीको महल अन्द्ििििको कुनै अपराधको अमभयोि लिाई यो ऐन प्रारम्भ हुाँिाका बखि कुनै 

मदु्दा माममला िायर भएको वा चमलरहेकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ त्यस्िा सबै मदु्दा माममला जनुसकैु 

िहमा भए पमन स्विः खारेज भएको मामननेछ।  

(२)  यो ऐन बमोस्जम अपराध नठहररन ेकुनै काम कुरामा यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ साववकको 
जारीको महलअन्द्िििि कुनै अपराधको अमभयोि लिाई कुनै मदु्दा माममला चलाइन ेर कारवाई िररन े

छैन।  
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 (३)  यो ऐन बमोस्जम अपराध नठहररन े कुनै काम कुरामा साववकको जारीको महल ल 

अन्द्िििि कुनै अपराधको अमभयोि लामि अिालिबाट कसूरिार ठहराई यो ऐन प्रारम्भ हुाँिाका बखि 

सजायको फैसला वा आिेश भैसकेकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ सो सजाय सबै स्विः ममनाहा भएको 
मामननेछ ।  

(४)  यो ऐन बमोस्जम अपराध नठहररन ेकुनै काम कुरामा साववकको जारीको महल अन्द्िििि 

कुनै अपराधको अमभयोि लािी अिालिबाट कसूरिार ठहराई यो ऐन प्रारम्भ हुाँिाका बखि सजाय भोिी 
रहेको व्यस्िले भिुान िनि बााँकी भएजमि सजाय सबै यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ स्विः ममनाहा भएको 
मामननेछ।   

(५)  कुनै काम कुरामा साववकको जारीको महल अन्द्िििि कुनै अपराधको अमभयोि लािी 
अिालिबाट कसूरिार ठहराई यो ऐन प्रारम्भ हुाँिाका बखि कुनै व्यस्िले सजाय भोिी रहेको वा मनजलाई 

सजाय हनु ेिरी फैसला वा आिेश भइरहेकोमा त्यस्िो काम कुरा यो ऐन अन्द्िििि पमन अपराध ठहररन े

रहेछ र त्यसमा साववकको जारीको महल बमोस्जम भएको सजाय भन्द्िा यो ऐनमा कम सजाय िोवकएको 
रहेछ भन ेसो बढी भएजमि सजाय स्विः ममनाहा भएको मामननछे ।  

(६) साववकको जारीको महलको ६ नम्बर अन्द्िििि जारी चोरीको अमभयोि लिाई िायर 
भएको वा चली रहेको कुनै मदु्दा माममला उप-िफा (२) बमोस्जम खारेज भएमा साधलेु वा मनज मरेमा वा 
वविेश िएकोमा मनजको हकिारले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले छ महीनामभि जारीको महलको ५ 

नम्बर बमोस्जम नामलस िनि पाउाँछ ।  

१५.   मलुकुी (छैठौं संशोधन) अध्यािेश, २०३२ मनस्रक्रय भएपमछ त्यसको पररिामः मलुकुी  (छैठौं संशोधन) 

अध्यािेश, २०३२ मनस्रक्रय भएपमछ अको अमभप्राय निेस्खए सम्म सो मनस्रक्रयिाले, - 

 (क)   सो अध्यािेश मनवक्रय हुाँिाको बखि चल्िी नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पमन जिाउन े
छैन,  

(ख)   सो अध्यािेश बमोस्जम चालू भएको कुरा वा सो बमोस्जम रीि पयुाई अस्घ नै िररएको अन्द्य कुनै 

काम वा भोिी सकेको कुनै कुरालाई असर पाने छैन,  

(ि)   सो अध्यािेश बमोस्जम पाएको, हामसल िरेको वा भोिेको कुनै हक, सवुवधा, कििव्य वा 
िावयत्वमा असर पाने छैन, 

(घ)   सो अध्यािेश बमोस्जम िररएको कुनै िण्ड सजाय वा जफिलाई असर पाने छैन,  

(ङ)  मामथ लेस्खएको कुनै त्यस्िो हक, सवुवधा, कििव्य, िावयत्व वा िण्ड सजायका सम्बन्द्धमा 
िररएको कुनै काम कारवाई वा उपायलाई असर पाने छैन र उि अध्यािेश कायम रहे सरह 

त्यस्िा कुनै कानूनी कारवाई वा उपायलाई पमन शरुू िनि, चालू िनि सवकनछे ।  

 


