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मलुकुी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४ 

                                            लालमोहर र प्रकाशन मममत 

                                               २०३४।६।२७ 

 

२०३४ सालको ऐन नं. 29 

 

स्वस्स्तश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादि ववववध ववरुिावली ववराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला 
परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्स्वराजन्द्य परम िौरवमय तेजस्वी मिभवुन प्रजातन्द्ि श्रीपि परम उज्जज्जवल कीमतमय 

नेपालश्रीपि परम प्रोज्जज्जवल नेपालतारा परम पववि ॐरामपट्ट परम ज्जयोमतममय सवुवख्यात मिशस्िपट्ट परम सपु्रमसद्ध 

प्रबल िोरखािस्ििबाह ुपरमामधपमत अमतरथी परम सेनामधपमत श्री श्री श्री श्री श्रीमन्द्महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर 

ववक्रम शाहिेव िेवानाम ्सिा समरववजवयनाम ।  

मलुकुी  ऐनलाई  संशोधन  िनम बनकेो  ऐन 

प्रस्तावना : मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनम वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेवबाट राविय पञ्चायतको सल्लाह सम्ममतले यो ऐन 

बनाइबक्सेको छ ।  

१.    संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४"  रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुून्द्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 २.    मलुकुी ऐन अिालती बन्द्िोवस्तको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन अिालती बन्द्िोवस्तलाई महलको, 
 (१)   १ नं. को सट्टा िेहायको १ नं. रास्खएको छ:-  

"१ नं.॥      ॥ कुनै कानूनले कुनै मदु्दा हेने खास अमधकारी तोवकएकोमा सोही अमधकारीले र 

त्यस्तो कुनै खास अमधकारी नतोकी अड्डा माि तोवकएकोम सो अड्डाका हावकमले कानूनबमोस्जम 

मदु्दाको कारवाई र फैसला िनुमपछम ।”  

(२)    ३३  नं. को सट्टा िेहायको ३३ नं. रास्खएको छ:-  

“३३ नं. ॥    ॥ कुनै मदु्दामा सािी वा सरजमीनले घूस खाई बक्यो भनी  नामलश 

दििा सो बकेको पन्द्र दिनमभि दिनपुछम । त्यस्तो नामलश पिैमा सो सािी सरजमीन बकेको मूल 

मदु्दाको कारवाई वकनारा िनम बाधा  हनुे छैन । झटु्ठा बकेकोमा सो बापत सोही मूल मदु्दाबाट 

सजाय हनुेछ।" 
(३)   ३४ नं. को सट्टा िेहायको ३४ नं. रास्खएको छ:-  
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"३४ नं. ॥      ॥ मदु्दामा वविेशमा रहे बसेको कोही व्यस्िको नाउँमा  समाह्वान, 

इतलायनामा, म्याि वा बन्द्िसवाल जारी िनम परेमा वा मनजसिँ केही बझु्न परेमा िेहायबमोस्जम 

िनुमपछम- ---------------------------------------------------------------------  
नेपाल बावहर बसेको कोही व्यस्िको नाममा समाह्वान, इतलायनामा म्याि वा बन्द्िसवाल जारी 
िनम आवश्यक नै िेखेमा यस सम्बन्द्धमा श्री ५ को सरकारले मनयम बनाई व्यवस्था 
िरेबमोस्जम जारी िरी तामेल िनम पठाउनपुछम । त्यसरी जारी तामेल हनु नसकी त्यस्तो बझु्न ु

पने व्यस्ि बझु्न नसवकएपमन कानूनबमोस्जम मदु्दाको कारवाई फैसला िनम रोवकन ेछैन------१  

 

नेपाल बावहरको अिालतले जारी िरेको समाह्वान, इतलायनामा, म्याि वा बन्द्िसवाल तामेल 

िरी पठाउँिा यस सम्बन्द्धमा श्री ५ को सरकारले मनयम बनाई व्यवस्था िरेबमोस्जम 

पारस्पररकताको आधारमा माि तामेल िरी पठाउनपुछम --------------------------------२  

 (४)   ६५ नं. को ३ िफाको सट्टा िेहायको ३ िफा रास्खएको छ:-  
“ऐनबमोस्जम वाररस दििा मेरो फलानासँिको फलाना मदु्दामा पपुमि िनमलाई मेरो सट्टामा ऐनले 

दिन हनुे फलानालाई वाररस िरी पठाएको छु। मनजले मदु्दा हारे स्जतेमा मेरो मन्द्जूर छ । मदु्दा 
फैसला हुँिा म आफै हास्जर भै जो परेको बझुाउँला अिालतबाट लािेको 
िण्ड,जरीवाना,िशौंि,आिेशले बाँकी रहेको कोटमफी, सरकारी मबिो मैले बझुाउन बाँकी छैन 

नबझुाई बाँकी राखेको ठहरे यो अख्त्यारनामा बिर िरी मदु्दा कानूनबमोस्जम होस ्भने्न वाररस 

दिनेको अख्त्यारनामा र वाररस हनुेको पमन म फलानाको फलाना मदु्दामा ऐनबमोस्जम वाररस भए ँ

। अिालतबाट लािेको िण्ड, जरीवाना, िशौि, सरकारी मबिो, आिेशले बाँकी रहेको कोटमफी 
मैले बझुाउन बाँकी छैन भने्न सकारनामा कािज िराई मलई सो वाररसबाट कुरा बझुी अड्डाका 
रोहले सो मदु्दामा जनु कािज िराउन परे पमन सोही वाररसको कािज िराई मदु्दा हेनुमपछम । 

अिालतबाट लािेको िण्ड, जरीवाना, िशौि, सरकारी मबिो, आिेशले बाँकी रहेको कोटमफी 
केही बाँकी रहेको पमछ िेस्खन आए वाररस दिनेसँि बाँकी िेस्खए सो वाररस माफम त नै वाररस 

दिनलेाई सात दिनको म्याि दिई स्झकाई हास्जर भए एकसय रूपैयाँसम्म जरीवाना िरी बाँकी 
िण्ड, जरीवाना, सरकारी वविो, कोटमफी समेत असूल िरी र हास्जरै नभए वाररस बिर िरी मदु्दा 
कानूनबमोस्जम िनुमपछम । वाररस हनुेसँि बाँकी िेस्खए त्यस्ता वाररस हनुेलाई अिालतले एकसय 

रूपैयाँ जरीवाना िनुमपछम । त्यस्तो जरीवानाको कारिले वाररसनामा बिर हनुे छैन ---------३ 
(५)   ६८ नं. को िेहाय िफा २ को सट्टा िेहायको िेहाय िफा २ रास्खएको छ:-  

"अरूका हकमा घूस कीतेमा सजाय पाएको र सो बाहेक नैमतक पतन िेस्खन ेअन्द्य फौज्जिारी अपराधमा 
सजाय पाएको व्यस्ि बाहेक जोसकैु व्यस्िलाई-----------------------------------------------२"  

(६)   ६९ नं. को िेहाय िफा ४ मा रहेको "अरूहरू मदु्दाको” भने्न शब्िहरूको सट्टा  "अरू मदु्दाको” भने्न 

शब्िहरू रास्खएका छन ्।  
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(७)   ९४ नं. को सट्टा िेहायको ९४ नं. रास्खएको छ:-  
“९४ नं. ॥   ॥ मदु्दा हेने अड्डाले राजिद्दी वा राजपररवारको िाथसम्बन्द्धी  मदु्दा, मतृ्यिुण्ड वा 

कैिको सजाय हनुे राजकाजसम्बन्द्धी मदु्दा, कतमव्य ज्जयान, ज्जयान मानामको उद्योि, डाँका, िोवध, खोटाटक 

मारेको र सरकारी सम्पस्ि रहेको घरमा आिो लिाएको मदु्दामा अमभयिुलाई मिरफ्तार िनम 
सकेसम्मको हमुलया समेत खलुाई अमभयिु रहे बसेको इलाकाको प्रहरी कायामलय वा प्रहरी कममचारीका 
नाउँमा यसै महलको ९८ नम्बरको नमूना बमोस्जमको वारण्ट िईु प्रमत र सात दिनसम्म तिारूखसाथ 

खोजतलाश  ििाम पमन अमभयिु मिरफ्तार हनु नसके तामेल िनम यसै महलको ९९ नम्बरबमोस्जम सिरी 
दिन ेम्यािी पूजी समेत लेखी पठाउनपुछम । प्रहरी कायामलय वा कममचारीले पमन वारण्ट पाएपमछ सो बिर 

वा तामेल नभएसम्म तिारूख साथ अमभयिुलाई खोजतलाश िरी पक्री बाटाको म्याि बाहेक चौबीस 

घण्टामभि वारण्ट जारी िने अड्डामा िास्खल िराउनपुछम । अमभयिु अन्द्य इलाका िई बसेको पिा लािे 

त्यस्तो प्रहरी कायामलय वा कममचारीले आफ्नो नाउँको वारण्ट अमभयिु िई बसेको इलाकाको प्रहरी 
कायामलय वा कममचारीको नाममा िरपीठ िरी पठाई वारण्ट जारी िने अड्डालाई सूचना िनुमपछम । त्यसरी 
िरपीठ िररएको प्रहरी कायामलय वा कममचारीले आफ्नो नाउँमा वारण्ट जारी भए सरह वारण्ट तामेल िनुम 
िराउनपुछम । त्यसरी िरपीठ िरी पठाए पमन सो पठाउन े प्रहरी कायामलय वा कममचारीले 

वारण्टबमोस्जम अमभयिुलाई मिरफ्तार िरी िास्खल िनम बाधाहनुे छैन । सो बाहेक फौज्जिारी मदु्दामा 
समाह्वान र िेवानी मदु्दामा इतलायनामा बाटाको म्याि बाहेक तीस दिनको म्याि दिई जारी िनुमपछम र सो 
समाह्वान वा इतलायनामा यसै महलको १०४ नम्बरको नमूनाबमोस्जम हनुपुछम ।”  

(८)   ९५ नं. को सट्टा िेहायको ९५ नं. रास्खएको छ:  

"९५. नं. ॥   ॥ बाटाको म्यािको वहसाब ििाम यातायातको मनयममत सेवा  चलेको ठाउँमा 
रेल र बसबाट आउँिा वास्तववक लािेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लामि चार कोशको 
एकदिनको िरले वहसाब िनुमपछम । चार कोशिेस्ख घटी कोशलाई एक दिनको म्याि कायम िनुम पछम । 

तर जम्मा चार कोशभन्द्िा घटी कोशको बाटोलाई बाटाको म्याि  दिइन ेछैन ।” 
(९)   ९८ नं. को सट्टा िेहायको ९८ नं. रास्खएको छ :-  

९८ नं. ॥   ॥ वारण्टको नमूना ।  

फलाना अड्डाबाट जारी भएको वारण्ट 

फलाना प्रहरी कायामलय वा प्रहरी कममचारी कै पूजी उप्रान्द्त फलाना ठाउँ बस्ने यस्तो हमुलया भएको 
फलानालाई फलाना कसूरमा मिरफ्तार िनुम परेको हनुाले यो वारण्ट बिर नभएसम्म अमभयिुलाई 

तिारूखसाथ खोजतलाश ििैरही फेला परेको बखत पक्री बाटामा भाग्न उम्कन नपाउन ेिरी यस अड्डामा 
पठाई दिन ु। बाटाको म्याि बाहेक सात दिनसम्ममा पवक्रएन भने आठौं दिनका दिन यसैसाथ पठाएको 
म्यािी पूजी तामेल िरी त्यसपमछ पमन पक्रन तिारूखसाथ खोजतलाश ििै रहन ु। इमत सम्वत ्२० ... 

...........साल ............ िते रोज................. शभुम ्-------  ” 

 (१०)  ९९ नं. को सट्टा िेहायको ९९ नं. रास्खएको छ:-  
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“९९ नं. ॥   ॥ म्यािी पूजीको नमूना।  

फलाना अड्डाबाट जारी भएको फलाना ठाउँ बस्ने फलानाको नाउँको  म्यािी पूजी 

     उप्रान्द्त फलाना ठाउँ बस्न ेफलानाले तपाईले फलानो कसूर िरेको छ भनी नामलश दिएको वा 
फलाना कसूरमा बात लािेकोमा तपाईलाई मिरफ्तार िनम वारण्ट जारी भई राखेकोमा पक्राउ नपरेकोले 

यो म्यािी पूजी समेत टाँमसएको छ। बाटाका म्याि बाहेक सिरी दिनमभि आफै वा वारण्ट बमोस्जम 

पक्राउमा परी यस अड्डामा हास्जर हनु पाए तपाईको व्यहोरा समेत बझुी ऐनबमोस्जम कारवाई हनुेछ। 

नआई सो म्याि िजुारी फरार रहे तपाईंको अंश रोक्का िररनेछ र छ वर्मसम्ममा पमन पक्राउमा परी वा 
आफै हास्जर हनु नपाए रोक्का भएको अंश समेतका हकमा ऐनबमोस्जम हनुेछ र पमछ उजूर िनम पाउन ेछैन 

।”  

(११)  ११० नं. को १ िफाको सट्टा िेहायको १ िफा रास्खएको छ :-  

"समाह्वान, इतलायनामा, म्याि पूजी सूचना तामेल िनम खवटएका सरकारी कममचारीलाई तामेल 

िनुमपने समाह्वान, इतलायनामा, म्याि पूजी सूचनाको तीन प्रमत स्जम्मा दिई भरपाई िराउनपुछम। मनजले 

पमन सम्बस्न्द्धत व्यस्ि स्चन ेजहा ँफेलापरे पमन मनजलाई बझुाउन हनु्द्छ । सम्बस्न्द्धत व्यस्ि फेला नपरे वा 
नस्चन ेमनजको ठेिानामा िै बझुी घर डेरा पिा लिाई मामनस स्चनी स्थानीय पञ्चायतको सिस्य वा सस्चव, 

वडा समममतको सिस्य वा तालकुिारमध्ये एकजना वा अरू स्थानीय भलािमी िईुजना रोहवरमा राखी 
बेवटकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याि पूजी सूचना दिए तामेल िरेको दिन मममत लेखी सम्बस्न्द्धत 

व्यस्ि भेट भए मनजैलाई मनज भेट नभए त्यसका उमेर पिेुको एकाघरका जहानमा भरसक 

लोग्नेमामनसलाई र नभए स्वास्नीमामनसलाई दिई र मनजहरू पमन भेट भएन वा भए पमन बझुी मलएन भन े

त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले िेख्न े िरी टाँसी अड्डामा िास्खल िने वटकटवाला समाह्वान , 

इतलायनामा, म्याि पूजी सूचनाको पीठमा कसलाई दिए टाँमसएको हो सो र सो दिए टाँमसएको दिनको 
मममत समेत लेखी सो दिए टाँमसएको बखतमा भएको मामथ लेस्खएका मामनसहरू समेतको प्रष्ट बसु्झने िरी 
ऐनबमोस्जम सवहछाप िरी िराई सो तामेल िने कममचारीले समेत सवहछाप िरी िास्खल िनम ल्याउनपुछम 
। घर िैलामा टाँसी तामेल िररएकोमा तेस्रो प्रमतमा सो तामेली मममत जनाई स्थानीय पञ्चायतमा बझुाई 

छुटै्ट भरपाई िराई मलनपुछम वा तामेली प्रमतको वपठमा नै सो जनाई सवहछाप िराई मलनपुछम । त्यसरी 
म्याि पाएपमछ स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो सूचना पाटीमा तत्कालै टाँस्नेछ त्यसरी पञ्चायतलाई 

नबझुाइएको वा नटाँमसएको कारिबाटै सम्बस्न्द्धत व्यस्िको घर िैलामा रीतपूवमक टाँमसएको म्याि बेरीत 

भएको मामनन े छैन । घर िैलामा टाँमसएको मममतबाट म्याि कायम हनुेछ। म्याि तामेल िनम 
जानेवालाले पञ्चायतमा बझुाउन ु पने म्याि नबझुाएमा मनजलाई  पटकै वपच्छे एक सय रूपैयाँसम्म 

जरीवाना हनुेछ --------------------------------------------------------------------------- १  

(१२)   १११ नं. को सट्टा िेहायको १११ नं. रास्खएको छ:-  
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"१११ नं. ॥   ॥ अड्डाबाट तामेल िनम पठाएको समाह्वान, इतलायनामा, म्याि पूजी सूचना 
तामेल ििाम वा वारण्टबमोस्जम पक्राउ, खानतलाशी वा कब्जा ििाम वा नक्शा सरजमीन ििाम समेत 

स्थानीय पञ्चायतका सिस्य वा सस्चव, वडा समममतका सिस्य, तालकुिार, स्थानीय भलािमी समेतले 

सम्बस्न्द्धत मामनसको घरद्वार खोजी िेखाई स्चनाई काम तामेल िनम आवश्यक सबै सहयोि िरी सािी 
बस्न ुपनेमा बसी सवहछाप िररदिन ुपछम । सो निनेलाई एक सय रूपैयाँसम्म जरीवाना हनु्द्छ । कसैले 

झटु्टा व्यहोरा लेखाई िेखाई दिए वा व्यहोरा झटु्ठा पारी तामेल िराएमा वा झटु्ठा मचुलु्का िररदिएमा वा सो 
कुनै काम तामेल िनम बाधा ववरोध िरेमा वा टाँसेको समाह्वान, इतलायनामा, म्याि पूजी सूचना कैवफयत 

िरी च्याते उखाडेमा वा वारण्टबमोस्जम पक्राउ िनुमपने मामनसलाई भाग्न उम्कन मद्दत दिएमा वा िबाई 

छपाई राखेमा वा पक्राउ िनम सहयोि निरेमा वा तामेल िनम जानलेे बिनीयत िरी काम तामेल निरेमा 
मनजलाई एक हजार रूपैयाँसम्म  जरीवाना वा पन्द्र दिनसम्म कैि वा िवैु सजाय हनुेछ ।”  

(१३)  ११८ नं. को ३ िफाको िेहाय िफा ३ को सट्टा िेहायको िेहाय िफा ३ रास्खएको छ:-  
"कुनै अमभयिुका सम्बन्द्धमा अमधकार प्राप्त अमधकारीद्वारा लाश जाँच हुँिा कतमव्य िेस्खन आएकोमा 
मौका तहकीकात हुँिा बसु्झएको सरजमीनका मामनसमध्ये कतमव्यवाला होइन भनी तथ्यसाथ वकटानी 
लेस्खदिनेभन्द्िा कतमव्यवाला हो भनी तथ्यसाथ वकटानी लेस्खदिनेको संख्या बढी िेस्खएमा अमभयिुलाई-
३"  

(१४)  १६९ नं. को अन्द्तमा रहेको “सािीले घूस खाई बकेको भए घूस खाएमा  समेत ऐनबमोस्जम थप सजाय 

हनु्द्छ। त्यस्ता सािीले बकेको प्रमाि लाग्िैन । सािीलाई नभएको कुरा मसकाई झटु्ठा बकाउनेलाई 

उसले मसकाएका सािीलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनु्द्छ । धेरै जनालाई मसकाई झटु्टा बकाएकोमा 
भए जनु चावह सािीलाई धेरै सजाय हनु्द्छ, उसको माि  आधा सजाय हनु्द्छ ।” भने्न वाक्यांशहरू 

स्झवकएका छन ्।  

(१५) १७१ नं. पमछ िेहायको १७१ क. नं. थवपएको छ:-  
"१७१. क. नं. ॥   ॥ चल अचल सम्पस्ि वा मबिो िावी भएको मदु्दामा िावी पगु्न े िेस्खन 

आउन ेअवस्था भए फैसला नििै वा फैसला ििाम अड्डाले आफ्नो तजबीजमा वािी िावी पगु्नेसम्म सो 
सम्पस्ि बेचमबखन, िानिातव्य िनम नपाउन ेिरी रोक्का राख्न वा माथवर वा पञ्चायत स्जम्मा लिाउन वा सो 
सम्पस्ि प्रमतवािी स्जम्मा नै राखी वािीले पाउन सक्न ेत्यसको बाली बहाल आयस्ता वा त्यसको केही 
अंश वािीलाई दिलाउन र मबिो िावी भएकोमा मबिो भराउन चावहन े जमतसम्म प्रमतवािीको सम्पस्ि 

बेचमबखन, िान िातव्य िनम नपाउन ेिरी रोक्का िनम सक्नेछ । बालीको हकमा जग्िा ममच्नेको महलको 
१० नम्बरको ररत परु् याई रोक्का िनुमपछम ।”  

(१६)  १८३ नं. को २ िफाको अन्द्त्यमा िेहायको वाक्य थवपएको छ:-  
"तल्लो तहको फैसलाले लािेको कैि बापत महीना एकको पैंतालीस रूपैयाँका िरले हनुे रूपैयाँ बझुाए 

मलई सो कैिको लित कावटदिनपुछम ।” 

 (१७)   २१९ नं. पमछ िेहायको २१६ क. नं. थवपएको छ:-  
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“२१९ क. नं. ॥   ॥ अड्डाले मदु्दाहरूमा प्रमािका मनममि चावहन े मममसल कािजात मािी 
पठाएको वा कुनै कुरा सोधी पठाएकोमा तरतावकता ििाम पमन मममसल कािजात वा जवाफ नपठाएकोले 

मदु्दाको कारवाई वकनारा िनम बाधा परेकोमा वा कुनै पिलाई मकाम परेकोमा त्यस्तो मममसल कािजात वा 
जवाफ नपठाउन ेअड्डाका प्रमखु वा सम्बस्न्द्धत कममचारीलाई पटकै वपच्छे पचास रूपैयाँसम्म जरीवाना िनम 
सक्नेछ । त्यस्तो जरीवाना मनजको तलव खवुाउन ेकायामलयले तलवबाट कट्टा िरी सम्बस्न्द्धत अड्डामा 
िास्खल िनुमपछम । तर त्यसरी जरीवानाको आिेश भएपमछ सम्बस्न्द्धत अड्डा प्रमखु वा कममचारीले त्यस्तो 
मममसल कािजात वा जवाफ समयमा पठाउन नसकेको मनुामसव कारि उल्लेख िरी सो जरीवाना लाग्न ु

नपने कुराको मनवेिन दिएमा र सो कारि सम्बस्न्द्धत अड्डालाई सन्द्तोर्जनक लािेमा सो अड्डाले उि 

जरीवानाको आिेश रद्द िनम वा लािेको जरीवाना घटाउन सक्नेछ।"  

(१८)  २२० नं. को सट्टा िेहायको २२० नं. रास्खएको छ:-  
“२२० नं. ॥   ॥ श्री ५ को सरकार वािी भई हेनुम पने कुराको  र सरकारी कममचारीले  वा 

सरकारी कामको अस्ख्तयार पाएको कुनै व्यस्िले िुुःख पीर दिएको र सरकारी कममचारीले अड्डासम्बन्द्धी 
जाहेर िरेको कुराको मनवेिनपिमा मलफा िस्तूर नभएपमन कानूनबमोस्जम कारवाई िनुमपछम । सो बाहेक 

अरू कुरामा आफ्नो अड्डाको काम कारवाईसम्बन्द्धी  कुनै कानून भए सोबमोस्जमको र नभए एक रूपैयाँ 
मलफा िस्तूर लाग्छ ।"  

(१९)  ८ नं. र १०० नं. खारेज िररएका छन ्।  

३.   मलुकुी ऐन िण्ड सजायको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन िण्ड सजायको महलको, -  
(१)   ८ नं. को सट्टा िेहायको ८ नं. रास्खएको छ :-  

"८ नं. ॥    ॥ एकै जनाले धेरै पटक मतृ्यिुण्ड वा सवमस्वसवहत जन्द्मकैि  वा 
जन्द्मकैि वा अरू सजाय हनु ेखत िरेको भए पमन कुनै खतमा मतृ्यिुण्ड, सवमस्वसवहत जन्द्मकैि 

र जन्द्मकैिमध्ये ठूलो सजाय भएपमछ सानो सजाय हनुे खत वा सो सजायहरूमध्ये कुनै सजाय 

भएपमछ अरू सानो सजाय हनुे खत खावपंिैन। सवमस्वसवहत जन्द्मकैि वा जन्द्मकैि हनुे वा भएको 
कसैले म्याि िजुारी फरार भएको वा कैि थनुामा बसेको वा कैि थनुाबाट भािेको वा धरौटी 
जमानी तारीखमा छुटेको अवस्थामा ठूलो सजाय हनुे खत िरे सोही ठूलो सजाय िनुमपछम। फेरर 
जन्द्मकैिको सजाय हनुे खत िरेकोमा जन्द्म कैि भोिी छुट्न पाउन ेभएपमछ चार वर्म थपी र घटी 
सजाय हनुे खत  िरेकोमा खत अनसुार बढीमा चार वर्मसम्म थपी कैि िनुमपछम ।”  

(२)  २३ नं. को सट्टा िेहायको २३ नं. रास्खएको छ : - 
“२३नं. ॥ ॥ सजाय तोकी फैसला ििाम सजाय पाउन ेरूज ुरहे सो फैसला  िने अड्डाले 

नै उसै बखत पक्री फैसलाले लािेको सजाय असूल िनुमपछम । सो ििाम जरीवाना लािेकोमा 
बझुाए बझुी ऐनबमोस्जम जमानी दिए मलई छाडी दिनपुछम । कैि लािेकोमा पनुरावेिन िनम 
अिालती बन्द्िोबस्त महलको १९९ नम्बरबमोस्जम धरौट वा जमानत दिएमा सो मलई छाड्न ु

पछम। नबझुाए नदिए जरीवाना बापत लाग्न े कैि र लािेको कैि असूल िनम कारािारमा 
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पठाइदिनपुछम। सजाय पाउन े बेरूज ुरहेकोमा समेत फैसला बमोस्जम लािेको सजायको लित 

फैसला िने अड्डा आफैले कस्न ुपनेमा  आफै कस्न ुर सजाय पाउन ेमामनसको इलाकाको शरुू 

अड्डामा कस्न पठाउन ु पनेमा सो अड्डामा फैसला भएको सात दिनमभन्न पठाउनपुछम । लित 

कस्िा कस्न पठाउँिा सजाय पाउन ेरूज ुबेरुज ुरहेको र रूज ुरहेकोमा सजाय असूल िनम िरेको 
कारवाईसमेत खलुाउनपुछम । साधक जाहेर िरेकोमा साधक मनकासा भई आएपमछ सोबमोस्जम 

लित कस्न ुकसाउनपुछम।”  

 (३)  २४ नं. को सट्टा िेहायको २४ नं. रास्खएको छ : - 
"२४नं. ॥   ॥ सरकारी मबिो जरीवाना िशौंि मबशौंि समेत इत्यादि मलनपुने 

कलममा वा सवमस्व हनुे कसूरमा एक पटक सवमस्व जायजात भइसकेपमछ सो सवमस्व भएका 
कसूरमा र जायजात भएका कलमको बाँकी जमतमा िेहायबमोस्जम िनुमपछम। सो बाहेक अरू 

कुराको जायजातबाट उपर नभएको बाँकी मबिो जरीवानाको लित तरुून्द्तै र कैिका हकमा 
जायजात भएपमछ पाँच वर्मिेस्ख बेपिे भए लित काटी  दिनपुछम -------------------------- 
ज्जयानसम्बन्द्धी मदु्दा, कुनै प्रकारको चोरी मदु्दा वा राजकाज मदु्दाको कसूरिारलाई भएको 
सजायको बाँकी र सम्बस्न्द्धत कममचारीले आफ्नो स्जम्माको सरकारी वा सरकारी संस्थान वा 
सरकारद्वारा मनयस्न्द्ित संस्थानको तहबील, धनमाल मासी चोरी नोक्सान पारी खाए खवुाएको 
वा पेश्की ठेकको वा बाँकी नमतनेको महलको २ नम्बरको बाँकी समेत यमत कलमको बाँकीमा 
जवहलेसकैु फेला परेपमन फैसला लितबमोस्जमको सजाय िनुमपछम -----------------------१ 

िैह्र सरकारी वा िेहाय िफा १ मा लेस्खएको संस्थानको मबिोमा अपतुाली खानेबाट अपतुाली 
खाएजमत सम्पस्िबाट असूल िनुमपछम --------------------------------------------२ 

बाँकीवाला मरी स्थानीय पञ्चायतको सिस्य समेत पाँचजना स्थानीय भलािमीको मरूवा मचुलु्का 
भई आए कैि जरीवाना मबशौंिको लित काटी दिनपछम ---------------------------------३ 

बाँकीवाला मामनस वा मनजको घर ठेिान नलािेमा तीन वर्मसम्म वर्मको एक पटक र मामनस घर 

ठेिान लािेपमन भािी मरे बाँचेको वा यस ठाउँमा छ भने्न ठेिान नलािेमा पाँच वर्मसम्म वर्मको 
एक पटक स्थानीय पञ्चायतको सिस्यसमेत स्थानीय भलािमी पाँचजनाको बेपिे मचुलु्का भई 

आए जेथा हनुेको जायजात भई सकेको भए िेहाय िफा १ मा लेस्खएको लित बाहेक अरू लित 

काटी दिनपुछम -- -- ---------------------------------------- ----------------------४"  

 

(४)  २६ नं. को अन्द्तमा िेहायको वाक्यांश थवपएको छ :-  
"तर फरार रहेको कसूरिारको अंश जायजात मललाम मबक्री ििाम यो नम्बरबमोस्जम कुनै कुरा  
पर सानुम पिैन ।” 

 (५)   ३४ नं. मा रहेको “िनम नहनु ेभएमा” भने्न शब्िहरूको सट्टा “निरेमा” भने्न शब्ि रास्खएको छ। 

 (६)  ३७ नं. को सट्टा िेहायको ३७ नं. रास्खएको छ :-  
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"३७नं. ॥ ॥ बाकँी मबिो जरीवाना कैि समेत असूल िनम अंश सवमस्व जायजात रोक्का 
तायिात िनम वा मबिो भराउन ेचलन चलाउन बण्डा छुट्याउन पिाम समेत अड्डाबाट सो काम 

तामेल िनम खटी आएकालाई स्थानीय पञ्चायतका सिस्य वा सस्चव, वडा समममतका सिस्य, 

तालकुिार, स्थानीय भलािमी समेतले सम्बस्न्द्धत मामनस र घरद्वार जायजात सम्पस्ि खोजी 
िेखाई स्चनाई पक्राउ िराई दिनपुछम र सो सम्बन्द्धमा िनुमपने मचुलु्काहरूमा सािी बसी सही 
िरी आवश्यक सबै सहयोि िनुमपछम । सो निनेलाई एकसय रूपैयाँसम्म जरीवाना हनु्द्छ । 

नमरेकालाई मरेको, घरद्वार मामनस भएकोलाई नभएको वा बेपिे नभएकोलाई बेपिे भएको वा 
जायजात भएकोमा जायजात छैन भनी वा जानीजानी कुनै झटु्टा व्यहोरा लेखाई िेखाई दिए वा 
झटु्ठा मचुलु्का िरी दिए वा कुनै काम तामेल िनम बाधा ववरोध िरेमा एक हजार रूपैयाँसम्म 

जरीवाना वा पन्द्र दिनसम्म  कैि वा िवैु सजाय हनुेछ ।” 
 (७)   ४१ नं. को सट्टा िेहायको ४१ नं. रास्खएको छ :-  

“४१नं. ॥   ॥ एकै मामनसलाई एकै वा धेरै मदु्दाको धेरै कलमको कैि ठेक्न ुपरेमा 
जनु कलममा कैिको सबभन्द्िा ठूलो हि छ सो हि ननाघ्न ेिरी एकै वा धेरै मदु्दामा एक वा धेरै 

कलममा िरी कैि ठेक्नपुछम । त्यसरी कैि ठेवकएकोमा कैि भिुान हनु नपाउँिै अको 
कलममा कैि ठेक्न ुपने भयो र अस्घ ठेवकएको जम्मा कैिभन्द्िा पमछ ठेक्न ुपने कलमको हि 

बढी छ भन ेअस्घ कैि ठेक्िा थनुामा परेको मममतिेस्ख पमछ ठेवकएको कलमको हि ननाघ्न ेिरी 
कैि ठेक्नपुछम । अस्घ ठेवकएको कैिभन्द्िा पमछ ठेक्न ेकलमको हि घटी रहेछ भने थप कैि 

ठेक्न ु पिैन । फैसला, कैिी पूजी, कैि ठेक्न े वकताबमासम्म खलुाई दिनपुछम र पमछ ठेवकन े

कलमको हि घटी भएपमन अस्घ कैि ििाम ठूलो कलमको हि नपिेुको रहेछ भन ेसो नपिु 

दिनसम्म पमछल्लो कलममा कैि िनुमपछम । धेरै कलमको कैिको हि बराबर हनु आयो भन े

सोमध्ये एक कलमको कैि ठेक्नपुछम । अरू कलमका हकमा फैसला, कैिी पूजी, कैि ठेक्ने 
वकताबमासम्म खलुाउनपुछम । तर फैसला भई सकेपमछ कैि नबस्िै वा थनुा कैि बसेको 
अवस्थामा वा थनुा कैिबाट छुटेको वा भािेको अवस्था अको कसूर िरेकोमा सो कसूर बापत 

कानून बमोस्जम थप कैि ठेक्नपुछम ।”  

(८)  ४२ नं. को १ िफाको सट्टा िेहायको १ िफा रास्खएको छ :-  

“यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ फैसला भएकोमा आस्खरी टुङ्गो लािी फैसला भएको मममतले िईु वर्ममभि 

र सोभन्द्िा अस्घकोमा आस्खरी फैसला भएको मममतले तीन वर्ममभि िरखास्त दिनपुछम। लेस्खएको 
म्यािमभि िरखास्त  दिन आएमा मबिो भरी पाउन े काम खतम नभएसम्म अड्डाबाट दिएको 
तारीखमा रही जायजात समेत िेखाई दिउँला तारीख िजुारे ऐनबमोस्जम िनुम भने्न समेत बोली 
पारी िरखास्त मलई तारीखमा राखी म्याि पाए वा टाँसेको पैंतीस दिनमभि भनुम पने मबिो, मबशौंि 

लाग्नेमा सो समेत िास्खल िनम ल्याउन ुनल्याए ऐनबमोस्जम जायजात हनु्द्छ भनी िरखास्त परेको 
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सात दिनमभि मबिो भनुम पनेको नाममा म्याि जारी िनुमपछम र सो म्याि मभि मबिो मबशौंि िास्खल 

िनम नल्याए ऐनबमोस्जम जायजात िरी भराई  दिनपुछम---------------------------------१” 

(९)  ४३ नं. को सट्टा िेहायको ४३ नं. रास्खएको छ :-  
"४३नं. ॥    ॥ मदु्दा फैसला भै पनुरावेिन उजूरको म्याि नाघेपमछ जायजातबाट 

भराउन े मबिो बाहेक फैसलाबमोस्जम चलन पाउने वस्त ु चलन िनम जाँिा नदिएमा िेहायमा 
लेस्खए बमोस्जम हनु्द्छ -- ------------------------------------------------------------ 
आस्खरी टुङ्गो लािी फैसला भएपमछ सो फैसला भएका मममतले िईु वर्ममभि जनु अड्डाबाट चलन 

पाउन ेहो सो अड्डामा चलन पाउँ भने्न िरखास्त दिनपुछम । सो िईु वर्मको म्याि नाघेपमछ भने सो 
चलन चलाउन ेवस्तकुो ऐन फैसला बमोस्जम लािेको िस्तूरको आधा िस्तूर फेरर दिए माि सो 
पवहला िईु वर्मको म्याि नाघेको मममतले फेरर एक वर्ममभि िरखास्त दिन पाउँछ। सो म्याि 

नाघेपमछ भन ेिरखास्त मलन र अड्डाबाट चलन चलाई दिन समेत पिैन  ------------------१  

िेहाय िफा १ बमोस्जम िरखास्त परेपमछ त्यसको रसीि दिई िरखास्तवाला लाई तारीखमा 
राखी सात दिनमभि अड्डाको पूजी िरी आफ्नो इलाकामा भए आफ्नै अड्डाबाट र अरू इलाकामा 
भए सो इलाकाको अड्डालाई लेखी सो अड्डाबाट समेत तीन महीनासम्ममा सो चलन पाउन ेवस्त ु

चलन चलाई दिनपुछम---------------------------------------------------------------२  

चलन चलाउँिा स्थानीय पञ्चायतको कस्म्तमा एकजना सिस्य, तालकुिार, स्थानीय भलािमी 
समेत पाँच जना राखी चलन चलाई दिई चलन पूजी समेत दिनपुछम । चलन दिन ुपनेले वा अरू 

कसैले चलन चलाउन बाधा ववरोध िरे आवश्यक परे पञ्चायत, प्रहरी समेतको सहयोि मलई 

आवश्यक बल प्रयोि िरी चलन चलाई दिनपुछम र बाधा ववरोध िनेलाई पक्री अड्डामा िास्खल 

िनुमपछम । त्यस्तो बाधा ववरोध िनेलाई एक हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा पन्द्र दिनसम्म कैि 

हनु्द्छ -----------------------------------------------------------------------------३  

चलन दिन ुपने घर, पसलमभि धनमाल राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन न े दिन ुपने मामनस 

हास्जर भए खोल्न लिाई चलन चलाई दिनपुछम । हास्जर  नभए पन्द्र दिनमभि खाली िरी दिन ु

त्यसपमछ कुनै दिन अड्डाबाट मामनस आई ताला लािी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल 

तायिाती कब्जा मललाम मबक्री िरी चलन चलाई दिनेछ भनी सोही दिन सो चलन चलाउन ुपने 

घर पसलको िैलामा म्याि टाँसी म्याि नाघेपमछ सोबमोस्जम िरी चलन चलाई दिनपुछम । धन 

माल कब्जा मललाम मबक्री िरेकोमा सो िरेको एक वर्म मभि वफताम मलन आए सयकडा िश 

कटाई बाँकी वफताम िनुमपछम सो म्याि मभि वफताम मलन नपाए दिन ुपिैन, आम्िानी बाध्न ुपछम---४  

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

एक हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा एक महीनासम्म  कैि हनुेछ ------------------------५” 
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 (१०)  ४७नं. मा रहेको “वाररस दिन ेचावहको” भने्न शब्िहरू र "िास्खल िरेकै दिन” भने्न शब्िहरूपमछ 

“अिालती बन्द्िोवस्तको महलको ६५ नम्बरको िेहाय िफा ३ को रीत परु् याई” भने्न वाक्याशं 

थवपएको छ।  

(११)  ४८नं. को सट्टा िेहायको ४८ नं. रास्खएको छ:-  

 "४८नं. ॥  ॥ फैसलाबमोस्जम अड्डाबाट िनमपने काम िनम िराउनलाई िरखास्त 

दिई तारीखमा रहेका मामनसले तारेख िजुारी बसे सो िरखास्त बमोस्जम ऐनले िनुमपने कारवाई 

िनुम पिैन । िरखास्तबमोस्जम िराई पाउँिा ऐन फैसलाबमोस्जम लाग्न ेिशौंि मबशौंि र िस्तूर 
भन े छुट्न सिैन । म्याि तारेख थाम्न ेअवस्था पिेुका पैंतीस दिन नाघेपमछ सो असूल िरी 
मलनपुछम । फैसलाबमोस्जम िराउन िरखास्त दिन ेवा िरखास्त दिएपमछ सकार िने कुरामा 
अिालती बन्द्िोवस्तको महलको १७५ नम्बर बमोस्जम र िजु्रकेो तारीख थाम्ने कुरामा अिालती 
बन्द्िोवस्तको महलको  ५९ नम्बर र ६२ नम्बरबमोस्जम हनु्द्छ।”  

(१२)   ५१ नं. को सट्टा िेहायको ५१ नं. रास्खएको छ:-  

"५१ नं. ॥   ॥ फैसलाले वफताम पाउने भएको िण्ड, धरौटी, रोक्का राखे  सवमस्व 

जायजात कुनै सम्पस्ि वा सो मललाम मबक्री भै रहेको निि समत फैसला अस्न्द्तम भएको तीन 

वर्ममभि िरखास्त दिई वफताम मलन आएन भन ेवफताम पाउँिैन र सरकारी आम्िानी बाँध्नपुछम ।”  

(१३)   ६०नं, पमछ िेहायको ६१ नं. थवपएको छ:-  

"६१नं. ॥   ॥ फैसला कायामन्द्वयनको मसलमसलामा तहसीलिार कममचारीले िरेको 
काम कारवाईमा स्चि नबझु्ने सरोकारवाला व्यस्िले सोही अड्डाका हावकमछेउ पन्द्र दिनमभि 

उजूर िनम सक्नेछ। मनजले िरेको मनिमयमा स्चि नबझेु अिालती बन्द्िोवस्तको महलको १७ 

नम्बरबमोस्जम पनुरावेिन सनेु्न अड्डामा मनवेिन दिन सक्नेछ। त्यस्तो उजूर परेमा उजूर सनेु्नले 

उजूर परेको मममतले िईु महीनामभि कारवाई वकनारा िरी दिन ुपनेछ।'  

 (१४)  ५ नं. खारेज िररएको छ। 

 ४.   मलुकुी ऐन कािज जाचँको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन कािज जाँचको महलको १७ नं.  को िफा 
६ पमछ िेहायको िफा ७ थवपएको छ:-  

"ववभािीय प्रमखु वा अड्डा प्रमखुले सरकारी अड्डामा रहेको सरकारी कामकाज सम्बन्द्धी अप्रकास्शत िोप्य 

मलखतको नक्कल दिन वा अड्डामा पेश िनम कर लाग्ने छैन----७ 

 ५.   मलुकुी ऐन जग्िा आवाि िनेको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन जग्िा आवाि िनेको महलको  १३ नं. 

पमछ िेहायको १४ नं. थवपएको छ:- 
“१४ नं. ॥   ॥आवाि िनम नहनु ेजग्िा आवाि वा िताम िरे िराएकोमा बाहेक  अरू कुरामा 

थाहा  पाएको मममतले छ महीनामभि नामलश नदिए लाग्न सिैन।" 



 

11 
 

 ६.   मलुकुी ऐन जग्िा पजनीको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन जग्िा पजनीको महलको १७ नं. को सट्टा 
िेहायको  १७ नं. रास्खएको छ:-  

"१७ नं.॥  ॥ तालकुिारले खापी खाएका बाहेक एकको हकको जग्िा अकोले िताम 
िराएकोमा थाहा पाएको मममतले छ महीनामभि र अरू कुरामा भए  िरेको मममतले िईु वर्ममभि नामलश 

नदिए लाग्न सिैन ।”  

७.    मलुकी ऐन जग्िा ममच्नकेो महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन जग्िा ममच्नेको महलको,-  

(१)  ३ नं. को सट्टा िेहायको ३ नं. रास्खएको छ:-  

 “३ नं. ॥   ॥ िेहायको अवस्थामा जग्िा िपोट ठहछम ------------------------- 

रैकर वा अरू सरकारी वा सावमजमनक जग्िालाई राजिठुी वा अरू जग्िा वा सामबकिेस्खको 
ममन्द्है घडेरी भनी िबाई वा ती जग्िाबाट रैकर वा अरू सरकारी वा सावमजमनक जग्िालाई चापी 
घसुाई खाएको--- --- ---------------------------------------------------------------१  

 सामबकिेस्खको ममहै्र घडेरी बाहेक कुनै सरकारी वा सावमजमनक जग्िा िताम निराई खाएको -२  

एउटा जग्िाको ितामको नाताले बेितामको साँधको वा बेिल रहेको जग्िा खाएको ---------३”  

 (२)   ३ नं. पमछ िेहायको ३ क. नं. थवपएको छ:  

“३ क. नं. ॥    ॥ िेहायको अवस्थामा मतरो िपोट ठहछम ----------------------- 
साववक ितामको भीठ पाखो खरबारी वा ममन्द्है घडेरीलाई खेत िताम निराई कुलो लिाई खेत 

आवाि िरी खाएको --- --- - ------------------------------------------------------१ 

जग्िा बेसाबूि भई सामबक मतरो घटाई बन्द्िोवस्त भएकोमा जग्िा साबूि भएपमछ पमन जग्िा 
पजनीको महलको ८ नम्बरबमोस्जम साबूि मतरो निरी खाएको --------------------------२  

खोलो पैह्रो बेकायम भई लित कावटएकोमा जग्िा कायम भएपमछ पमन िताम मतरो निरी खाएको 
------- -------------------------------------------------------------------------3”  

(३)   ६ नं. को १ िफाको अन्द्तमा रहेको “पाखा जग्िा िबाई खाएकोमा भने जम्मै जग्िा खाई रहन े

कै नाउँमा िताम िरी त्यस्तो तालकुिारी जाहेरवालालाई  दिनपुछम' भने्न वाक्यांश स्झवकएको छ ।  

(४)   १८ नं. को सट्टा िेहायको १८ नं. रास्खएको छ:-  
"१८ नं. ॥ ॥ रोक्का भएको जग्िा मलए दिएको र जग्िा िपोट वा मतरो िपोट िरेको 

कुरामा बाहेक अरू जग्िाको कुरामा थाहा पाएको मममत छ महीनामभि, कूत बालीको कुरामा 
तीन वर्ममभि र जग्िाको झिडा परेको बालीको हकमा जग्िाको हक छुवट्टई अस्न्द्तम वकनारा 
भएको मममतले एक वर्ममभि नामलश नदिए लाग्न सिैन ।”  

(५)   ७ नं. खारेज िररएको छ ।  

८.    मलुकुी ऐन अंशवण्डाको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन अंशवण्डाको महलको,-  
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(१)  १८ नं. को सट्टा िेहायको १८ नं. रास्खएको छ:-  
 “१८ नं. ॥  ॥ मानो नछुवट्टई संि बसेका अंस्शयार छन ् भने जनुसकैु 

अंस्शयारले  सिोलको सम्पस्िबाट वा सिोलको खेती, उद्योि, व्यापार व्यवसायबाट बढे 

बढाएको सिोलको आजमन र लेनिेन व्यवहारको महलको ८ नम्बरबमोस्जम लिाएको ऋि सबै 

अंस्शयारलाई भाि लाग्छ। सो बाहेक कुनै अंस्शयारले आफ्नो ज्ञान वा स्शप वा प्रयासबाट मनजी 
आजमन िरेको वा कसैबाट मनजी तवरले िान वा बकस पाएको वा कसैको अपतुाली परेको वा 
स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोस्जम पाएकोमा त्यस्तो आजमन वा पाएको सम्पस्ि सो 
आजमन िने वा पाउने अंस्शयारको मनजी ठहरी आफूखशु िनम पाउँछ । बण्डा िनम कर लाग्िैन । 

अंश नभएपमन मानो छुवट्टई मभन्न बसेका वा रस्जिेशन निरी खमत उपमत आफ्नो आफ्नो िरी 
आफ्नो वहस्सासंि माि राखी खान ु वपउन ु िरेकोमा एकै ठाउँमा भएपमन मानो छुवट्टई 

मभन्न  भएको ठहछम । त्यस्तो कमाएको धन लाएको ऋि आफ्नो आफ्नो हनु्द्छ।”  

(२)  ३० नं. को सट्टा िेहायको ३० नं. रास्खएको छ:-  
“३० नं. ॥ ॥ अंशवण्डा ििाम सािी राखी कानूनबमोस्जम बण्डा छुटयाई वण्डापिको 

कािज खडा िरी मलने दिनेको र सािीको समेत सवहछाप िरी रस्जिेशन िनुम पनेमा सो िरी 
राख्नपुछम । सोबमोस्जम नभएको बण्डा सिर हुँिैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँिासम्ममा बण्डापि 

खडा िरी वा निरी घरसारमा नरम िरम ममलाई अचल अंशवण्डा िरी छुवट्टई आफ्नो आफ्नो 
वहसाब भाि शास्न्द्त बमोस्जम मलई पाई िास्खल खारेज समेत िराई सकेको वा बण्डाबमोस्जम 

आफ्नो आफ्नो भािको अचल छुट्टाछुटै्ट भोि मबक्री व्यवहार िरेकोमा व्यवहार प्रमािबाट बण्डा 
भइसकेको ठहरेमा पमछ बण्डापि रस्जिेशन भएको छैन वा बण्डा घटीबढी असल कमसल भयो 
भन्न पाउँिैन । रस्जिेशन नभए पमन बण्डा भएको सिर हनु्द्छ । पाउन े अंश भन्द्िा घटी अंश 

स्जउनी मलएकोमा र अंश छोडपि िरेकोमा भन ेरस्जिेशन भएको हनुपुछम ।”  

(३)   ३२ नं. को अन्द्तमा िेहायको वाक्यांश थवपएको छ:-  
"अंश मदु्दामा वािीले तारीख िजुारे पमन मदु्दा मडसममस निरी ठहरेबमोस्जम फैसला िनुमपछम।"  

९.    मलुकुी ऐन लेनिेन व्यवहारको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन लेनिेन व्यवहारको महलको,-  

(१)   ४ नं. को सट्टा िेहायको ४ नं. रास्खएको छ:-  

“४ नं. ॥   ॥ व्याज भराउन ु पने मदु्दामा जनुसकैु तहबाट व्याज भराउँिा 
आफूले फैसला िरेको मममतसम्मको व्याज र त्यसपमछ भरी भराउको िरखास्त परेमा भराएको 
मममतसम्मको व्याज समेत भराउन ेिरी फैसला िनुमपछम ।” 

(२)   १० नं. को सट्टा िेहायको १० नं. रास्खएको छ:-  
“१० नं ॥    ॥ अंश नभएका अंस्शयारले सिोलको अचल सम्पस्ि बेचमबखन ििाम 

वा कुनै वकमसमले हक छाडी दिँिा ऐनले आफूखशुी िनम पाउन ेअरूको मञ्जूरी मलन ुनपनेमा 
बाहेक अरूमा एकाघरसंिका अंस्शयार सबै सािी बसेको वा मनजहरूले मञ्जूरीको मलखत िरी 
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दिएको भए माि पक्का ठहछम। सािी पमन नबसेको र मञ्जूरीको मलखत पमन नभए मञु्जर नहनुेले 

रस्जिेशन भएको मममतले एक वर्मसम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनमभि उजूर िर् यो  र मनजको 
मञ्जूरी ठहररएन भन ेमनजको हक जमत सो सम्पस्ि मनजलाई वफताम िराई दिनपुछम । सोबमोस्जम 

वफताम भएकोमा साहूको थैली परेको भए वफताम भए जमतको थैली र ऐनबमोस्जमको व्याज मलखत 

रस्जिेशन िस्तूर समेत सो सम्पस्ि बेचमबखन िरी वा अरू कुनै वकमसमले हक छाडी दिनबेाट 

साहूले कपाली सरह असूल िरी मलन पाउँछ। आफ्नो मनजी आजमनको भए संि बस्नेको मञ्जरूी 
मलन ुपिैन । बेचमबखन समेत  िैह्र िनम हनु्द्छ ।”  

(३)   ११ नं. को सट्टा िेहायको ११ नं. रास्खएको छ:-  
“११ नं. ॥ ॥ कसैले आफ्नो हक पगु्न ेअचल मबक्री िरेकोमा यसै महलको  १० 

नम्बर बमोस्जम सािी बस्ने, मञ्जूरी दिन े बाहेक सो मबक्री भएको सम्पस्ि सस्न्द्धसपमन परेको 
मनजको ऐनबमोस्जमको कुनै हकवालाले मनखनी मलन चाहेमा सो वकने बेचेको मलखत रस्जिेशन 

भएको मममतले छ महीना सम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनमभि मनखनी मलन पाउँछ । सो म्याि 

नाघेपमछ वकन े बेचेको पक्का हनु्द्छ। एकाघर सिोलमा उमेर पिेुको कसैले थाहा पाएकोमा 
सिोलमा भएका मखु्य समेत सबै हकवालाले थाहा पाएको ठहछम । सस्न्द्धसपमन पने धेरै 
हकवालाले मनखन्न चाहेमा सो मध्ये सबैभन्द्िा नस्जकको हकवालाले मनखन्न पाउँछ ।  
नस्जकको हकवालाले वकनकेोमा सस्न्द्धसपमन पने भए पमन टाढाको हकवालाले  मनखन्न 

पाउँिैन ।' 

 (४)   १२ नं. को सट्टा िेहायको १२ नं. रास्खएको छ:-  
“१२ नं. ॥   ॥ सस्न्द्धसपमन पने हकवाला नभए वा भए पमन मनजले नमनखनमेा यसै 

महलको ११ नम्बरको म्यािमभि मनखन्न पाउँ भनी उजूर िरे िेहायकोले मनखन्न पाउँछ--------  
जग्िा भए सो जग्िाको मोही -------------------------------------------------------१  

तर घरबारीको लामि जग्िा वकनेकोमा िईु रोपनी वा तीन कट्टासम्म जग्िा सस्न्द्धसपमन पने 

हकवाला बाहेक अरूले मनखन्न पाउँिैन ।  

घर भए ---------------------------------------------------------------------------२  

एउटै घरको मभन्न मभन्न वहस्साको मभन्न मभन्न धनी भएको अवस्थामा घरको कुनै वहस्साको धनीले 

आफ्नो वहस्सा जमत मबक्री िरी दिएकोमा सो घरको अको वहस्साको धनीले मनखन्न खोजेकोमा 
मनजले मनखन्न पाउँछ । त्यस्तो मनखन्न पाउन े व्यस्ि धेरै भएमा तीमध्ये सबैभन्द्िा मकाम पने 

व्यस्िले मनखनी मलन पाउँछ---------------------------------------------------------१  

मामथ िेहाय िफा १ बमोस्जम मनखन्न पाउने व्यस्िले मनखनी नमलएमा र मोवहयानी हकको 
जग्िामा मोहीले घर बनाएको  जग्िावालाले मनखन्न पाउँछ------------------------------२ 

 (५)   १३ नं. मा रहेको “सस्न्द्धसपमन बाहेककोले भने धनी र धनीका सन्द्तान भएसम्म  उनले दिए माि 

मनखनी मलन पाउँछ” भने्न वाक्यांश स्झवकएको छ।  
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(६)   १६ नं. को सट्टा िेहायको १६ नं. रास्खएको छ:-  
“१६ नं. ॥   ॥ थैली मतरी मनखनी मलन पाउन े िैह्र कुरामा मनखनाई पाउँ  भनी 

अड्डामा उजूर िनम पाउँिा थैली थाहा भएकोमा थैली र रस्जिेशन िराउँिा मतरेको िस्तूर समेत 

ल्याई धरौट राख्नपुछम। थैली थाहा नहनुे मनामसव कारि परी थाहा नभएकोमा प्रमतउिर परेको 
पैतीस दिनमभि र थैलीमा मखु नममलेकोमा मखु ममले जमत उजूर ििाम नै र नममले जमतमा पमन 

बझुाउन ुपने ठहरे सो ठहरी पवहलो फैसला भएको पैंतीस दिनमभि सो मतनुमपने थैली िस्तरू समेत 

अड्डामा ल्याई धरौट राख्नपुछम। सो म्याि मभन्न थैली धरौट राख्न ल्याएन भन ेमनखनी मलन पाउँिैन 

मलए दिएको पक्का हनु्द्छ। असामीले नै बन्द्धकी मनखनी मलन े कुरामा पमन सोही नामलश 

फैसलाबाट मनखनाई दिन ुपिैन । असामीले पमछ मनखन्न चाहेमा साहूले  नबझेु थैली र िस्तरू 
समेत धरौट राखी उजूर िरेमा मनखनाई दिनपुछम ।”  

(७)   १७ नं. मा रहेको “अड्डामा थैली धरौट राखी उजूर िरेमा” भने्न वाक्यांशको सट्टा  "थैली र 

रस्जिेशन िस्तूर" भने्न शब्ि रास्खएको छ।  

(८)    २७ नं. को सट्टा िेहायको २७ नं. रास्खएको छ:-  
“२७ नं. ॥ ॥ िोहोरी मलखत भएकोमा पमछल्ला मलखतवालाले भोि िरेको मममतले 

अस्घल्लाले भोिवन्द्धकीमा मलएको भए िईु वर्ममभि र दृवष्टवन्द्धक भए भोि िनम पाउने अवस्था 
भएका िईु वर्ममभि उजूर िरे अस्घल्ला मलखतवालाले पाउँछ । म्याि नाघेपमछ अचल समाउन 

पाउँिैन । थैली कपाली हनु्द्छ । अस्घल्लाले हक टुटाई मलएको भए पमछल्लाले 

जनुसकैु  व्यहोराले मलएको भए पमन अस्घल्लाले नै पाउँछ ।”  

(९)    २० नं र ३९ नं. खारेज िररएका छन ्। 

१०.   मलुकुी ऐन रस्जिेशनको महलमा संशोधन : मलुकुी ऐन रस्जिेशनको महलको,-  
(१)   १ नं. को िेहायमा रहेको “भोिवन्द्धकको” भने्न शब्िहरूको सट्टा “भोि वा दृवष्ट  वन्द्धकको” भने्न 

शब्िहरू रास्खएका छन ्। 

 (२)   ५ नं. मा रहेको “मलखत िरी दिनलेे म्यािमभि अड्डामा िै रस्जिेशन िरी दिएन  भन ेसो म्याि 

नाघेको पैतीस दिनमभि रस्जिेशन निरी दिनेका नाउँमा नामलश िी रस्जिेशन िराई मलन पाउँछ 

सो म्यािपमछ नामलश लाग्न सक्िैन" भने्न वाक्याशँ स्झवकएको छ। यो ऐन प्रारम्भ हुँिाका बखत 

घरसारमा भैसकेको मलखत वा घरसारमा मलखत भई रस्जिेशन िराउन नामलश परी जनुसकैु 

तहमा भएको  मलखतको हकमा यो संशोधन लािू हनुेछैन ।  

(३)  ११ नं. मा रहेको “मलखत पास” भने्न शब्िहरूको सट्टा “मलखत रस्जिेशन” भने्न  शब्िहरू र 
“रस्जिेशन पास” भने्न शब्िहरूको सट्टा “रस्जिेशन” भने्न शब्ि  रास्खएको छ।  

(४)   ११ नं. पमछ िेहायको ११क. नं. थवपएको छ:-  
“११क. नं. ॥   ॥ आफ्नो हक पगु्ने अचल िैह्र बेचमबखन ििाम र रस्जिेशन हनु ु

पने मलखत िरी दिने व्यस्ि अड्डामा हास्जर हनु नसक्न े मनामसव कारि िेखाई आफूले 

बेचमबखन िनुमपने अचल सम्पस्ि वकटान िरी ऐनले वाररस दिन हनुे जनुसकैु व्यस्िलाई आफ्नो 



 

15 

 

तफम बाट हक छोडी बेचमबखन िनम सक्न ेिरी अस्ख्तयार नामामा लेखी अिालती बन्द्िोवस्तको 
महलको ७१ ख. नम्बरको रीत परु् याई अमधकृत वाररस मकुरर िनम हनु्द्छ । त्यस्तो अमधकृत 

वाररसले आफूले पाएको अख्त्यारनामा  मभि रही वाररस दिनेको हकमा अमधकृत वाररसले नै 

रस्जिेशन िनम हनु्द्छ।”  

(५)  २५ नं. मा रहेको “म्यािमभि रस्जिेशन िरी नदिंिा" भने्न शब्िहरूको सट्टा “यसै  महलको ९ 

नं. बमोस्जम” भने्न शब्िहरू रास्खएका छन ्र सोही नम्बरमा रहेको  “पास” भने्न शब्ि स्झवकएको 
छ।  

(६)   ३५ नं. को िेहाय िफा २ मा रहेको “अजी नलाग्न ेिरी” भने्न शब्िहरू स्झवकएका  छन ्। 

 (७)   २ नं. र ७ नं. खारेज िररएका छन ्।  

११.    मलुकुी ऐन चोरीको महलमा संशोधन : मलकी ऐन चोरीको महलको,-  
(१)  १० नं. को सट्टा िेहायको १० नं. रास्खएको छ:-  

"१० नं. ॥ ॥ चोरी मदु्दामा िेहायबमोस्जम िरी फैसला िनुमपछम ------------------- 
डाँका बाहेक अरू प्रकारका चोरी मदु्दामा कुनै अमभयिुले म्याि िजुारी फरार रहेकोमा वा 
हास्जर पक्राउ भएका अमभयिुले आफू मखु सामबत भई सािी वा ममतयार भनी पोलेको अरू 

व्यस्िले म्याि िजुारी फरार रहेकोमा ती फरारी हास्जर वा पक्राउ भएका बखत कारवाई 

फैसला िने िरी मनजहरूका हकमा मलुतवी राखी सो मदु्दामा अरू प्रमतवािीका हकमा म्यािमभि 

ठहरे बमोस्जम फैसला िनुमपछम । मदु्दाको सबै प्रमतवािी एकै पटक हास्जर वा पक्राउ नभई पटक 

पटक बयान भई सबैका हकमा एकैचोटी मदु्दा फैसला िनम अंि नपगु्ने भएमा जसको हकमा अंि 

पगु्छ त्यसको हकमा म्यािमभि फैसला िने िनुमपछम --- १  

मूलतवी रहेकाका हकमा अमभयिु पक्राउ नपरे वा हास्जर भएन भन ेपमन तीन वर्म पिेुपमछ मदु्दा 
खडा िरी बसु्झएसम्मको प्रमािबाट ठहरेबमोस्जम फैसला िररदिनपुछम -------------------२  

सबै प्रकारको चोरी मदु्दामा मबिो जसले जमत जमत खाएको ठहछम उसबाट उमत उमत असलु िरी 
मलनपुछम। मबिो भराउँिा चोरी भएको माल पिा लािेमा सो माल नै भराई दिनपुछम । िास्खल 

भएको वा उपर भएको मबिोबाट भराई नपिेुकोमा धनीले सो मबिो खान ेअपराधीको जायजात 

िेखाई िरखास्त दिएमा सो मबिो सोही जायजातबाट भराई दिनपुछम र सरकारी चोरीको मबिो 
बाहेक अरूमा जायजातबाट उपर नभएको मबिोमा कैि िराई पाउँ भनी िण्ड सजायको महलको 
४२ नम्बरबमोस्जम धनीले िरखास्त दिएमा सो मबिो एकसय रूपैयाँसम्म नपिेुकोमा िईु 

महीनासम्म, एकसय रूपैयाँभन्द्िा मामथ पाँचसय रूपैयाँसम्म नपिेुकोमा छ महीनासम्म, पाचँसय 

रूपैयाँभन्द्िा मामथ एक हजार रूपैयाँसम्म नपिेुकोमा एक वर्म र सोभन्द्िा मामथ जमतसकैु नपिेुको 
भए पमन िईु वर्मसम्म कैि िरी दिनपछम ----------------------------------------------३"  

(२)   २८ नं. को अन्द्तमा िेहायको वाक्यांश थवपएको छुः-  
"पनुरावेिन िरे बापत थप सजाय िनुम पिाम लािेको जरीवानाको सयकडीले हनुे थप जरीवाना 
नमतरे कैि िनुम पिाम यसै नम्बरबमोस्जम हनुे कैि थप िनमपछम । त्यसरी कैि ििाम यसै महलको 
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२७ नम्बरको हि नाघ्न े भएमा अिालती बन्द्िोवस्तको महलको २०३ नम्बरको ३ िफा 
बमोस्जमसम्म कैि िनुमपछम ।”  

१२.  सजाय ममनहा हनु:े २०३३ साल श्रावि २८ िते अस्घ जारी मदु्दामा भएको अस्न्द्तम  फैसलाले उजरूवाला 
वा सािीलाई तत्काल प्रचमलत काननुबमोस्जम कैिको सजाय भई कैि भोमिरहेको वा भोिी नसकेकोमा 
सो कैिको सजाय प्रचमलत कानूनले उजूरवाला वा सािीलाई नहनुे रहेछ वा हनु सक्ने सजायभन्द्िा बढी 
रहेछ भन े यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ नहनुेमा सो सजाय वा बढी भएकोमा सो बढी जमत स्वतुः ममनाहा 
हनुेछ।  

   

 

 


