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ु ी दे वानी सं हिता तथा त्यस सम्बन्धी काययहवधध कानूनलाई संशोधन गनय बनेको हवधेयक
मुलक
प्रस्तावना :

ु ी दे वानी सं हिता तथा त्यस सम्बन्धी काययहवधध कानूनलाई सं शोधन गनय
मुलक

वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संक्षिप्त नाम

ु ी दे वानी सं हिता तथा त्यस
प्रा म्भ : (१) यस ऐनको नाम "मुलक

सम्बन्धी काययहवधध ऐन,२०७९" िे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रा म्भ िुनेछ।
२.

ु ी दे वानी संहिता, २०७४ मा सं शोधन : मुलक
ु ी दे वानी सं हिता, २०७४ को,मुलक
(१) दफा ४० को उपदफा (५) को प्रधतवन्धात्मक वाकयांशको खण्ड (१) पधछ
दे िायको खण्ड (१क.) थहपएको छः“(१क) कुनै क्षिवीत पधतले त्यस्तो घोषणा पधछ अको हववाि ग े को
भने त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै अस पने छै न ।"

(२)

दफा ७१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा

िेका “वा कुष्ठ

िे छ

ोगी भएको”

भन्ने शब्दिरु क्षिहकएका छन् ।
(३)

दफा ७६ को,(क) उपदफा (१) मा िे का “कानून बमोक्षिम तोहकएको अधधका ी समि” भन्ने
शव्दिरुको सट्टा “नेपाल स का ले नेपाल

ािपत्रमा सूचना प्रकाशन ग ी

तोकेको अधधका ी समि” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन्।
(ख) उपदफा (३) मा

िे का “प्रचधलत कानून बमोक्षिमको ढााँचामा” भन्ने

शव्दिरुको सट्टा “नेपाल स का ले

नेपाल

ािपत्रमा प्रकाशन ग ी

तोहकददएको ढााँचामा” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन्।
(४)

दफा ८० को उपदफा (२) मा
शब्दिरुको सट्टा “नेपाल स का ले

िे का “प्रचधलत कानूनले तोहकएको” भन्ने
नेपाल

ािपत्रमा सूचना प्रकाशन ग ी

तोहकददए बमोक्षिमको” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
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(५)

दफा १०३ पधछ दे िायको दफा १०३क. थहपएको छः"१०३क.

छो ा छो ीले अंश पाउनेः अंश धलई सम्बन्ध धबच्छे द ग े की

महिलाले अको हववाि ग े मा धनिले अं श बापत पाएको सम्पक्षि धनिको
पूव य पधत तफय छो ा छो ी भएमा त्यस्ता छो ा छो ीले

नभएमा धनि

आफैंले धलन पाउनेछ।"
(६) दफा १०७ को उपदफा (१) मा

िे का “अगाधड नै” भन्ने शब्दिरुको सट्टा

“धभत्र” भन्ने शब्द ाक्षखएको छ ।
(७) दफा ११३ को,(क) उपदफा (१) को सट्टा दे िायको उपदफा (१) ाक्षखएको छ:–
“(१) कुनै दम्पधतको छो ा छो ी िक्षन्मएमा आमा वा बाबुले

प्रचधलत कानून बमोक्षिमको म्यादधभत्र नेपाल स का ले नेपाल

ािपत्रमा

सूचना प्रकाशन ग ी तोकेको अधधका ी समि िन्म दतायको लाधग धनवेदन
ददनु पनेछ ।”

(ख) उपदफा (२) मा

िे का “ कम िर बाना बापत” भन्ने शब्दिरुको सट्टा

“धबलम्ब शुल्क” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन्।
(ग) उपदफा (५) को सट्टा दे िायको उपदफा (५) ाक्षखएको छः“(५) उपदफा (३) बमोक्षिम सम्बक्षन्धत अधधका ीले प्रत्येक
महिना दताय भएको िन्म दतायको हवव ण कानून बमोक्षिम तोहकएको
धनकायमा यथाशीघ्र पठाउनु पनेछ ।”
(घ) उपदफा (६) क्षिकीएको छ ।
(८)

दफा १२४ को दफा क्षशषयकमा

िे को “धनयन्त्रण” भन्ने शब्दको सट्टा “सं िण”

भन्ने शब्द ाक्षखएको छ ।
(९)

दफा १३२ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) पधछ दे िायको खण्ड (छ१)
थहपएको छ: “(छ१) दफा १२६ बमोक्षिमको क्षिम्मेवा ी

कतयव्य पालना नग े को,”
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(१०) दफा १७२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा दे िायको प्रधतवन्धात्मक
वाकयांश थहपएको छः“त ,
आधुधनक

क्षचहकत्सा

हवधीबाट

प ीिण

गदाय

िायिन्म

िुने

सम्भावना नदे क्षखएको भनी सम्बक्षन्धत हवशेषज्ञ क्षचहकत्सकले ग े को

धसफार स नेपाल स का ले गठन ग े को मेधडकल बोडयले अनुमोदन
ु वा धमयपत्र
ु ी
ग े मा हववाि भएको पााँच वषय पु ा भएपधछ धमयपत्र
ाख्न बाधा प े को माधनने छै न।”

(११) दफा २१६ को उपदफा (४) पधछ दे िायको उपदफा (५) थहपएको छ: “(५) अंशबण्डा गदाय कुनै अंक्षशया बीच नातामा हववाद प े मा त्यस्तो

हववादको धन ोपण ग ी अं शबण्डा गनुय पनेछ ।
त

दफा ७४ बमोक्षिमको अवस्थामा सोिी बमोक्षिम अशबण्डा गनुय

पनेछ।”
(१२) दफा २२२ को उपदफा (२) पधछ दे िायको उपदफा (३) थहपएको छ: “(३) उपदफा (२) बमोक्षिम सम्पक्षिको फााँटवा ी ददनु पने व्यक्षिले
म्यादधभत्र अंशबण्डा लाग्ने सम्पूण य सम्पक्षिको फााँटवा ी नददएमा त्यस्तो सम्पक्षि
दफा २२६ बमोक्षिम लुकाए वा धछपाएको माधननेछ ।”
(१३) दफा २२५ को उपदफा (१) मा

िे को “समेत” भन्ने शब्दको सट्टा “ता े ख

गुिा े मा वा” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(१४)

दफा २३४ पधछ दे िायको दफा २३४क. थहपएको छः“२३४क. सम्पक्षि हफताय पाउने: कुनै हववाहित महिलाले पधत तफय अंशबण्डा
निुदै सगोलको सम्पक्षि धलई अको हववाि ग े मा त्यस्तो सम्पक्षि
धनिको पूव य पधतले वा पूव य पधतका अंक्षशया ले हफताय पाउनेछ।”

(१५) दफा २३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा

िे को “छो ातफयका” भन्ने

शब्दको सट्टा “छो ा छो ीतफयका” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
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(१६) दफा २४९ को उपदफा (३), (४)

(५) मा

िे को “सङ्घीय” भन्ने शब्दको

सट्टा “नेपाल स का ,” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(१७) दफा ३२३ को उपदफा (३) पधछ दे िायको उपदफा (३क.) थहपएको छः“(३क.) गुठीको सम्पक्षि क्षखया लागी, टु टी फुटी, सधडगली वा अन्य कुनै
हकसीमले नोकसान िुन िाने दे क्षखएमा त्यस्तो सम्पक्षिलाई तत्कालै नोकसान निुने
प्रकृधतको सम्पक्षिमा पर वतयन ग ी गुठीको सञ्चालन
(१८) दफा ३८६ को उपदफा (२) मा

व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।”

िे का “माधसक बीस ििा ” भन्ने शब्दिरुको

सट्टा “माधसक एक लाख” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(१९) दफा ४६४ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) को सट्टा दे िायको खण्ड (ि)
ाक्षखएको छ:“(ि) माधसक पााँचलाख रुपैंयाभन्दा बढी घ बिाल धलनु ददनु ग े को धलखत,”
(२०) दफा ४६८ को उपदफा (२) मा

िे का “पार त दस्तु ” भन्ने शब्दिरुको सट्टा

“पार त गदाय लाग्ने दस्तु ” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(२१) दफा ४६९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को सट्टा दे िायको खण्ड (ङ)
ाक्षखएको छ: “(ङ) घ बिाल भए घ बिालमा ददने धलनेले समान हिस्सामा दुबैले,”
(२२) दफा ४८६ को उपदफा (५) मा

िे का “नाधलस गने िदम्याद” भन्ने

शब्दिरुको सट्टा “फैसला कायायन्वयनको म्याद” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।

ु ी दे वानी सं हिता, २०७४ मा
(२३) रुपान्त : मुलक

िे का दे िायका शब्दिरुको सट्टा

दे िाय बमोक्षिमका शब्दिरु ाखी रुपान्त गर एको छ:–
“(क) ठाउाँ

ठाउाँमा

िे का

“क्षिल्लास्त ीय

प्रशासधनक

कायायलय”

भन्ने

शब्दिरुको सट्टा “क्षिल्ला प्रशासन कायायलय” ।
“(ख)

भाग ६ को ठाउाँ ठाउाँमा िे को “पर च्छे द” भन्ने शब्दको सट्टा “भाग” ।
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३.

ु ी दे वानी काययहवधध सं हिता, २०७४ मा संशोधन : मुलक
ु ी दे वानी काययहवधध
मुलक
सं हिता, २०७४ को,-

(१)

दफा ३६ को,(क)

उपदफा (२) को ठाउाँ ठाउाँमा

िे का “पचास ििा

रुपैंया” भन्ने

शब्दिरुको सट्टा “एक लाख रुपैंया” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(ख)

उपदफा (२), (३)

(४) मा

िे का “वडा सधमधतको कायायलय” भन्ने

शब्दिरुको सट्टा “वडा कायायलय” भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(२)

दफा ६८ को खण्ड (छ) मा

िे का “िक दावा” भन्ने शब्दको सट्टा “िक दाबी”

भन्ने शब्दिरु ाक्षखएका छन् ।
(३) दफा ७१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को अन्त्यमा “अंकबाट” भन्ने शब्द
थहपएको छ ।
(४) दफा १५३ को उपदफा (२) मा

िे का “मुद्दा हकटान नग ी सामान्य रुपमा”

भन्ने शब्दिरु क्षिकीएका छन् ।
(५)

दफा २२५ को उपदफा (१क) मा िे का “उपदफा (५)” भन्ने शब्दिरुको सट्टा
“उपदफा (१)” भन्ने शब्दिरू ाक्षखएका छन् ।

(६)

दफा २५२ को,(क)

उपदफा (१) पधछ दे िायको उपदफा (१क) थहपएको छः-

फैसला

“(१क) कसैले फैसला कायायन्वयन गने काययमा अव ोध ग े मा
कायायन्वयन

व्यक्षििरुको नाम
(ख) उपदफा (२) मा

गनय खहटएका

कमयचा ीले

त्यस्तो

अव ोध

गने

ठे गाना उल्ले ख ग ी प्रधतवेदन ददनु पनेछ ।”
िे को “व्यक्षिलाई” भन्ने शब्द पधछ “कमयचा ीको

प्रधतवेदनको आधा मा वा पिको माग बमोक्षिम” भन्ने शब्दिरू थहपएका
छन् ।
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