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सामाजिक व्यवहार (सधुार) ऐन, २०३३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

२०३३।७।४ 

संशोधन गने ऐन 

१.   न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                     २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 

      संशोधन गने ऐन, २०६६              २०६६।१०।७ 

३.   केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेि गने ऐन, २०७२                २०७२।६।१४ 

४.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२                २०७२।११।१३ 

२०३३ सालको ऐन नं. ३१ 

 

============ 

सामाजिक व्यवहारमा सधुार गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना: सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रमिस्पधानत्मक भडक र फिलु खर्नमा मनयन्रण 
गरी सधुार गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महारािामधराि वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले 
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संजिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सामाजिक व्यवहार (सधुार) ऐन, 

२०३३” रहेको छ । 

                                                           
  यो ऐन संवि ्२०६५ साल िेठ १५ गिेदेजख लागू भएको ।  

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिवकएको । 
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(२) यो ऐन नपेाल .......... भर लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा– 

(क) “सामाजिक व्यवहार” भन्नाले वववाह, ब्रिबन्ध, र्डूाकमन, पास्नी, न्वारान, 

िन्मददवस, छैठी, बूढो–पास्नी र वपि–ृकायन समेिलाई िनाउँछ । 

(ख) “निीकको नािेदार” भन्नाले िनु व्यजिको सामाजिक व्यवहार हनुे हो, सो 
व्यजिको बाब ुपि र आमा पिका र्ार पसु्िा मभरको नािेदार सम्िन ुपछन र 
सो शब्दले िेह्र ददनसम्म िूठो बानुन पने दाि ुभाइको पररवार, भान्िाभान्िी, 
छोरीपदिको नामि–नामिनी, फुपूको छोरा छोरी, िेठी आमा र सानीआमाको 
छोरा छोरी, छोरी ज्वाइँ, बवहनी–ज्वाइँ, मभनाज्यू र मीिलाई समेि िनाउँछ । 

  िर वपि–ृकायनको हकमा िसले वपि–ृकायन गने हो मनिको उपरोि 
बमोजिमको नािेदार सम्िन ुपछन । 

३. मिलकमा मनयन्रण: (१) वववाह हुँदा मिलक मलन ददन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) उल्लंघन गनेलाई मबगो िफि गरी बाह्र हिारदेजख पच्र्ीस हिार 
रुपैयाँसम्म िररवाना वा िीसददनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

४. दलुही पिले मलन नहनु:े (१) छोरीबेटीको वववाह गरी ददंदा सो बापि दलुही पिले आफनो 
लामग कुनै नगदी जिन्सी मलन हुँदैन । 

(२) वववाह हनुे छोरीबेटीको लामग दलुहा पिले यमि गहना, कपडा, नगद–जिन्सी वा 
िेथा ददनपुछन भनी कर लगाउन हुँदैन । 

(३) उपदफा (१) उल्लंघन गनेलाई मबगो िफि गरी बाह्र हिारदेजख पच्र्ीस हिार 
रुपैयाँसम्म िररवाना वा एक वषनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । ददनेलाई त्यसको 
आधासम्म सिाय हनुेछ । 

                                                           
  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जिवकएको । 
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(४) उपदफा (२) उल्लंघन गनेलाई दश हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा पन्र 
ददनसम्म कैद हनुेछ । 

५. दाइिोमा मनयन्रण: (१) वववाह हुँदा वा वववाह पमछ दलुही पिबाट दलुही वा दलुहालाई 
यमि नगद जिन्सी दाइिो, दान, बकस, भेटी, ववदाई उपहार समेि िनुसकैु रुपमा ददनपुछन भनी 
दलुहा पिले कर लगाउन वा यमि मलने ददने भनी दवैु पिले अगावै िय गनन हुँदैन र दाइिो 
ददएन भनी दलुहा पिले टण्टा गनन वा वववाह गनन इन्कार गनन वा वववाह भइसकेको भए 
दलुही ववदाई गराई साथ नलग्न वा दलुही पमछ मार ववदाई गराई लग्ने प्रथा भएकाहरुले 
पमछ ववदाई गराई लग्न इन्कार गनन हुँदैन । 

(२) वववाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफनो कुल परम्परा 
अनसुार रािीखशुीले ददनेले पमन बढीमा दश हिार रुपैयाँसम्मको मार दाइिो ददन हनु्छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) उल्लंघन गनेलाई मलन ददन नपाउने मबगो भए मबगो 
िफि गरी दश हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा पन्र ददनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

६. अन्य आमथनक दावयत्व व्यहोननमा प्रमिबन्ध: (१) दलुहाको पढाईमा लागेको वा लाग्ने खर्न वा 
मनिलाई व्यापार वा व्यवसायमा लगाउन र्ावहने पूँिी वा दलुहािफन को वववाह खर्न दलुही 
पिबाट मलन हुँदैन । 

(२) िन्ि लग्दा लागेको बाटो खर्न िथा खाना खर्न दलुही पिले व्यहोनन वा सो 
पिले व्यहोराउन हुँदैन । 

(३) िन्ि िानेहरुलाई कुनै वकमसमको नगद जिन्सी उपहार ददन हुँदैन । 

िर, िन्िसाथ िाने भररयाहरुलाई नगदी वा जिन्सी ज्याला ददन बाधा पने छैन । 

(४) उपदफा (१) वा (२) उल्लंघन गनेलाई मबगो िफि गरी बीस हिारदेजख 
र्ालीस हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा पन्र ददनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

(५) उपदफा (३) उल्लंघन गनेलाई बीस हिारदेजख र्ालीस हिार रुपैयाँसम्म 
िररवाना वा पन्र ददनसम्म कैद हनुेछ । 
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७. िन्ि सम्बन्धी मनयन्रण: (१) बािावाला लगायि एकाउन्न िनाभन्दा बढी िन्ि वा बररयाि 
लान हुँदैन । 

(२) िन्िमा कुनै प्रकारको भाडावाल नार् लग्न हुँदैन । 

(३) िन्िमा आिसबािी गनन हुँदैन । 

(४) िन्िमा एघार िना भन्दा बढी बािावाला राख्न हुँदैन । 

(५) यस दफा उल्लंघन गनेलाई दश हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा पन्र ददनसम्म 
कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

८. वववाह भोिमा मनयन्रण: (१) दलुहा िथा दलुही पिबाट आयोजिि भोिमा निीकको 
नािेदार बाहेक अरु छरमछमेकी इष्टममरहरुमध्येबाट एकाउन्न िना भन्दा बढी व्यजिलाई 
आमन्रण गनन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) उल्लंघन गनेलाई बीस हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा पन्र 
ददनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

९. छैठी, न्वारान, िन्मददवस, पास्नी, र्डूाकमन, ब्रिबन्ध, बूढो–पास्नीको भोिमा मनयन्रण: (१) छैठी, 
न्वारान, िन्मददवस, पास्नी, र्डूाकमन, ब्रिबन्ध, बढुो–पास्नी गदान सो कमनकाण्डसंग सम्बजन्धि 
नजिकको नािेदार बाहेक अरु छरमछमेकी इष्टममरहरुमध्येबाट पच्र्ीस िनाभन्दा बढी 
व्यजिलाई भोिमा आमन्रण गनन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) उल्लंघन गरेमा दश हिार रुपैयाँ िररवाना वा साि ददनसम्म कैद 
वा दवैु सिाय हनुेछ । 

१०. वपि–ृकायनको भोिमा मनयन्रण: (१) कुनै पमन व्यजिको मतृ्य ुउपरान्ि गररने काि वकररया, 
श्राद्ध एवं अन्य ववमभन्न वक्रया गदान निीकको नािेदार र मलामी (गदुठयार) बाहेक अरु 
छरमछमेकी इष्टमभरहरुमध्येबाट पच्र्ीस िनाभन्दा बढी व्यजिलाई भोिमा आमन्रण गनन 
हुँदैन । 
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(२) उपदफा (१) उल्लंघन गनेलाई दश हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा साि 
ददनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

११. दाइिो आदद प्रदशनन गनन नहनु:े (१) सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैिाने वा पठाउने दाइिो 
लगायि कुनै पमन व्यवहार वा उपहार भडवकलो रुपमा प्रदशनन गरी लैिान वा पठाउन हुँदैन 
। 

(२) उपदफा (१) उल्लंघन गनेलाई पाँर् हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा साि 
ददनसम्म कैद वा दवैु सिाय हनुेछ । 

१२. भजककलो रुपमा घर सिाउन नहनु:े (१) सामाजिक व्यवहार गदान सो उपलक्ष्यमा र्ावहनेभन्दा 
बढी हनुेगरी भजककलो रुपमा वत्ती बाली घर सिाउन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) उल्लंघन गनेलाई दश हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा साि 
ददनसम्म कैद हनुेछ । 

१३. स्थानीय िहको दावयत्व:  (१) यो ऐन बमोजिम गनन नहनुे काम कुनै व्यजिबाट हनु वा गनन 
लागेको बजुिएमा सो कायन नगनुन भनी स्थानीय गाउँ वा नगरपामलकाले सम्बजन्धि व्यजिलाई 
सम्िाउन ुबिुाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्िाउँदा बिुाउँदा पमन सम्बजन्धि व्यजिले अटेर गरी 
गनन नहनुे काम गरेमा वा गनन लागेमा त्यस्िो व्यजि उपर कानूनी कारवाई हनु जिल्ला 
कायानलयमा िनाउ ददन ुपनेछ । 

१४. नपेाल सरकारले आदेश िारी गनन सक्न:े वववाह, ब्रिबन्ध, र्डूाकमन, पास्नी, बूढो पास्नी िथा 
वपि–ृकायन आददमा गररने खर्नको सम्बन्धमा हदबन्दी लगाई नेपाल सरकारले नेपाल 
रािपरमा सूर्ना प्रकाजशि गरी आदेश िारी गनन सक्नेछ । 

१५. वहसाब देखाउन ु पने: (१) सामाजिक व्यवहारको मसलमसलामा भोिको लामग आमन्रण 
गररएका व्यजिहरुको लगि िथा ऐनमा िोवकएबमोजिम भए नभएको वववरण सम्बजन्धि 
प्रमखु जिल्ला अमधकारीले माग गनन सक्नेछ र त्यसरी मामगएको वववरण सम्बजन्धि व्यजिले 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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सूर्ना पाएको मममिले बाटाका म्याद बाहेक पन्र ददनमभर ददन ुपनेछ । यसरी प्रमखु जिल्ला 
अमधकारीले वववरण माग गदान ऐनको म्यादमभर उिूर परेको हकमा मार माग गनन सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमखु जिल्ला अमधकारीले मागेको वववरण नददएमा िीन 
हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा िीन ददनसम्म कैद वा दवैु सिाय गनन सवकनेछ । 

१६. नपेाल सरकार वादी हनु:े यस ऐन अन्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 

१७. मदु्दाको िहवककाि र दायरी: (१) यस ऐन बमोजिम सिाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
िहवककाि प्रहरीले गनेछ र यस्िो िहवककािको काम पूरा गरी मनिले मदु्दा हेने अमधकारी 
समि मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मदु्दा िहवककाि र दायर गदान प्रहरीले सरकारी 
वकीलको राय मलन सक्नछे । 

१८. मदु्दा दायर गने म्याद: यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम उल्लंघन गरेको मममिले 
पैंिीस ददन मभर मदु्दा दायर नगरेमा मदु्दा र्लाउन सवकने छैन । 

१९. मदु्दा हेने अमधकारी र कायनववमध: (१) यस ऐन अन्िगनिको मदु्दामा शरुु कारवाही र वकनारा 
गने अमधकार प्रमखु जिल्ला अमधकारीलाई हनुेछ । 

(२) यस ऐन अन्िगनिका मदु्दामा प्रमखु जिल्ला अमधकारीले ववशेष अदालि ऐन, 

२०५९ बमोजिमको कायनववमध अपनाउनेछ । 

(३) प्रमखु जिल्ला अमधकारीले गरेको मनणनय उपर जिल्ला अदालिमा पनुरावेदन 
लाग्नेछ । 

२०. दण्ड सिाय: (१) यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोजिम गनन नहनुे काम गरेमा बढीमा 
िीस हिार रुपैयाँसम्म िररवाना वा िीस ददनसम्म कैद हनुेछ । 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(२) सरकारी कमनर्ारी वा नेपाल सरकारको स्वाममत्व वा मनयन्रण भएको संगदठि 
संस्थाको कमनर्ारी वा नेपाल सरकारबाट स्थापना गररएको संस्थान वा संगदठि स्वशामसि 
संस्थाका कमनर्ारीहरुले यस ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमबमोजिम गनन नहनुे काम 
गरे गराएमा यस ऐनमा िोवकएको सिायको अमिररि त्यस्िो कमनर्ारीलाई मनिको सेवा 
शिनसम्बन्धी कानून बमोजिम ववभागीय कारवाही समेि गररनेछ । 

(३)  ........................ 

२१. मनयमहरु बनाउन े अमधकार: (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानजन्वि गननको लामग नेपाल 
सरकारले मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सवनसामान्यिामा प्रमिकूल प्रभाव नपने गरी 
खास गरी देहायका ववषयहरुमा मनयमहरु बनाउन सक्नेछ:– 

(क)  स्वंयम्बर, साइपाटा, कन्यादान, मखुहेनन िाने, सम्धी–सजम्धनी भेटसम्बन्धी 
व्यवहार सम्बन्धमा, 

(ख) िन्िीलाई दलुहीिफन बाट खवुाउने सम्बन्धमा, 

(ग) वववाह भएपमछ वषन ददनसम्म गररने व्यवहार सम्बन्धमा, 

(घ) सतु्केरी हनुभुन्दा अजघ वा पमछ गररने व्यवहार सम्बन्धमा, 

(ङ) आमा बाबकुो मखु हेने सम्बन्धमा, 

(र्) भाइटीका सम्बन्धमा, 

(छ)  सामाजिक व्यवहारमा सगनु लाने सम्बन्धमा, 

(ि) वपिकृायन गदान दान आदद गने सम्बन्धमा, 

                                                           
  केही नेपाल कानून संशोधन िथा खारेि गने ऐन, २०७२ द्वारा जिवकएको । 
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(ि) सामाजिक व्यवहारमा आमन्रण गररने पाहनुाहरुको संख्या िोक्न े
सम्बन्धमा, 

(ञ) दलुान फकानउने सम्बन्धमा, 

(ट) भोिमा बोलाउने नजिकका नािेदारहरुको अमधकिम संख्या िोक्ने 
सम्बन्धमा । 

                                                           
 रष्टब्य:- १. स्थानीय प्रशासन (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु:- 

  “जिल्ला कायानलय” को सिा “जिल्ला प्रशासन कायानलय” । 

 २. ववशेष अदालि ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :- 

  “ववशेष अदालि ऐन, २०३१” को सिा “ववशेष अदालि ऐन, २०५९” । 

 ३. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :- 

  “श्री ५ को सरकार” को सिा “नेपाल सरकार” । 

 ४.गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :- 

  “नगर पञ्चायि” को सिा “नगरपामलका” । 

 ५. केही नेपाल कानून संशोधन र खारेि गने ऐन, २०७२ द्बारा रुपान्िर भएका शब्दहरु:- 

  "स्थानीय पञ्चायि" को सिा "स्थानीय मनकाय" ।  


