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सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३
िेपाल रािपत्रमा प्रकाजित नमनत
२०३३।८।२१
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐि २०३३ को दफा २१ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।
१.

संजिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको िाम “सामाजिक व्यवहार (सुधार)
नियमावली, २०३३” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसड्डले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा “ऐि” भन्नाले सामाजिक
व्यवहार (सुधार) ऐि, २०३३ सम्झिु पछथ ।

३.

भोिमा बोलाउिे िजिकका िातेदारहरुको अनधकतम संखयाः सामाजिक व्यवहारमा भोिमा
आमन्त्रण गदाथ ऐि बमोजिम आमन्त्रण गिथ पाउिे इष्टनमत्र र छरनछमेकीहरु बाहे क
दे हायको व्यवहारमा दे हायमा लेजिएको भन्दा बढी िजिकको िातेदारलाई आमन्त्रण गिथ
हुुँदैिः–
सामाजिक व्यवहार

िजिकको िातेदारको अनधकतम सं खया

(क) वववाह–

सय ििा

(ि) छै टी, न्वाराि, िन्मददवस, पास्िी, चूडाकमथ,

पच्चीस ििा

ब्रतबन्ध र बू ढोपास्िी–

पच्चीस ििा

(ग) वपतृकायथ–
४.

(मलामी गुठीयार) समेत पचास ििा

साइपाटा वा सुपारी लािे सम्बन्धमाः साइपाटा वा सुपारी लािे प्रचलि भएकाहरुले आ–
आफिो प्रचलि एवं वैददक ववनध अिुसार चावहिे पूिाको सामाि र सुपारी, फलफूल,
नमठाई र मसला िस्ता चीिबीिहरु सबै गरी पाुँच वकस्ती भन्दा बढी लै िाि हुुँदैि
त्यसरी साइपाटा वा सुपारी लै िाुँदा लुगा वा गहिा लै िाि हुुँदैि

५.

र

।

स्वयम्बर गदाथः स्वयम्बर गदाथ आ–आफ्िो प्रचलि एवं वैददक ववनध अिुसार पूिा आिा
गरी दुलहाले दुलहीलाई बढीमा आधा तोलासम्मको सुिको औ ंठी एउटा वा दुई
तोलासम्मको सुिको नसक्री एउटा बाहे क अन्य कुिै वकनसमको सामग्री ददि हुुँदैि
दुलही तफथबाट पनि दुलहालाई कुिै वकनसमको सामग्री ददि हुुँदैि
(1)

।

।
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(२) स्वयम्बर गिथ िाुँदा पुरोवहत बाहेक पाुँचििा भन्दा बढी व्यजि लाि
हुुँदैि
६.

।

वववाहमा लुगा, गहिा लैिािे सम्बन्धमाः िन्त िाुँदा

दुलहीलाई लुगा गहिा लै िािे

प्रचलि भएकाहरुले दुलहीलाई तीि िोर भन्दा बढी लुगा र एकसरो भन्दा बढी गहिा
लै िाि हुुँदैि
७.

।

िन्तीलाई िुवाउिेः दुलहीको घरमा रात बस्िे गरी िन्ती आउिे व्यजिहरुलाई दुलही
तफथबाट दुई छाक भन्दा बढी िुवाउि हुुँदैि

।

तर दुलहीकै घरमा वववाह सम्बन्धी प्रायः सबै व्यवहार सम्पन्न गिुथ पिे प्रचलि
भएकाहरुको हकमा दुलहा समेत बढीमा पा“चििासम्मलाई दुई छाक भन्दा बढी
िुवाउि बाधा पिे छै ि ।
८.

कन्यादाि गदाथः कन्यादाि गदाथ आ–आफ्िो प्रचलि एवं परम्परा अिुसार िगरी िहुिे
कायथसम्म गरी पच्चीस रुपैंयाुँ भन्दा बढीको सुि दाि प्रनतष्ठा गिुथ हुुँदैि

९.

।

मुि हेि थ िाुँदाः (१) वववाह पश्चात् छोरीबेटीको मुि हेि थ िािे प्रचलि भएकाहरुले
छोरीबेटीको मुि हे ि थ िाुँदा

आ–आफ्िो

प्रचलि एवं परम्परा अिुसार दही, माछा,

मसला, नमठाई र फलफूल िस्ता चीिबीिहरु सबै गरी बढीमा पा“च वकस्ती र
छोरीबेटीलाई एक िोर लुगा बाहेक अन्य कुिै वकनसमको सामग्री लै िाि हुुँदैि
(२) मुि हे ि थ िाुँदा बीसििा भन्दा बढी व्यजि लै िाि हुुँदैि
(३) दि रुपैयाुँ भन्दा बढी रािी मुि हेि थ हुुँदैि
१०.

।

।

।

सम्धी सजम्धिीको ढोग भेटः वववाह पश्चात् सम्धी सजम्धिीको ढोग भेट गदाथ दुलही पिका
सम्धी सजम्धिीले दुलहा पिका सम्धी सजम्धिीलाई एक रुपैंयाुँ भन्दा बढी रािी ढोग भेट
गिुथ हुुँदैि

११.

।

दुलाि फकाथउुँदा वा दुरागमि गदाथः आफ्िा छोरीबेटी र दुलहालाई घर फकाथउुँदा आ–
आफ्िो प्रचलि एवं परम्परा अिुसार बढीमा पाुँच वकस्तीसम्म िािे कुरा र दुलहालाई
एक िोर लुगा बाहेक अन्य कुिै वकनसमको सामग्री ददि हुुँदैि

(2)

।
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१२.

तीिमा दर पठाउिेः तीि पवथमा दर पठाउुँदा आ–आफ्िो प्रचलि एवं परम्परा अिुसार
नमठाई र फलफूल िस्ता चीिबीिहरु सबै गरी बढीमा दुई वकस्ती बाहे क अन्य कुिै
सामग्री पठाउि हुुँदैि

१३.

।

आमा बाबुको मुि हेिःथ मातातीर्थ औ ंसी, गोकणथ औ ंसीमा आमा बाबुको मुि हेि थ िािेले
नमठाई र फलफूल िस्ता चीिबीचहरु सबै गरी बढीमा एक वकस्ती बाहे क अन्य कुिै
सामग्री लै िाि हुुँदैि

१४.

।

भाइटीका गदाथः भाइटीकामा दददी ववहिीले प्रत्येक दािु भाइलाई आ–आफ्िो प्रचलि एवं
वैददक ववनधअिुसार चावहिे सगुिको सामाि बाहे क फलफूल, नमठाई र मसला आदद समेत
गरी एक वकस्ती भन्दा बढी लै िाि हुुँदैि

१५.

।

सगुि लािे सम्बन्धमाः पास्िी, ब्रतबन्ध, च ुडाकमथ र वववाहको उपलक्ष्यमा सगुि लािे
प्रचलि भएकाहरुले मामा र फुपू िलक बाहे क अरुले सगुि लै िाि हुुँदैि

१६.

दाि आदद गिेः मृत्यु उप्रान्त तेह् ददिसम्म दाि आदद गदाथ चल अचल, चौपाया समेत गरी
दुई हिार रुपैयाुँ भन्दा बढीको दाि दजिणा ददि हुुँदैि

१७.

।

।

काम गिे व्यजि, भररया आदद गणिा िगिेः (१) िन्ती सार् िािे भररयाहरुलाई िन्तीको
सं खयामा गणिा गररिे छै ि ।
(२) मुि हे ि थ िाुँदा

सामाि आदद वोकी िािे भररयाहरुलाई मुि हेि थ िािे

व्यजिहरुको सं खयामा गणिा गररिे छै ि ।
(३) भोिमा काममा लगाएको व्यजिलाई आमजन्त्रत व्यजिहरुको सं खयामा गणिा
गररिे छै ि ।

द्रष्टव्यः– केही िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।
(3)

