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→→→→अपराध सिहताअपराध सिहताअपराध सिहताअपराध सिहतांं ंं  

�तावना�तावना�तावना�तावना: शाि�त र �यवथा तथा सव�साधारण जनताको सदाचार, सिवधाु , आिथ�क िहत, िश ाचार र नैितकता 

कायम रा#न अपराधस$ब�धी नेपाल काननु लाई संशोधन र एक+करण गरी समयानकल �यापक संिहताको ु ू

�यवथा गन� वा.छनीय भएकोले,  

 1ी ५ महाराजािधराज वीरे�3 वीर िव4म शाहदेवबाट राि67य प8ायतको स9ाह र स$मितले यो ऐन 

बनाइब<सेको छ ।  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद---- १ १ १ १ 

�ा�ा�ा�ारि$भकरि$भकरि$भकरि$भक 

११११. संिBC नामसंिBC नामसंिBC नामसंिBC नाम, , , , िवतार र िवतार र िवतार र िवतार र �ार�ार�ार�ार$भ$भ$भ$भ: (१) यो ऐनको नाम “अपराध संिहता २०.......”रहकेो छ । 

(२) यसको िवतार नेपाल अिधराKयभर हLनेछ । 

(३) यो संिहता २०.........साल...............गतेदेिख �ार$भ हLनेछ । 

२२२२. संिहताको बिहBOेीय �योगसंिहताको बिहBOेीय �योगसंिहताको बिहBOेीय �योगसंिहताको बिहBOेीय �योग:::: (१) कसैले नेपाल अिधराKयबािहर देहायको कनै अपराध गरेमा िनजलाई ु

यो संिहताबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) प>र?छेद ४ अ�तग�तको अपराध, वा 

(ख) दफा १७८ को खTड (क) अ�तग�तको अपराध, वा 

(ग) प>र?छेद २० वा २१ अ�तग�तको अपराध, वा 

                                                             

→ काननू आयोगले तVकािलन 1ी ५ को सरकारमा पेश गरेको मसौदा र �ितवेदन । सो मसौदामा २॰३९ नेपाल काननू आयोगले गरेको संशोधन मसौदा र 

�ितवेदन समेत पछािड रािखएको छ । 

साभार काननू तथा �याय म�Oालय, २॰३१।५।२५ मा �कािशत । 
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(घ) 1ी ५ को सरकार वा  1ी ५ को सरकारको वािमVव वा िनय�Oणमा भएको 

कनै संगिठत संथाको सेवामा रहदँा आ\नो पदीय काय� स$पादनको ु

स$ब�धमा गरेको यस सिंहताबमोिजमको अपराध । 

(२) कन ै नेपाली नाग>रकले नेपाल अिधराKयबािहर देहायको कनै ु ु अपराध गरेमा नेपाल 

अिधराKयिभO सो अपराध गरे सरह िनजलाई यो संिहताबमोिजम सजाय हLनेछ :- 

(क) नेपाली नाग>रकको Kयान िलएको वा Kयान िलने उ^ोग, द_Vसाहु न वा 

आपरािधक षडय�O गरेको अपराध, वा 

(ख) िनसहाय नेपाली नाग>रकलाई प>रVयाग गरेको अपराध, वा 

(ग) नेपाली नाग>रकलाई ग$भीर चोट पa याु एको अपराध, वा 

(घ) नेपाली नाग>रकलाई गैरकाननीु  थनामा राखेको अपराधु , वा 

(ङ) नेपाली नाग>रकलाई अपहरण वा ख>रद-िब4+ गरेको अपराध, वा 

(च) नेपाली, नाग>रकलाई जवज�ती करणी गरेको अपराध, वा 

(छ) नेपाली नाग>रक वा नेपाल अिधराKयमा संथािपत संगिठत संथा वा 1ी ५ 

को सरकारको िहतको िवbc ठगी, िकतd, िबजाइँ, चोरी, डकैती, 

आपरािधक करकाप, आपरािधक िवeासघात वा स$पिgको आपरािधक 

उपयोग गरेको अपराध, वा 

(ज) दफा २०९ अ�तग�तको अपराध, वा 

(झ) नेपाली नाग>रकलाई बेइhती गरेको अपराध, वा 

(ञ) दफा २२२ वा २२४ अ�तग�तको अपराध, वा 

(ट) नेपाल अिधराKयिभO पैठारी गनd उiेjयले खा̂  पदाथ� वा औषधीमा 

िमसावट गरेको अपराध । 
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(३) कन ै नेपाली नाग>रकले नेपाल अिधराKयबािहर यो संिहतामा उ9ेख भएबमोिजमको कनै ु ु

अपराध गरेको रहछे र कनै अ�तरा�ि67य स$झौता वा कनै िवदेशी राKय वा राKयह_सँगु ु  भएको स$झौता 

अनसार Vयु तो नेपाली नाग>रक उपर नेपाल अिधराKयमा कारबाई चलाइ सो अपराध गरे बापत सजाय 

गनd 1ी ५ को सरकार उपर दाियVव रहछे भने नेपाल अिधराKयिभO अपराध गरे सरह Vयतो नेपाली 

नाग>रकलाई यो संिहताबमोिजम सजाय हLनेछ । 

३३३३. प>रभाषाप>रभाषाप>रभाषाप>रभाषा:::: यो संिहतामा- 

(क) “अदालत” भmाले मुiा हेनd अ�य अिधकारी समेतलाई जनाउँछ । 

(ख) “�यायाधीश” भmाले मiामा िनण�य िदने अिधकार �ाC �यिn स$झनपछ� ।ु ु  

(ग) “काम” भmाले कामह_को समह समेत स$झनपछ� र यो शoदले ू ु काननु ले गन�पनd नगरेकोलाई ु

समेत जनाउँछ । 

(घ) “आ1य िदने” भmाले कनै �यिnलाई खानु , िपउन, पैसा, लgा-कपडा, हातहितयार वा 

सवारीको साधन िदने वा प4ाउबाट ब?न सहायता पa याु उने काम स$झनपछ� ।ु  

(ङ) “Kयान” भmाले मािनसको Kयान स$झनपछ� ।ु  

(च) “रा67सेवक”भmाले देहायको कनै �यिn स$झनपछ�ु ु : 

(१) नेपालको संिवधानबमोिजम 1ी ५ महाराजािधराजबाट कनै पदमा िनु यn ग>रब<सेको ु

�यिn, वा 

(२) काननु  वा कनै शत�नामा वा करारबमोिजम ु 1ी ५ को सरकारको कनै सेवामा िनयु ुn 

भएको �यिn, वा 

(३) प8ायत वा वगpय तथा �यावसाियक संगठनको कनै तहको सदय वा प8ायत वा ु

Vयतो संगठनको सेवामा िनयn भएको �यिnु ,वा 
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(४) 1ी ५ को सरकारको वािमVव भएको सगंिठत संथाका पदािधकारी वा Vयतो 

संथाको सेवामा िनयn भएको �यिnु , वा 

(५) साव�जिनक कत��य वा जवाफदेही भएको पदमा बहाल रहेको �यिn । 

(छ) “साव�जिनक संथा” भmाले 1ी ५ को सरकारको वािमVवमा वा िनय�Oणमा भएको संगिठत 

संथा, िविभm तहका प8ायत र वगpय तथा �यावसाियक संगठनका एकाईह_ र अ�य 

थानीय �ािधकारीलाई समते जनाउँछ । 

४४४४. शाही सेनाशाही सेनाशाही सेनाशाही सेनास$ब�धी �यवथालाई असर नपानdस$ब�धी �यवथालाई असर नपानdस$ब�धी �यवथालाई असर नपानdस$ब�धी �यवथालाई असर नपानd: शाही सेनास$ब�धी काननीु  �यवथालाई यस संिहताले 

कनै असर पानd छैन ।ु  

५५५५. प ीकरण िदइएका शoद वा वा<यांशको अथ�प ीकरण िदइएका शoद वा वा<यांशको अथ�प ीकरण िदइएका शoद वा वा<यांशको अथ�प ीकरण िदइएका शoद वा वा<यांशको अथ�: यो संिहताको कनै दफामा प ीकरण िदइएका शoद ु

वा वा<यांश अ_ दफामा पिन �योग भएको रहछे भन ेसोही प ीकरण अन_प �योग भएको मािननेछ ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२२२२ 

फौजदारी �यायका सामा�य िसcा�तफौजदारी �यायका सामा�य िसcा�तफौजदारी �यायका सामा�य िसcा�तफौजदारी �यायका सामा�य िसcा�त 

६६६६. सामा�य _पमा लाग हLने िसcा�त र �यवथाह_सामा�य _पमा लाग हLने िसcा�त र �यवथाह_सामा�य _पमा लाग हLने िसcा�त र �यवथाह_सामा�य _पमा लाग हLने िसcा�त र �यवथाह_ूूूू : यो प>र?छेद, प>र?छेद ३ र प>र?छेद ३० मा 

उि9िखत िसcा�त र �यवथाह_ नेपाल काननु  अ�तग�तका सबै अपराधका स$ब�धमा सामा�यत: लागू 

हLनेछन ।्  

७७७७. काननकाननकाननकाननुुुु अनसारको काम अपराध नहLने अनसारको काम अपराध नहLने अनसारको काम अपराध नहLने अनसारको काम अपराध नहLनेुु ुु : काननु ले गन� कर लगाएको वा काननु ले B$य मानेको कनै काम ु

अपराध मािनने छैन । 

८८८८. तrयको sमले गरेको काम अपराध नहLतrयको sमले गरेको काम अपराध नहLतrयको sमले गरेको काम अपराध नहLतrयको sमले गरेको काम अपराध नहLनेनेनेने: तrयको sममा परेर काननु ल े गन� कर लगाएको छ वा 

काननु ले B$य मानेको छ भmे िवeास गरी असल िनयतल ेगरेको कनै काम अपराध मािनने छैन ।ु  
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९९९९. काननकाननकाननकाननुुुुबमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLनेबमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLनेबमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLनेबमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLन:े::: �याियक कारबाई गदा� काननुtारा �दg 

अिधकार �योग गरी वा काननुtारा �दg हो भmे असल िनयतल े िवeास गरेको अिधकार �योग गरी 

�यायाधीशले गरेको कनै काम अपराध मािनने छैन ।ु  

१०१०१०१०. नाबालकले गरेको काम अपराध नहLनेनाबालकले गरेको काम अपराध नहLनेनाबालकले गरेको काम अपराध नहLनेनाबालकले गरेको काम अपराध नहLन:े आठ वष� ननाघेको नाबालकले गरेको कनै काम अपराध ु

मािनने छैन । 

११११११११. मानिसक अमानिसक अमानिसक अमानिसक अवथतावथतावथतावथताबाट पीिडत �यिnल ेगरेको काम अपराध नहLबाट पीिडत �यिnल ेगरेको काम अपराध नहLबाट पीिडत �यिnल ेगरेको काम अपराध नहLबाट पीिडत �यिnल ेगरेको काम अपराध नहLनेनेनेने: मानिसक अवथताले गदा� 

कनै कामको दोषपण� वा ु ू गैरकाननीु  �कृित बvन नस<ने भई कनै �यिnले सो काम गरेमा िनजल ेअपराध ु ु

गरेको मािनने छैन । 

१२१२१२१२. मात लागेको �यिnले गरेको काम अपराध नहLनेमात लागेको �यिnले गरेको काम अपराध नहLनेमात लागेको �यिnले गरेको काम अपराध नहLनेमात लागेको �यिnले गरेको काम अपराध नहLने: मादक पदाथ�बाट मात लागेको कारणले कनै ु

कामको दोषपण� वा ू गैरकाननीु  �कृित बvन नस<ने भई कनै �यिnले सो काम गरेमा िनजले अपराध ु ु

गरेको मािनने छैन । 

तर िनजले वे?छाले मादक पदाथ� �योग गरेबाट मात लागेको रहेछ भने यो दफा लाग हLने ू   

छैन । 

१३१३१३१३. स$मितले गरेको काम अपराध नहLनेस$मितले गरेको काम अपराध नहLनेस$मितले गरेको काम अपराध नहLनेस$मितले गरेको काम अपराध नहLने: Kयान िलने वा ग$भीर चोट पa याु उने िनयत वा सो हLन सnछ 

भmे wान नभई कसैले सोx वष� मािथको कनै �यिnको स$मित िलई गरेकोु  कन ैकामबाट स$मित िदने ु

�यिnलाई कनै Bित पy गए पिन सो काम अपराध मािनने छैन ।ु ु  

१४१४१४१४. भलाइका लािग स$मित िलएर असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेभलाइका लािग स$मित िलएर असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेभलाइका लािग स$मित िलएर असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेभलाइका लािग स$मित िलएर असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLने: कसैले कनै �यिnको ु

भलाइका लािग िनजको स$मित िलई असल िनयतल ेहोिशयारीसाथ गरेको कनैु  कामबाट स$मित िदने 

�यिnलाई नै Bित पy गए पिन सो काम अपराध मािनने छैन ।ु  

१५१५१५१५. भलाइका लािग संरBकको स$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLनेभलाइका लािग संरBकको स$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLनेभलाइका लािग संरBकको स$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLनेभलाइका लािग संरBकको स$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLने: सोx वष� ननाघेको वा 

मानिसक अवथताबाट पीिडत भएको �यिnको भलाइका लािग िनजको संरBकल े वा Vयतो 
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संरBकको स$मित िलएर अ_ कसैले असल िनयतल े होिशयारीसाथ गरेको कनै कामबाटु  Vयता 

�यिnलाई कनै Bित पy गए पिन सो काम अपराध मािनने छैन ।ु ु  

तर Kयान जान वा ग$भीर चोट पyबाट रो<ने उiेjयल ेगरेकोमा बाहेक Kयान जान सnछ ु भmे 

जानीजानी Vयतो कनै काम गरेमा सो गनd �यिnले आपरािधक दाियVवबाट छटकारा पाउने छैन ।ु ु  

१६१६१६१६. स$मितस$मितस$मितस$मित: देहायका अवथामा िदइएको स$मितलाई यस प>र?छेदको �योजनका लािग स$मित मािनने 

छैन:- 

(क) तrयको sममा प>र वा कनै Bितको डरलेु  कनै �यिnले स$मित िदएकोमा ु सो स$मित अनसार ु

काम गनd �यिnलाई सो स$मित Vयतो sममा प>र वा डरले िदइएको हो भmे करा थाहा छु  वा 

िनजलाई Vयतो िवeास हLनपुनd कनै मनािसव कारण छ भनेु , 

(ख) मानिसक अवथताले वा मादक पदाथ�बाट मात लागेको कारणले गदा� स$मित िदने �यिn 

आफले स$मितू  िदएको कराको �कृित र प>रणाम बvनु ु  नस<ने अवथामा रहेछ भने, वा 

(ग) सोx वष� मिनका नाबालकले स$मित िदएको हो भने ।ु  

१७१७१७१७. काम वयं अपराध भएमा अपवाद लाग नहLनेकाम वयं अपराध भएमा अपवाद लाग नहLनेकाम वयं अपराध भएमा अपवाद लाग नहLनेकाम वयं अपराध भएमा अपवाद लाग नहLनेूू ूू : कसैलाई Bित पगेको वा Bित पa याु ु उने िनयत वा 

स$भावना भएको आधारमा कनै कामु  अपराध ठह>रन े वा नठह>रने नभई उiेjय वा प>रणाम जेसकै ु

भएपिन सो काम गन� नैु  अपराध हLने रहछे भने दफा १३, १४ र १५ लाग हLन ेछैनन ।ू ्  

१८१८१८१८. स$मित निलएर असल िनयतले भलाइका लािग गरेको काम अपराध नहLनेस$मित निलएर असल िनयतले भलाइका लािग गरेको काम अपराध नहLनेस$मित निलएर असल िनयतले भलाइका लािग गरेको काम अपराध नहLनेस$मित निलएर असल िनयतले भलाइका लािग गरेको काम अपराध नहLने: कन ै�यिn स$मित िदन ु

नस<ने अवथामा रहेछ र मौकामा स$मित िदन िनजको संरBक पिन कोही रहनेछ भने स$मित निलएर 

पिन िनजको भलाइका लािग असल िनयतले कसैले होिशयारीसाथ गरेको कनै कामबाट िनजलाई कनै ु ु

Bित पyु गएमा सो काम अपराध मािनने छैन । 

तर Kयान जान वा ग$भीर चोट पyबाट रो<ने उijयल ेगरेकोमा बाहेक Kयान जान सnछ भmे ु

जानीजानी Vयतो कनै काु म गरेमा सो गनd �यिnले आपरािधक दाियVवबाट छटकारा पाउने छैन ।ु  
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१९१९१९१९. भलाइभलाइभलाइभलाइ:::: दफा १४, १५ र १८ को �योजनका लािग- 

(क) आिथ�क भलाइलाई भलाइ मािनने छैन । 

(ख) Kयान िलने िनयतल ेगरेको काम भलाइका लािग गरेको मािनने छैन । 

२०२०२०२०. असल िनयतले िदएको जानकाअसल िनयतले िदएको जानकाअसल िनयतले िदएको जानकाअसल िनयतले िदएको जानकारीबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेरीबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेरीबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेरीबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेुु ुु : Bित पa याु उने िनयत नभई असल 

िनयतले भलाइका लािग कसैले कसैलाई कनै कराको सचनाु ु ू  वा जानकारी िदएबाट सो सचना वा ू

जानकारी पाउने �यिnलाई कनै Bित पy गए पिन ु ु अपराध गरेको मािनने छैन । 

२१२१२१२१. डरOासमा डरOासमा डरOासमा डरOासमा पा>रपा>रपा>रपा>र गराएको काम अपराध नहLने गराएको काम अपराध नहLने गराएको काम अपराध नहLने गराएको काम अपराध नहLने: कसैले कसैलाई िनजको वा िनजको निजकका 

नातेदारको Kयान िलने वा िनजलाई वा िनजको निजकका नातेदारलाई ग$भीर चोट पa याु उने डरOास 

देखाइ कनै काम गन� लगाएको रहछे र िनु जले तVकाल आ\नो वा आ\नो निजकका नातेदारको Kयान 

जाने वा आफलाई वा आ\नो निजकको नातेदारलाई ग$भीर चोट पyे मनािसवू ु  आशंकामा प>र सो काम 

गरेको रहेछ भने िनजले कनै अपराध गरेको मािनने छैन ।ु  

तर आफz ले गदा� सो काम गनd �यिn Vयतो डरOासको िथितमा पगेकोमा वा िनजले Vयतो ु

डरOासबाट कसैको Kयान िलएको वा मृVयदुTड हLने राजकाजस$ब�धी अपराध गरेकोमा िनजले यस दफा 

बमोिजम आपरािधक दाियVवबाट छटकारा पाउने छैन ।ु  

२२२२२२२२. Bित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेBित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेBित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेBित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLने: कसैको Kय वा स$पिgमा पy स<ने Bित ू ु

बचाउनको लािग सो Bितको �कृितको र तVकाल केही नगरे उn Bित पगी नै हा{न े स$भावनाको ु

िबचारबाट उिचत देिखने कनै काम असल िनयतले कसैले गरेकोु मा सो कामबाट अ_लाई Bित पy ु

सnछ भmे जानीजानी गरेको हो भmे आधारमा माO Vयतो काम अपराध मािनने छैन । 

२३२३२३२३. िनजी रBाको लािग गरेको काम अपराध नमािननेिनजी रBाको लािग गरेको काम अपराध नमािननेिनजी रBाको लािग गरेको काम अपराध नमािननेिनजी रBाको लािग गरेको काम अपराध नमािनने: दफा २६ र २८ बमोिजम िनजी रBाको 

अिधकारको �योगमा गरेको कनै काम अपराध मािनन ेछैन ।ु  



www.lawcommission.gov.np 

8 

www.lawcommission.gov.np 

२४२४२४२४. अपराधीअपराधीअपराधीअपराधी नहLने �य नहLने �य नहLने �य नहLने �यिnले गरेको काम िnले गरेको काम िnले गरेको काम िnले गरेको काम िवbcिवbcिवbcिवbc पिन िनजी रBाको अिधकार हLने पिन िनजी रBाको अिधकार हLने पिन िनजी रBाको अिधकार हLने पिन िनजी रBाको अिधकार हLन:े::: कनै काम अपराध हLने ु

तर उमेर नपगेकोु , मानिसक अवथताबाट पीिडत भएको वा मात लागेको �यिnले गरेको वा तrयको 

sममा प>र गरेको हो भmे कारणबाट अपराध नहLने भएपिन अपराध सरहमानी Vयतो कामको िवbc 

हरेक �यिnलाई िनजी रBाको अिधकार हLनेछ । 

२५२५२५२५. िनजी रBाको अिधकारमा ब�देजिनजी रBाको अिधकारमा ब�देजिनजी रBाको अिधकारमा ब�देजिनजी रBाको अिधकारमा ब�देज: (१) मृVय वा ग$भीर चोटको आशंका नभएको देहायको कनै ु ु

कामको िवbc िनजी रBाको अिधकार हLने छैन:- 

(क) अदालतको फैसला गनd वा आदेश िदने अिधकार BेO नभएको भए पिन 

Vयतो अिधकार BOे िथयो भनी असल िनयतले िवeास गरी अदालतको 

फैसला वा आदेश अनसार कनै रा67सेवकले असल िनयतले गरेको वा गनd ु ु

उ ो̂ग गरेको कनै काम ।ु  

(ख) कनै रा67सेवकले आ\नो पदीय अिधकारको �योगमा असल िनयतले गरेको ु

वा गन� उ^ोग गरेको कनै काम ।ु  

(ग) कनै रा67सेवकले आ\नो पदीय अिधकाु रको �योगमा असल िनयतले 

िदएको िनदdशन अनसार गरेको वा गन� उ ो̂ग गरेको कनै कामु ु  । 

(२) उपदफा (१) मा जनसकै करा लेिखएको भएतापिन देहायको अवथामा कन ै�यिn िनजी ु ु ु ु

रBाको अिधकारबाट वि8त हLने छैन : 

(क) उपदफा (१) को खTड (क) मा उि9िखत काम गनd �यिn रा67सेवक हो र 

अदालतको फैसला वा आदशे अनसार काम गद}छ भmे करा जानकारी हLने ु ु

वा िवeास पनd कारण नभएमा वा माग गदा� पिन Vयतो काम गनd �यिnले 

आफले सो काम गन� पाएको अिधकारपO नदेखाएमाू , 
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(ख) उपदफा (१) को खTड (ख) मा उि9िखत काम गनd �यिn रा67सेवक हो 

भmे करा जानकारी हLने वा िवeास पनd कारण नभएमाु , वा 

(ग) उपदफा (१) को खTड (ग) मा उि9िखत काम गनd �यिn कनै ु

रा67सेवकको िनदdशनमा काम ग>ररहेको हो भmे करा जानकारी हLने वा ु

िवeास पनd कारण नभएमा वा Vयतो िनदdशन अनसार सो काु म गन� लागेको 

हो भmे करा िनजले नबताएमा वा सो काम गन� िलिखत अिधकारपO ु

भएकोमा माग गदा� पिन सो अिधकार पO नदेखाएमा । 

(३) िनजी रBाको लािग आवjयकभ�दा बढी चोट वा Bित पa याु उने अिधकार हLन ेछैन । 

२६२६२६२६. जीउको िनजी रBाको अिधकारजीउको िनजी रBाको अिधकारजीउको िनजी रBाको अिधकारजीउको िनजी रBाको अिधकार:  (१) �Vयेक �यिnलाई जीउ िवbcको कन ैअपराधबाट आ\नो वा ु

अ_ कसैको जीउको रBा गनd अिधकार हLनेछ । 

(२) देहायको आ4मणको िवbc िनजी रBाको अिधकार �योग गदा� दफा २५ को ब�देजिभO 

रही आ4मणकारीको Kयानस$म िलन र अ�य सबै अवथामा Kयान िलन बाहके अ_ चोट पa याु उन 

हL�छ: 

(क) जन आ4मणबाट रBा नगदा�ु  प>रणाममा मVृयु वा ग$भीर चोटको आशंका 

हL�छ Vयतो आ4मण, 

(ख) जवज�ती करणी वा अ�ाकृितक मैथन गनd िनयतले गरेको आ4मणु ,  

(ग) अपहरण गनd वा अपहरण ग>रएको �यिnलाई सो करा ु जानीजानी गैरकाननीु  

थनामा रा#ने वा लकाउनेु ु , 

(घ) थनाबाट छटकारा पाउनको लािग अिधकार �ाC अिधकारी समB उजु ु ुर गन� 

नपाउने अवथामा पा>र गैरकाननीु  थनामा रा#न ेउiेjयले गरेको आ4मणु , 

(ङ) Kयान मानd, मिn श{क �ाC गनdु ु , िवदेश लैजाने वा गो�य तवरले थनामा ु

रा#ने वानीमािनसलाई िनजको इ?छा िवbc िववाह गन� वा गरैकाननीु  
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करणी गन� कर लगाउन े वा सो कराको �लोभनमा पानd वा ु १० वष�भ�दा 

मिनको नाबालकलाई िनजसँग रहकेो चल अचल स$पिg चोरी ग>रिलने ु

िनयतले अपहरण गन� लािगएको भmे उिचत आशंका हLने आ4मण । 

(३) Kयान जाने उिचत आशंका भएको कन ैआ4मणकोु  िवbc िनजी रBाको अिधकार �योग 

गदा� कसैले कनै िनद�षु  �यिnलाई चोट पy स<ने खतरामा नु पा>र िनजी रBाको अिधकार �भावकारी 

_पले �योग गन� नस<न ेभएमा िनजलाई Vयतो खतरा िलनेस$मको अिधकार हLनेछ । 

२७२७२७२७. जीउकोजीउकोजीउकोजीउको िनजी रBाको अिधकारको �ा िनजी रBाको अिधकारको �ा िनजी रBाको अिधकारको �ा िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ र अ�तर$भ र अ�तर$भ र अ�तर$भ र अ�त:::: अपराध गनd उ^ोग वा ध$क+बाट जीउलाई खतरा 

हLने उिचत आशंका उVपm भएदेिख जीउको िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ हL�छ र जीउलाई खतरा 

हLने आशंका िव^मान रहेस$म सो अिधकार रही रहनेछ । 

२८२८२८२८. स$पिgको िनजी रBाको अिधकारस$पिgको िनजी रBाको अिधकारस$पिgको िनजी रBाको अिधकारस$पिgको िनजी रBाको अिधकार: (१) �Vयेक �यिnलाई चोरी, डकैती वा िबजाइँ र सो समावेश 

भएको कनै अपराधको ु िवbc आ\नो वा अ_ कसैको चल वा  अचल स$पिgको रBा गनd अिधकार  

हLनेछ । 

(२) देहायको अपराध वा Vयतो अपराध गनd उ^ोगको िवbc िनजी रBाको अिधकार �योग 

गदा� दफा २५ को ब�देजिभO रही अपराधीको Kयान िलन वा िनजलाई अ_ चोट पa याु उन र अ�य सबै 

अवथामा Kयान िलन बाहेक अ_ चोट पa याु उन हL�छ:- 

(क) डकैती, 

(ख) िनजी रBाको अिधकार �योग नगदा� प>रणाममा मृVय ु वा ग$भीर चोट पyे ु

उिचत आशंकाको अवथामा भएको चोरी वा िबजाइँ, वा 

(ग) मािनस बने, पजा वा �ाू थ�ना गनd वा स$पिg रािखन ेकन ैघरु , झपडीु , पाल 

वा ड�ा वा कनै सवारीको साधनमा आगो लगाइ वा िव6फोटक पदाथ� ु ु रािख 

वा �योग गरी ग>रएको िबजाइँ । 
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२९२९२९२९. स$पिgको िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ र अ�तस$पिgको िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ र अ�तस$पिgको िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ र अ�तस$पिgको िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ र अ�त: स$पिgलाई खतरा हLने उिचत आशंका भएदेिख 

स$पिgको िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ हL�छ र देहायको अवथा भएस$म सो अिधकार रही 

रहनेछ:- 

(क) डकैतीको िवbc अपराधीले Kयान िलने, चोट पa याु उने वा गैरकाननीु  थनछेक गनd काम वा सो ु

कराको उ^ोग गदा�स$म वा तVकाल मVृयु ु, चोट वा गैरकाननीु  थनछेकको Oास रही रहेस$मु ,  

(ख) चोरी िवbc अपराधील े स$पिg िलई भागी जाने काम परा नगरेस$म वा सो स$पिg िफता� ू

निदएस$म वा अिधकार �ाC अिधकारीबाट सहायता निलएस$म, वा 

(ग) िबजाइँ िवbc अपराधीले िबजाइ ँगरी रहँदास$म । 

३०३०३०३०. मामली Bितमामली Bितमामली Bितमामली Bितूू ूू  पy गएकोमा अपराध नहLने पy गएकोमा अपराध नहLने पy गएकोमा अपराध नहLने पy गएकोमा अपराध नहLनेुु ुु : साधारण समझ र िमजासका �यिnले उजर नगनd मामली ु ू

िकिसमको Bित रहेछ भने Vयतो Bित पगेको वा पa याु ु उने िनयत वा स$भावना भएको कारणले कनै ु

काम अपराध मािनने छैन । 

३१३१३१३१. अपराध गनdअपराध गनdअपराध गनdअपराध गनd: अपराध गनd िनयत नभई उिचत होिशयारीसाथ असल िनयतले गरेको कनै काम अपराध ु

मािनने छैन । 

३२३२३२३२. अपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनdअपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनdअपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनdअपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनdु ुु ुु ुु ु : अदालतले काननु बमोिजम सजाय तो<दा अ�य 

कराह_को अित>रn देहायका कराह_को समेत िबचार गरी अपराधको ग$भीरता अनसार सजाय ु ु ु

तो<नपछ�ु :- 

(क) अपराधको ग$भीरता बढाउन ेकराह_ु :- 

(१) 1ी ५ महाराजािधराजका समB वा राजदरवारमा अपराध गरेको । 

(२) िवeासको द_पयोग गरी अपराध गरेको ।ु  

(३) कनै साव�जिनक पदको लाभ उठाइ अपराध गरेको ।ु  
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(४) रा67सेवकले आ\नो पदीय कत��य पालन गन� लागेकोमा बाधा पुa याउने वा िनजलाई 

कनै ु गैरकाननीु  काम गन� लगाउने िनयतले अपराध गरेको । 

(५) देवथलमा अपराध गरेको । 

(६) पाँच वा पाँचभ�दा बढी �यिnह_ले ह�ल बाँधेर अपराध गरेको । 

(७) ह�लद�ा वा भक$प भएको वा महामारी फैिलएको वा बाढी आएको वा Vयत ै कनै ू ु

आपतको अवथामा अपराध गरेको । 

(८) हातहितयार साथमा िलई अपराध गरेको वा हातहितयार िलएका मािनसको मiतबाट 

अपराध गरेको वा हातहितयार िलएका मािनसको मiतबाट अपराध गरेको । 

(९) अपराधीले पिहले पिन अपराध गरी सकेको । 

(१०) पा>रतोिषक, आeासन वा Kयालाको �लोभन पाएर अपराध गरेको । 

(११) आ\नो संरBणमा रहेको �यिnका िवbc अपराध गरेको । 

(१२) योजना बनाएर अपराध गरेको । 

(१३) किललो उमेर, वृcावथा वा शारी>रक वा मानिसक अवथताले गदा� आ\नो बचाउ 

गन� स<ने िथित नभएका �यिnका िवbc अपराध गरेको । 

(ख) अपराधको ग$भीरता घटाउने कराह_ु :- 

(१) अपराधीको उमेर २१ वष�भ�दा कम वा ७० वष�भ�दा मािथ भएको । 

(२) जित ग$भीर_पको अपराध भएको छ Vयित ग$भीर अपराध गनd अपराधीको िनयत   

नभएको । 

(३) जन �यिnका ु िवbc अपराध भएको छ सो �यिnले अपराधीलाई अपराध हLनभ�दा ु

तVकाल अिघ उgेजना वा ध$क+ िदएको । 
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(४) अपराधी वा िनजको नातेदारका िवbc ग>रएको कनै ग$भीु र अपराधको बदलाको 

_पमा तVकालै अपराध भएको । 

(५) अपराधीले वे?छाले अपराध वीकार गरेको । 

(६) अपराधीले स$बि�धत अिधकारी समB आVमसमप�ण गरेको । 

(७) बिहरो, अ�धो वा लाटो भएको वा अ�य शारी>रक दोष वा अवथताको कारणले 

गदा� अपराधीको काय� Bमता वा इ?छा शिn  किTठत भएको ।ु  

(८) पिहलो पटक अपराध गरेको । 

(९) अपराध गन�भ�दा पिहले अपराधीको वभावु , आचरण र जीवनी असल रहकेो । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----३३३३ 

सजायसजायसजायसजायस$ब�धी सामा�य �यवथास$ब�धी सामा�य �यवथास$ब�धी सामा�य �यवथास$ब�धी सामा�य �यवथा 

३३३३३३३३. सजायको खTडे िहसासजायको खTडे िहसासजायको खTडे िहसासजायको खTडे िहसाबबबब: सजायको खTडे िहसाब गन� ु पदा� मृVयुदTडलाई चालीस वष� र ज�म कैदलाई 

प�ीस वष� कैद बराबर माmपछ� ।ु  

३४३४३४३४. ज>रवानाको उप9ो हदज>रवानाको उप9ो हदज>रवानाको उप9ो हदज>रवानाको उप9ो हद: कनै अपराध गरे ु बापत हLन स<ने ज>रवानाको उप9ो हद नतोिकएमा जनसकै ु ु

हदस$म पिन ज>रवाना हLन स<नेछ । तर अपराधीको वा अपराध गरेको अवथासँग नसहाु उने गरी 

अVयािधक ज>रवाना तो<न हL ँदैन । 

३५३५३५३५. ज>रवाना ज>रवाना ज>रवाना ज>रवाना बापतबापतबापतबापतको कैदको कैदको कैदको कैद: (१) ज>रवानाको सजाय तो<दा ज>रवाना नितरेमा सो नितरे बापत कित 

समयको लािग कैद हLने हो भmे करा पिन अदालतले आ\नो िनण�यमा तो<न पछ� ।ु ु  

(२) जन अपु राध गरे बापत ज>रवानाको सजाय भएको छ सो अपराधमा कैदको सजाय समेत 

हLन स<ने �यवथा रहेछ भन ेउपदफा (१) अ�तग�त ज>रवाना नितरे बापतको कैद तो<दा- 

(क) चार वष�भ�दा बढी अविधका लािग कैद तो<न हLदैँन ।ु  
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(ख) सो अपराधमा हLन स<ने कैदको सजायको अविधभ�दा बढी अविधको लािग 

कैद तो<न हLदँ ैन ।ु  

(३) जन अपराु ध गरे बापत ज>रवाना भएको हो सो अपराधमा कैदको सजाय हLने नभई िसफ�  

ज>रवानाको माO सजाय हLन े�यवथा रहेछ भने उपदफा (१) अ�तग�त ज>रवाना नितरे बापत कैद तो<दा 

एक हजार bपयैाँस$म ज>रवाना भएकोमा छ मिहनास$म र सोभ�दा बढी ज>रवाना भएकोमा छ 

मिहनादेिख एक वष�स$म कैद तोिकनेछ । 

(४) ज>रवाना नितरे बापत कैदको सजाय पाएको �यिnल े केही समय कैद बसी सकेपिछ 

ज>रवाना ितन� {याएमा वा असल हLन आएमा िनजु लाई भएको ज>रवाना र सो नितरे बापत तोिकएको 

कैदको अविधको अनपातले कैद बसीु  सकेको िदनको ज>रवाना िमनाहा िदनपछ� ।ु  

३६३६३६३६. नाबालकलाई सजायनाबालकलाई सजायनाबालकलाई सजायनाबालकलाई सजाय: (१) आठ वष� मािथका तर बाx वष� ननाघेका नाबालकले कनै अपु राध गरेमा 

ज>रवानाको सजाय माO हLने अपराध रहेछ भने ह�काइ छाडी िदनपछ� । सो बाहके अ�य कनै सजायु ु  हLने 

अपराध रहेछ भने सो अपराध उमेर पगेको �यिnले गरेको भु एजित सजाय हL�rयो सो सजायको एक 

तृतीयांश सजाय हLनेछ । 

तर कैदको सजाय गन�पदा� छ मिहनाभ�दा बढी कैदको सजाय िदइने छैन ।ु  

(२) बाx वष� मािथको तर सोx वष� ननाघेको नाबालकले कनै अपराध गरेमा मVृयदTड हLने ु ु

अपराध रहेछ भने ज�मकैद र अ_ कन ैसजाय हLने अपराध रहेछ भने सो अपराध उमेर ु पगेको �यिnले ु

गरेको भएजित सजाय हL�rयो सो सजायको आधा सजाय हLनेछ । 

३७३७३७३७. एउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLनेएउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLनेएउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLनेएउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLन:े (१) दई वा सो भ�दा बढी कामह_ िमलेर कनै अपराध बmे रहछे र ु ु

ती कामह_म�ये कनै वयं पिन अलग अपराध ु हLने रहेछ भने सबैभ�दा बढी सजाय हLने अपराधको माO 

सजाय हLनेछ । 

(२) एउटै काम िविभm ऐन अ�तग�त अपराध हLने भएमा जन ऐनले बढी सजाय तोकेको छ ु

सोही सजाय माO हLनेछ । 
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तर यस उपदफामा लेिखएको कनै कराले अदालतलाई आु ु \नो अिधकार BेO नभएको 

अपराधमा सजाय गनd अिधकार िदएको मािनने छैन । 

३८३८३८३८. सजाय घटाउनसजाय घटाउनसजाय घटाउनसजाय घटाउन स<ने �यायाधीशको अिधकार स<ने �यायाधीशको अिधकार स<ने �यायाधीशको अिधकार स<ने �यायाधीशको अिधकार: काननुबमोिजम मृVयदुTड, सव�व सिहत ज�मकैद वा 

ज�मकैदको सजाय हLने भएपिन कनै असाधारण प>रिथितबाट िववु श भई अपराधील ेअपराध गरेको र 

सो प>रिथितको िवचार गदा� सो सजाय चक� हLने देिखएमा कारण उ9ेख गरी �यायाधीशले घटी सजाय 

तो<न स<नेछ । 

३९३९३९३९. अपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनकअपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनकअपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनकअपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गनd _पमा िन�दा गनd _पमा िन�दा गनd _पमा िन�दा गनd: (१) अदालतको अि�तम िनण�यबाट 

अपराधी ठह>रएको �यिnको नाम, ठेगाना र िनजले गरेको अपराध तथा सजायको �कृित खोली 

�कािशत गराउन �यापक साव�जिनक िहतको लािग उपयोगी हL�छ भmे देिखएमा अदालतले समाचारपO 

वा अ�य कनै मा�यमबाट �कािशत गराइु  साव�जिनक _पमा िन�दा गन� िनदdशन िदन स<नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साव�जिनक _पमा िन�दा गदा� लाyे खच� ज>रवाना सरह 

अपराधीबाट असल ग>रनेछ ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----४४४४ 

राजकाजस$ब�धी अपराधराजकाजस$ब�धी अपराधराजकाजस$ब�धी अपराधराजकाजस$ब�धी अपराध 

४०४०४०४०. राजप>रवार उपर आ4मणराजप>रवार उपर आ4मणराजप>रवार उपर आ4मणराजप>रवार उपर आ4मण: 1ी ५ महाराजािधराज वा मौसफक+ पटब�धा महारानी वा राजू प>रवारको 

अ�य सदयलाई कसैले जोर जलम गरेमा वा थनछेु ु ु क गरेमा वा बल �योग गरी Oास देखाएमा वा सो गनd 

उ ो̂ग गरेमा िनजलाई मृVयदTडु , ज�मकैद वा दस वष�स$म कैद हLनेछ । 

४१४१४१४१.  सतीVव नाशसतीVव नाशसतीVव नाशसतीVव नाश: 1ी ५ महाराजािधराजको पटब�धा महारानी वा 1ी ५ यवराwी वा 1ी ु ५ नवयवुराwीको 

कसैले सतीVव न  गरेमा वा सो उ^ोग गरेमा िनजलाई मृVयदTड हLनेछ ।ु  

४२४२४२४२. 1ी 1ी 1ी 1ी ५ ५ ५ ५ �ित िव3ोह�ित िव3ोह�ित िव3ोह�ित िव3ोह: (१) कसैले 1ी ५ महाराजािधराजका िवbc हातहितयार उठाइ िव3ोह गरेमा वा सो 

गन� उ ो̂ग गरेमा वा द_Vसाहन  िदएमा िनजलाई मृVयदTड हLनेछ ।ु ु  
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(२) कसैले आपरािधक बलको �दश�न वा �योग गरी 1ी ५ को सरकारलाई प{टाउने वा 

नेपालको साव�भौमसgामा खलल पानd िनयतले अ�यवथा उVपm गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा 

द_Vसाहन िदएमा िनजलाई ज�मकैद हLनेछ ।ु  

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) अ�तग�तको अपराध गनd षडय�O रचेमा वा सो अपराध गनd 

िनयतले मािनस, हातहाितयार वा खरखजाना ज$मा गरेमा िनजलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना 

पिन हLन स<नेछ ।  

४३४३४३४३. शO देशका सेनालाई सहायता गन� नहLनेशO देशका सेनालाई सहायता गन� नहLनेशO देशका सेनालाई सहायता गन� नहLनेशO देशका सेनालाई सहायता गन� नहLनेुु ुु : यc िथितको घोषणा भए वा नभए पिन नेपाल ु

अिधराKयसँग लडाइँमा संलy रहकेा कनै िवदेशीु  सेनालाई कसैले कनै िकिसमबाट सहायत गरेमा ु

िनजालाई ज�मकैद वा दस वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

४४४४४४४४. राज3ोहराज3ोहराज3ोहराज3ोह: (१) कसैले लखेेर वा वचनले वा आकार वा िच�tारा वा अ_ कन ै िकिसमबाट �VयB वा ु

अ�VयB _पले 1ी ५ महाराजािधराज वा राजप>रवार �ित घणृा, tेष वा अपहलेना गरे वा गराएमा वा 

सो गनd उ^ोग गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

(२) कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार वा िच�tारा वा अ_ कन ै िकिसमबाट �VयB वा ु

अ�VयB _पले 1ी ५ को सरकार �ित घृणा, tेष वा अपहलेना गरे वा गराएमा वा सो गनd उ^ोग गरेमा 

िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ु  

तर 1ी ५ को सरकार �ित घणृा, tेष वा अपहलेना नगरी नगराइ वा सो गनd उ^ोग नगरी कनै ु

सरकारी नीित वा �शासक+य काम कारबाई काननीु  तवरल े प>रवत�न गराउने उiेjय िलई वथ एवं 

संयमपण� भाषामा आलोचना गरेकोमा यो उपदफा अ�तग�त अपराध गरेको मािनने छैन ।ू  

(३) कसैले वगpय, जातीय, धािम�क, BेOीय वा अ_ जनसकै आधारमा वत�O एवं ु ु

अिवभाKय नेपाल अिधराKयको साव�भौमसgा वा �ादेिशक अखTडतामा खलल पन� स<ने गरी घृणा, tेष 

वा अपहलेना उVपm हLने काम कारबाई गरे वा गराएमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा द_Vसाहन िदु एमा 

िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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४५४५४५४५. िमOरा67िमOरा67िमOरा67िमOरा67�ित िव3ोह�ित िव3ोह�ित िव3ोह�ित िव3ोह: कसैले नेपाल अिधराKयको कुनै िमOरा67का िवbc हातहितयार उठाइ िव3ोह 

गरेमा वा सो गन� उ ो̂ग गरेमा वा द_Vसाहन िदएमा िनजलाु ई सात वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ । 

४६४६४६४६. िमOरा67को राKयिभO िमOरा67को राKयिभO िमOरा67को राKयिभO िमOरा67को राKयिभO लटमारलटमारलटमारलटमारुु ुु  गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: कसैले नेपाल अिधराKयको कुनै िमOरा67को राKयिभO 

लटमारु  गरेमा वा सो गनd उ^ोग गरेमा वा द_Vसाु हन िदएमा िनजलाई सात वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा 

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

४७४७४७४७. सैिनक जवानलाई भ�काउन नहLनेसैिनक जवानलाई भ�काउन नहLनेसैिनक जवानलाई भ�काउन नहLनेसैिनक जवानलाई भ�काउन नहLने: कसैले नेपाल अिधराKयको शाही सेनामा भना� भएका जवानलाई 

शाही सेना छाडी भाy वा अनुशासन भ� गन� द_Vसाहन िदएमा वा कत��य वा राजभिnबाट िवचिलत ु

गराउने उ^ोग गरेमा वा सेनाबाट भागेको �यिn हो भmे जानीजानी वा िवeास गनd  कारण भई Vयतो 

�यिnलाई आ1य िदएमा िनजलाई दस वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

४८४८४८४८. जाससीजाससीजाससीजाससीुु ुु : (१) कसैले नेपालको साव�भौमसgा, सरBा वा �ादेिशक अखTडतामा खलल पान� वा ु

नेपालको िहतमा कनै ु �ितकुल असर पानd िनयतल े वा सो हLन सnछ भmे जानीजानी सरकारको 

कटनैितक वा अ�य कन ैगो�य िलखतस$ब�धी कनै सचना िदएमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा द_Vसाहन ू ु ु ू ु

िदएमा वा Vयतो सचना िदने िनयतले अ�य कन ैकाम गरेमा िनजले ू ु जाससीु  गरेको स$झनपछ�ु  । 

(२) नेपालको सैिनक िथित, साम>रक �यवथा वा आ�त>रक सरBाको स$ब�धमा ु जाससीु  

गनd �यिnलाई ज�मकैद वा चौध वष�स$म कैद र 1ी ५ को सरकारको कटनैितक वा अ�य कनैू ु  गो�य 

िलखतका स$ब�धामा जाससीु  गनd �यिnलाई पाँच वष�स$म कैद हLनेछ । 

(३) जाससीु  गन� लागेको थाहा पाएर पिन 1ी ५ को सरकालाई सो कराको जनाउ निदने ु

�यिnलाई एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----५५५५ 

साव�जिनक शाि�त साव�जिनक शाि�त साव�जिनक शाि�त साव�जिनक शाि�त िवbcिवbcिवbcिवbcको अपराधको अपराधको अपराधको अपराध 

४९४९४९४९. गैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीुु ुु  भेला भेला भेला भेला: बलको �योग वा �दश�नtारा देहायको कनैु  काम गनd साझा उijेय भएका पाँच वा 

सोभ�दा बढी �यिnह_को भलेालाई गैरकाननीु  भेला मािननेछ:- 

(क) काननु ले तोकेको काम-कत��य गन� ला�दा रा67सेवकलाई Oास पानd, वा 

(ख) कनै ु काननु वा काननीु  कारबाईको काया��वयनमा बाधा िवरोध गनd, वा 

(ग) कैदको सजाय हLने कनै अपराध गनdु , वा 

(घ) कसैको स$पिg िलने वा कसैलाई बाटो, पानी वा यत ै अ_ कन ैकरा उपभोग गनd हकबाट ु ु

वि8त गनd, वा 

(ङ) कनै �यिnलाई ु काननु ले गन� नहLन ेकाम गन� लगाउने वा काननु ले गन� पाउने काम गन� निदने । 

५०५०५०५०. गैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीुु ुु  भेलाको सदय भएमा सजाय भेलाको सदय भएमा सजाय भेलाको सदय भएमा सजाय भेलाको सदय भएमा सजाय: कनै �यिn ु गरैकाननीु  भलेाको सदय भएमा िनजलाई 

हातहितयार निलएको भए छ मिहनास$म र िलएको भए एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजायु   

हLनेछ । 

५१५१५१५१. भ� हLने आदेश भएको भ� हLने आदेश भएको भ� हLने आदेश भएको भ� हLने आदेश भएको गैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीुु ुु  भेलाको सदय भएमा सजाय भेलाको सदय भएमा सजाय भेलाको सदय भएमा सजाय भेलाको सदय भएमा सजाय: गैरकाननीु  भेलालाई अिधकार �ाC 

अिधकारीले भ� हLने आदेश िदएपिछ पिन Vयसमा सि$मिलत रही रहने वा सि$मिलत हLन आउने 

�यिnलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु ु  

५२५२५२५२. ह�लद�ाह�लद�ाह�लद�ाह�लद�ा: कन ैु गैरकाननीु  भेला वा Vयसको कनै सदयले भलेाको ल�य �ािCको �यVनमा बल �योग वा ु

स$पिg तोडफोड गरेमा सो भेलाको �Vयेक सदयले ह�लद�ा गरेको मािननेछ ।  

५३५३५३५३. ह�लद�ा गरेमा सजाह�लद�ा गरेमा सजाह�लद�ा गरेमा सजाह�लद�ा गरेमा सजायययय: ह�लद�ा गनd �Vयेक �यिnलाई जोिखमी हातहितयार निलएको भए दई वष�स$म  ु

र जोिखमी हातहितयार िलएको भए तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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५४५४५४५४. साव�जिनक शाि�त खलल पान� नहLनेसाव�जिनक शाि�त खलल पान� नहLनेसाव�जिनक शाि�त खलल पान� नहLनेसाव�जिनक शाि�त खलल पान� नहLने: (१) कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार वा िच�tारा वा अ_ 

कनै िकिसमु बाट धम�, वण�, जात वा भाषाको आधारमा नेपाल अिधराKयका िविभm वग� वा BेOका 

जनताको सस$ब�धमा खलल पानdु  काम गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय ु ु   

हLनेछ । 

५५५५५५५५. गैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीुु ुु  भेलाको सबै सदय दोषी हLने भेलाको सबै सदय दोषी हLने भेलाको सबै सदय दोषी हLने भेलाको सबै सदय दोषी हLने: गैरकाननीु  भेलाको कनै सदयले सो भलेाको ु ल�य �ािCको 

�यVनमा कनै अपराध हLदँाका बखत सो भेलाको सदय रहकेा �Vयेक सदयल े सो  अपराध गरेको ु

मािननेछ । 

५६५६५६५६. गैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीगैरकाननीुु ुु  भेलामा सि$मिलत गराउने �यिn सदय सरह मािनने भेलामा सि$मिलत गराउने �यिn सदय सरह मािनने भेलामा सि$मिलत गराउने �यिn सदय सरह मािनने भेलामा सि$मिलत गराउने �यिn सदय सरह मािनने: आफ सि$मिलत नरह ेपिन कसैू ले 

कसैलाई Kयाला िदई वा अ_ कनै िकिसमले ु गैरकाननीु  भलेामा सि$मिलत गराएमा िनज वय ं पिन 

गैरकाननीु  भेलाको सदय सरह मािननेछ । 

५७५७५७५७. रा67सेवकलाई बाधा िवरोध गरेमा सजायरा67सेवकलाई बाधा िवरोध गरेमा सजायरा67सेवकलाई बाधा िवरोध गरेमा सजायरा67सेवकलाई बाधा िवरोध गरेमा सजाय: कनै रा67सेवकले ु गैरकाननीु  भेला भ� गनd वा ह�लद�ा 

रो<ने आ\नो कत��यको पालन गदा� कसैले जानीजानी बाधा िवरोध पa याु एमा वा पa याु उने उ^ोग गरेमा 

िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

५८५८५८५८. ह�लद�ा गन� उgेजना िदएमा सजायह�लद�ा गन� उgेजना िदएमा सजायह�लद�ा गन� उgेजना िदएमा सजायह�लद�ा गन� उgेजना िदएमा सजाय: कसैले ह�लद�ा गराउने िनयतले वा ह�लद�ा हLन सnछ भmे 

जानीजानी कनै �यिnलाई उgेजना िदु एबाट ह�लद�ा भएछ भन ेएक वष�स$म र ह�लद�ा भएनछ भने छ 

मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

५९५९५९५९. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको िमितल ेसाठी िदन नाघेपिछ उजर ु

लाyे छैन । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----६६६६ 

रा67रा67रा67रा67सेवकको अिधकारको अवहलेनास$ब�धी अपराधसेवकको अिधकारको अवहलेनास$ब�धी अपराधसेवकको अिधकारको अवहलेनास$ब�धी अपराधसेवकको अिधकारको अवहलेनास$ब�धी अपराध 

६०६०६०६०. समा�ान इVयािदको तामेलीमा बाधा पa यासमा�ान इVयािदको तामेलीमा बाधा पa यासमा�ान इVयािदको तामेलीमा बाधा पa यासमा�ान इVयािदको तामेलीमा बाधा पa याुु ुु उनउनउनउन नहLने नहLने नहLने नहLने: काननु बमोिजम समा�ान, सचना वा आदेश ू

तामेल गन� लागेको कन ै�यिnलाई कसैले ु जानीजानी बाधा िवरोध गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा 

ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

६१६१६१६१. समा�ान इVयािद ?याVनसमा�ान इVयािद ?याVनसमा�ान इVयािद ?याVनसमा�ान इVयािद ?याVन वा उ�काउन नहLने वा उ�काउन नहLने वा उ�काउन नहLने वा उ�काउन नहLने: काननु बमोिजम टािँसएको समा�ान, सचना वा आदेश ू

कसैले जानीजानी ?यातमेा वा उ�काएमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

६२६२६२६२. समा�ानसमा�ानसमा�ानसमा�ान, , , , सचना वा आदेश तामेल हLन निदन भागी िहं�न नहLनेसचना वा आदेश तामेल हLन निदन भागी िहं�न नहLनेसचना वा आदेश तामेल हLन निदन भागी िहं�न नहLनेसचना वा आदेश तामेल हLन निदन भागी िहं�न नहLनेूू ूू : अिधकार �ाC अिधकारीले जारी 

गरेको समा�ान, सचना वाू  आदेश जानीजानी तामेल हLन निदनको लािग कनै �यिn भागी िहंडेमा ु

िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

६३६३६३६३. िलखत पेश गन�पनdिलखत पेश गन�पनdिलखत पेश गन�पनdिलखत पेश गन�पनdुु ुु : कन ैरा67सेवकका समB कनै िलखत पेश गन�पनd ु ु ु काननीु  कत��य भएको �यिnले 

जानीजानी िलखत पेश नगरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ । 

६४६४६४६४. शपथ िलशपथ िलशपथ िलशपथ िलएको �यिnले एको �यिnले एको �यिnले एको �यिnले झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  करा �यn गन� नहLने करा �यn गन� नहLने करा �यn गन� नहLने करा �यn गन� नहLनेुु ुु : अिधकार �ाC अिधकारीको समB साँचो करा ु

�यn गनd काननीु  कत��य भएको वा शपथ िलएको �यिnले जानीजानी झ�ाु   करा �यn गरेमा िनजलाई ु

दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनछे ।ु ु  

६५६५६५६५. शपथशपथशपथशपथ �हण गन�  �हण गन�  �हण गन�  �हण गन� इ�कार गन� नहLनेइ�कार गन� नहLनेइ�कार गन� नहLनेइ�कार गन� नहLने: अिधकार �ाC अिधकारीले साँचो करा �यn गन� शपथ �हण गनd ु

आदेश िदएकोमा सो बमोिजम गन� कसैले इ�कार गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा एक हजार 

bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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६६६६६६६६. साँचो करा �यn गन�साँचो करा �यn गन�साँचो करा �यn गन�साँचो करा �यn गन�ुु ुु  इ�कार गन� नहLने इ�कार गन� नहLने इ�कार गन� नहLने इ�कार गन� नहLने: कन ैअिधकाु र �ाC अिधकारीका समB कनै िवषयमा साँचो ु

करा �यn गनd ु काननीु  कत��य भएका �यिnले सो िवषयमा सो अिधकारीले सोधेको ��को जवाफ िदन 

इ�कार गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

६७६७६७६७. झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  खवर िदन नहLने खवर िदन नहLने खवर िदन नहLने खवर िदन नहLने: कन ैु रा67सेवकलाई िनजले गन�ुपनd काम नगन� लगाउन ेवा गन� नपनd वा गन� नहLने 

काम गन� लगाउने वा आफ वा अ_ कसैलाई अनिचत लाभ वा Bित पa याू ु ु उने िनयतले कसैले 

जानीजानी झ�ाु  खबर िदएमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

६८६८६८६८. बयानमा सहीछाप गन�बयानमा सहीछाप गन�बयानमा सहीछाप गन�बयानमा सहीछाप गन� इ�कार गन� नहLने इ�कार गन� नहLने इ�कार गन� नहLने इ�कार गन� नहLने: कसैले अिधकार �ाC अिधकारीका समB आफले िदएको ू

बयान लेिखएको िलखतमा सो अिधकारीले सहीछाप गन� आदेश िदएकोमा सहीछाप नगरेमा िनजलाई छ 

मिहनास$म कैद वा एकहजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

६९६९६९६९. िललाम िललाम िललाम िललाम िब4+िब4+िब4+िब4+मा बाधा िवरोध गन� नहLनेमा बाधा िवरोध गन� नहLनेमा बाधा िवरोध गन� नहLनेमा बाधा िवरोध गन� नहLने: काननु बमोिजम हLन लागेको कनै स$पिgको िललाम वा ु

िब4+मा कसैले जानीजानी बाधा िवरोध गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद ज>रवाना वा दवै सजाय ु   

हLनेछ । 

७०७०७०७०. सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी कम�चारीलाई बाधा िवरोध गन� नहLने कम�चारीलाई बाधा िवरोध गन� नहLने कम�चारीलाई बाधा िवरोध गन� नहLने कम�चारीलाई बाधा िवरोध गन� नहLने: यो संिहता वा अ�य �चिलत नेपाल काननु मा अ�यथा 

�यवथा भएकोमा बाहके आ\नो पदीय कत��यको पालन गन� लागेको कनै सरकारी कम�चारीलाई कसैले ु

जानीजानी बाधा िवरोध गरेमा िनजलाई तीन मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

७१७१७१७१. रा67सेवकलाई मiत िदने कत��यको पालन गन�पनdरा67सेवकलाई मiत िदने कत��यको पालन गन�पनdरा67सेवकलाई मiत िदने कत��यको पालन गन�पनdरा67सेवकलाई मiत िदने कत��यको पालन गन�पनdुु ुु : कनै रा67सेवकले आ\नो पदस$ब�धी काम गदा�ु  

सो काममा मiत िदनपनd ु काननीु  कत��य भएको �यिnले सोबमोिजम मiत निदएमा िनजलाई छ 

मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

७२७२७२७२. रा67सेवकको आदेशको अवwा गन� नहLनेरा67सेवकको आदेशको अवwा गन� नहLनेरा67सेवकको आदेशको अवwा गन� नहLनेरा67सेवकको आदेशको अवwा गन� नहLने: कसैले अिधकार �ाC अिधकारीको आदेश हो भmे 

जानीजानी सो आदेशानसार गन�पनd काम नगरेमा वा ु ु गन� नहLने काम गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद 

वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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७३७३७३७३. हदहदहदहद$याद$याद$याद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले साठी िदन ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----७७७७ 

झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  �माण स$ब�धी र साव�िज �माण स$ब�धी र साव�िज �माण स$ब�धी र साव�िज �माण स$ब�धी र साव�िजनक �याय नक �याय नक �याय नक �याय िवbcिवbcिवbcिवbcको अपराधको अपराधको अपराधको अपराध 

७४७४७४७४. झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  करा �यn गन� नहLने करा �यn गन� नहLने करा �यn गन� नहLने करा �यn गन� नहLनेुु ुु : �याियक कारबाईमा साँचो करा �यn गनd ु काननीु  कत��य भएको वा शपथ 

िलएको �यिnले जानीजानी झ�ाु  करा �यn गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु ु

सजाय हLनेछ । 

७५७५७५७५. झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  �माण बनाउन नहLने �माण बनाउन नहLने �माण बनाउन नहLने �माण बनाउन नहLने: यो संिहतामा अ�यO  अ�यथा �यवथा भएकोमा बाहेक �याियक वा अ�य 

काननीु  कारबाईमा �माणको _पमा �योग गराउने िनयतले कसैले कनै ु झ�ाु  िथितको सृजना गरेमा, कनै ु

झ�ाु  िलखत बनाएमा वा कनै िलखतमा ु झ�ाु  करा जनाएमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा ु

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

७६७६७६७६. �माणको�माणको�माणको�माणको िलखत नाश गन� नहLने िलखत नाश गन� नहLने िलखत नाश गन� नहLने िलखत नाश गन� नहLने: �याियक वा अ�य काननीु  कारबाईमा कनै िलखत �माणको _पमा ु

पेश गनd काननीु  कत��य भएको �यिnल ेजानीजानी Vयतो िलखत न  गरेमा, केरमेर गरी नबिझने पारेमा ु

वा अ�य कनै �कारले �माणमा �योग गन� निम{ने ु पा>र िदएमा िनजलाई दई वष�ु स$म कैद वा ज>रवाना 

वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

७७७७७७७७. झझझझुुुु�ा�ा�ा�ा �माण �योग गन� नहLने �माण �योग गन� नहLने �माण �योग गन� नहLने �माण �योग गन� नहLने:::: झ�ाु  �माण हो भm े जानीजानी कसैले Vयतो झ�ुा �माणलाई साँचो 

�माणको _पमा �योग गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

७८७८७८७८. झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  �माणपO िदन नहLने �माणपO िदन नहLने �माणपO िदन नहLने �माणपO िदन नहLने: कनै कराको स$ब�धमा wापन गनd वा �माणपO िदने कत��य भएको �यिnले ु ु

wापन गदा� वा �माणको _पमा �योग हLन स<ने �माणपO िदंदा जानीजानी झ�ा करा उ9ेख गरी wापन ु ु

गरेमा वा �माणपO िदएमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय ु ु हLनेछ । 
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७९७९७९७९. झ�ा �माणपO �योग गन� नहLनेझ�ा �माणपO �योग गन� नहLनेझ�ा �माणपO �योग गन� नहLनेझ�ा �माणपO �योग गन� नहLनेुु ुु : झ�ा �माणपO हो भmे ु जानीजानी कसैले Vयतो झ�ा �माणपOलाई ु

साँचो �माणपOको _पमा �योग गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

८०८०८०८०. अपराधको �माण दबाउन नहLनेअपराधको �माण दबाउन नहLनेअपराधको �माण दबाउन नहLनेअपराधको �माण दबाउन नहLने: कसैले कनैु  अपराधीलाई बचाउन े िनयतले अपराधस$ब�धी कनै ु

�माण दबाएमा तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

८१८१८१८१. बयान िदन साBीलाई रो<न नहLनेबयान िदन साBीलाई रो<न नहLनेबयान िदन साBीलाई रो<न नहLनेबयान िदन साBीलाई रो<न नहLने: कसैले कनै �यिnलाई घस िदईु ू  वा अ_ कनै s  त>रका अपनाइु  

काननु tारा अिधकार �ाC रा67सेवकका समB साBीको _पमा बयान िदनबाट रोकेमा वा रो<ने उ^ोग 

गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

८२८२८२८२. अपराधीलाई लकाउन नहLनेअपराधीलाई लकाउन नहLनेअपराधीलाई लकाउन नहLनेअपराधीलाई लकाउन नहLनेुु ुु :  कनै अपराधीलाई प4ाउ वा ु काननुले हLने सजायबाट बचाउने िनयतले 

कसैले लकाएमा िनजलाई दहेायबमोिजम सजाय हLनेछु :- 

(क) मृVयदTडको सजाय हLन स<न े अपु राधको अपराधीलाई लकाएको भए पाँच वष�स$म कैद र ु

ज>रवाना, 

(ख) ज�मकैद वा दस वष�स$म कैदको सजाय हLन स<ने अपराधको अपराधीलाई लकाएको भए तीन ु

वष�स$म कैद  र ज>रवाना, र 

(ग) अ�य अपराधको अपराधीलाई लकाएको भए सोु  अपराधमा हLन स<ने कैदको उप9ो हदको 

चार खTडको एक खTडस$म कैद वा ज>रवाना वा दव ै।ु  

तर अपराधीको बाबु, आमा, लोyे, वानी, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, िददी वा 

बिहनीले लकाएकोमा यो दफा लाग हLने छैन ।ु ू   

८३८३८३८३. अपराध बारे खबर िदनपनd कत��य छा�न नहLनेअपराध बारे खबर िदनपनd कत��य छा�न नहLनेअपराध बारे खबर िदनपनd कत��य छा�न नहLनेअपराध बारे खबर िदनपनd कत��य छा�न नहLनेुु ुु : कनै अपराध भएको वा हLन लागेको छ भmे थाहा पाई ु

सो अपराध बारे खबर िदनपनdु  काननीु  कत��य भएको �यिnले खबर निदएमा वा कनै अपराध भएको ु

थाहा पाएको �यिnले जानीजानी झ�ा खबर िदएमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु ु ु

सजाय हLनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

24 

www.lawcommission.gov.np 

८४८४८४८४. जफत वा भ>रभराउ हLने भएको स$पिg लकाउन नहLनेजफत वा भ>रभराउ हLने भएको स$पिg लकाउन नहLनेजफत वा भ>रभराउ हLने भएको स$पिg लकाउन नहLनेजफत वा भ>रभराउ हLने भएको स$पिg लकाउन नहLनेुु ुु : अदालत वा अिधकार �ाC अ�य कनै ु

अिधकारीको िनण�य अनसार जफत वा भ>रभराउ हLने भएको स$पिg वा Vयतो स$पिg उपरको अिधकार ु

जोगाउने िनयतले कसैल े Vयतो स$पिg वा अिधकार दबाएमा, हता�तरण गरेमा, हता�तरण गराइ 

िलएमा वा दावी गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ु  

८५८५८५८५. झ�ाझ�ाझ�ाझ�ाुु ुु  मiा चलाउन नहLने मiा चलाउन नहLने मiा चलाउन नहLने मiा चलाउन नहLनेुु ुु :::: कसैलाई Bित पa याु उने वा िझvयाउन े िनयतले कनै �याियक ु कारबाई गनd 

अिधकारीका समB झ�ा कराको दावी िलई वा अिभयोग लगाइ कसैलेु ु  मiा चलाएमा िनजलाई ु

देहायबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) देवानी मiा भए छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु ु र 

(ख) फौजदारी मiा भए जन अपराधको ु ु झटोू  अिभयोग लगाएको हो सो अपराधमा हLन स<ने 

सजायको उप9ो हदको आधास$म । 

८६८६८६८६. जमानतको शत� बिख�लापजमानतको शत� बिख�लापजमानतको शत� बिख�लापजमानतको शत� बिख�लाप अनपिथत हLन नहLने अनपिथत हLन नहLने अनपिथत हLन नहLने अनपिथत हLन नहLनेुु ुु : कन ैअपराधको अिभयोग लािग जमानतमा छटेको ु ु

�यिn जमानतको शत�बमोिजम अदालतमा उपिथत नभएमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा 

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण:  

(क) अिभयोग लागेको �यिn कनै अपराधको अपराधी ठह>रएमा सो अपराधमा ु

हLने सजायमा यस दफाबमोिजमको सजाय समेत थप हLनेछ । 

(ख) अिभयोग लागेको �यिnले धन जमानी वा जेथा जमानी िदएको भए Vयस 

स$ब�धमा �चिलत काननु बमोिजम अ�य कारबाई समेत ग>रनेछ । 

८७८७८७८७. प4ाउको िवरोध गन� वा थनाबाट भाy नहLनेप4ाउको िवरोध गन� वा थनाबाट भाy नहLनेप4ाउको िवरोध गन� वा थनाबाट भाy नहLनेप4ाउको िवरोध गन� वा थनाबाट भाy नहLनेुु ुु : काननु बमोिजम प4ाउमा पनd भएका �यिnले प4ाउबाट 

ब?नका लािग जानीजानी बाधा िवरोध गरेमा वा काननुबमोिजम थनामा रहेको �यिn थनाबाट भागमेा ु ु

वा भाy उ^ोग गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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८८८८८८८८. प4ाउबाट बचाउन वा थनाबाट भगाउन नहLनेप4ाउबाट बचाउन वा थनाबाट भगाउन नहLनेप4ाउबाट बचाउन वा थनाबाट भगाउन नहLनेप4ाउबाट बचाउन वा थनाबाट भगाउन नहLनेुु ुु : काननु बमोिजम प4ाउमा पनd भएको �यिnलाई 

प4ाउबाट बचाउनका लािग कसैले जानीजानी बाधा िवरोध गरेमा वा काननुबमोिजम थनामा रहेको ु

�यिnलाई जानीजानी भगाएमा वा भाy मiत िदएमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ । 

८९८९८९८९. िझvयाहटपण� तलाशी गन� नहLनेिझvयाहटपण� तलाशी गन� नहLनेिझvयाहटपण� तलाशी गन� नहLनेिझvयाहटपण� तलाशी गन� नहLनेूू ूू : कनै ठाउँु मा तलाशी गनd वा गराउने काननु tारा अिधकार �ाC �यिnले 

कसैलाई अनिचत िझvयाहट हLने गरी तलाशी गरेमा वा गराएमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना ु

वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

९०९०९०९०. हद$याहद$याहद$याहद$यादददद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले नoबे िदन ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----८८८८ 

s ाचारs ाचारs ाचारs ाचारस$ब�धी अपराध स$ब�धी अपराध स$ब�धी अपराध स$ब�धी अपराध  

९१९१९१९१. रा67सेवकले घस िलएमा सजायरा67सेवकले घस िलएमा सजायरा67सेवकले घस िलएमा सजायरा67सेवकले घस िलएमा सजायूू ूू : कनै रा67सेवकले वा रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnले आ\नो ु ु

पदस$ब�धी कनैु   काम गन� वा नगन� वा Vयतो कनै काम गरे वा नगरे ु बापत आ\नो वा अ_ कसैको 

लािग घस िलएमा वा िलन म�र गरेमाू ु  वा िलन उ^ोग गरेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा 

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण:::: 

(क) यो दफा र दफा ९२ र ९३ को �योजनका लािग “घसू ” भmाले जनसकैु ु  

�कारको अनिचत लाभलाई स$झनपछ� ।ु ु  

(ख) गनd वा नगनd िनयत भएर पिन कन ैकाम गरी िद�छ वा गरी िदm भनी वा कनै ु ु ु

काम गरेर वा नगरेर पिन Vयसको िवपरीत सो काम गरी िदँए वा गरी िदइन 
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भनी घस िलएकोू , िदएको वा िलन िदन म�र गरेको वा िलन िदन उ^ोग ु

गरेकोमा पिन यो दफा, दफा ९२ र ९३ बिख�लाप काम गरेको मािननेछ । 

९२९२९२९२. घस िदएमा सजायघस िदएमा सजायघस िदएमा सजायघस िदएमा सजायूू ूू : कनैु  रा67सेवक वा रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnबाट िनजको पदस$ब�धी कनै ु ु

काम गराउन वा नगराउन वा कनै राु 67सेवकले Vयतो कन ैकाम ग>रु िदए वा नगरी िदए बापत कसैल ेघस ू

िदएमा, िदन म�र गरेमाु  वा िदन उ^ोग गरेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय ु   

हLनेछ । 

९३९३९३९३. रा67सेवकबाट कनै काम गराउन घस िलएमा सजायरा67सेवकबाट कनै काम गराउन घस िलएमा सजायरा67सेवकबाट कनै काम गराउन घस िलएमा सजायरा67सेवकबाट कनै काम गराउन घस िलएमा सजायु ूु ूु ूु ू : आ\नो वा अ_ कसैको �यिnगत �भावको 

उपयोग गरी वा अनिचत �लोभन िदई कनै रा67सेवक वा रा67सवेक हLन लागेको कनै �यु ु ु िnबाट िनजको 

पदस$ब�धी कनै काम गराउन वा नगराउन वा कनै रा67सेवकबाट Vयतो कनै काम गराए वा नगराए ु ु ु

बापत कसैले आ\नो वा अ_ कसैको लािग कसैसँग घस िलएमा वा िलन उ^ोग गरेमा िनजलाई छ ू

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

९४९४९४९४. रा67सेवकले अनिचत मलािहजा गरेमा सरा67सेवकले अनिचत मलािहजा गरेमा सरा67सेवकले अनिचत मलािहजा गरेमा सरा67सेवकले अनिचत मलािहजा गरेमा सु ुु ुु ुु ु जायजायजायजाय: कनै रा67सेवकले आ\नो पदीय कत��यको पालनमा ु

कसैलाई कनै �कारको अनिचत मलािहजा वा पBपात गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा ु ु ु

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

९५९५९५९५. रा67सेवकले उिचत म{य नितरी कनै वत िलएमा सजायरा67सेवकले उिचत म{य नितरी कनै वत िलएमा सजायरा67सेवकले उिचत म{य नितरी कनै वत िलएमा सजायरा67सेवकले उिचत म{य नितरी कनै वत िलएमा सजायू ु ुू ु ुू ु ुू ु ु : कन ै रा67सेवकले ु वा रा67सेवक हLन 

लागेको कनै �यिnले आ\नो वा आ\नो मातहतका कनैु ु  रा67सेवकको पदस$ब�धी कनै काममा कनै ु ु

�कारको वाथ� भएको �यिnसँग जानीजानी उिचत म{य नितरी कनै वत िलएमा िनजलाई तीन वष�स$म ू ु ु

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

९६९६९६९६. िललामिललामिललामिललाम, , , , िब4+िब4+िब4+िब4+ वा िवतरण हLन लागेको स वा िवतरण हLन लागेको स वा िवतरण हLन लागेको स वा िवतरण हLन लागेको स$पिg िलएमा सजाय$पिg िलएमा सजाय$पिg िलएमा सजाय$पिg िलएमा सजाय: िललाम, िब4+ वा िवतरण हLन 

लागेको कनै स$पिg ख>रद गन� वा िलन नहLने गरी ु काननु tारा ब�देज लगाइएको कन ैु रा67सेवकले वा 
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रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnले Vयतो स$पिg आ\नो वा अ_ कसैको नाममा ख>रद गरेमा वा ु

िलएमा िनजलाइ तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

९७९७९७९७. रा67सेवकले कसैलाई अनिचतरा67सेवकले कसैलाई अनिचतरा67सेवकले कसैलाई अनिचतरा67सेवकले कसैलाई अनिचतुु ुु  लाभ वा Bित पa या लाभ वा Bित पa या लाभ वा Bित पa या लाभ वा Bित पa याुु ुु एमा सजायएमा सजायएमा सजायएमा सजाय: कनै रा67सेवकले आफले वा अ_ ु ू

कसैलाई अनिचत लाभ वा कसैलाई अनिचत Bित पु ु aु याउने िनयतले काननु  वा आ\नो पदीय कत��यको 

जानीजानी पालन नगरेमा वा पदीय सिवु धा वा अिधकारको जानीजानी द_ुपयोग गरेमा िनजलाई तीन 

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

९८९८९८९८. नपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गन� नहLनेनपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गन� नहLनेनपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गन� नहLनेनपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गन� नहLने: कसैले आफले नपाएको कनै रा67सेवकको ओहदाू ु , 

Vयसको सिवधा वा अिधकारु  बदिनयतसाथ �योग गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा कुन ैरा67सेवकको 

ओहदास$ब�धी िच�, पोशाक वा िनसा लगाइ वा देखाइ िहडेंमा वा रा67सवेक हो भmे भान पानd 

िनयतले Vयतो िच�, पोशाक वा िनसा जतो देिखने कनै करा लगाइ वा दखेाइ िहंडमेा िनजलाई चार ु ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

९९९९९९९९. यो�यतायो�यतायो�यतायो�यता, , , , नाम इVयािद ढा�ँन नहLनेनाम इVयािद ढा�ँन नहLनेनाम इVयािद ढा�ँन नहLनेनाम इVयािद ढा�ँन नहLने: कसैले रा67सवेकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने 

िनयतले िशBास$ब�धी कनै यो�यताु , नाम, तीन पतेु , उमरे, थर, वतन, नाग>रकता वा अयो�यता ढाँटेमा 

िनजलाई छ वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१००१००१००१००. आ\नो िज$मामा भएको स$पआ\नो िज$मामा भएको स$पआ\नो िज$मामा भएको स$पआ\नो िज$मामा भएको स$पिg मान नहLनेिg मान नहLनेिg मान नहLनेिg मान नहLने: कनै रा67सेवकले आ\नो पदीय काम करा गदा� आ\नो ु ु

िज$मा वा िनय�Oणमा रहेको 1ी ५ को सरकार वा कन ै �यिn वा कन ैसंथाको चल वा अचल कनै ु ु ु

स$पिg बदिनयतसाथ मासेमा, िनजी �यवहारमा �योग गरेमा वा सो कराको उ^ोग गरेमा िनजलाई छ ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१०११०११०११०१. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले छ मिहना ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----९९९९ 

साव�जिनक िहतसाव�जिनक िहतसाव�जिनक िहतसाव�जिनक िहत, , , , वावावावाrयrयrयrय, , , , सरBासरBासरBासरBाुु ुु , , , , सिवधा रसिवधा रसिवधा रसिवधा रुु ुु  नैितक नैितक नैितक नैितकता ता ता ता िवbcिवbcिवbcिवbcका अपराधका अपराधका अपराधका अपराध 

१०२१०२१०२१०२. स_वा रोग फैलाउने स$भावास_वा रोग फैलाउने स$भावास_वा रोग फैलाउने स$भावास_वा रोग फैलाउने स$भावाना भएको काम गन� नहLनेना भएको काम गन� नहLनेना भएको काम गन� नहLनेना भएको काम गन� नहLने: कन ैकामबाट Kयानमा खतरा पa याु ु उन स<ने 

स_वा रोग फैिलन स<छ भmे जानीजानी वा िवeास गनd कारण भई कसैले Vयतो काम गरेमा िनजलाई 

देहाय बमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) लापरवाहीसाथ गरेको भए एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै रु  

(ख) Vयतो रोग फैलाउने िनयतले गरेको भए पाचँ वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ै।ु  

१०३१०३१०३१०३. स_वा रोगसस_वा रोगसस_वा रोगसस_वा रोगस$ब�धी िनयमको उ9�न गन� नहLने$ब�धी िनयमको उ9�न गन� नहLने$ब�धी िनयमको उ9�न गन� नहLने$ब�धी िनयमको उ9�न गन� नहLने: कसैले स_वा रोगको स$ब�धमा अिधकार �ाC 

अिधकारीबाट जारी गरेको िनयम वा आदेशको उ9�न हLन ेगरी कन ैकाम गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म ु

कैद वा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवैु सजाय हLनेछ । 

१०४१०४१०४१०४. िब4+िब4+िब4+िब4+ हLने हLने हLने हLने, , , , खाने वा िपउने वतहरणमा िमसावट गन� नहLनेखाने वा िपउने वतहरणमा िमसावट गन� नहLनेखाने वा िपउने वतहरणमा िमसावट गन� नहLनेखाने वा िपउने वतहरणमा िमसावट गन� नहLनेुु ुु : कसैले खाने वा िपउने वत भनीु  िब4+ 

गनd िनयतले वा िब4+ हLन सnछ भmे जानीजानी खाने वा िपउने वतमा कनै हािनकारक वत िमसाएमा ु ु ु

वा िमसावट भएको भm ेजानीजानी वा िवeास गनd कारण भई Vयतो वत ुिब4+ गरेमा वा िब4+ गन� 

उ ो̂ग गरेमा वा िब4+ गन� राखेमा िनजलाई  पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय ु  हLनेछ । 

१०५१०५१०५१०५. भान भान भान भान पा>रपा>रपा>रपा>र    िब4+िब4+िब4+िब4+ िवतरण गन� िवतरण गन� िवतरण गन� िवतरण गन� नहLने नहLने नहLने नहLने: कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एका वतलाई अक� ु

वत ुहो भmे भान पा>र वा कनै ु वतमा सो वतको तर घ�ने गरीु ु  िमसावट गरी सो करा नबताइ कसैले ु

िब4+ िवतरण गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ु  

१०६१०६१०६१०६. औषधीमा िमसावट गन� वा Vयतो औषधी औषधीमा िमसावट गन� वा Vयतो औषधी औषधीमा िमसावट गन� वा Vयतो औषधी औषधीमा िमसावट गन� वा Vयतो औषधी िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: शc औषधी सरह ु िब4+ वा �योग गराउने 

िनयतले वा Vयसरी िब4+ वा �योग ग>रने स$भव छ भmे जानीजानी औषधीको �भाव घटी हLने वा 

बदिलने वा हािनकारक हLने गरी कसैले कनै औषधीमा िमसावट गरेमा वा Vयतो िमसावट भएको ु

औषधी हो भmे जानीजानी िब4+ गरेमा वा िब4+ गन� उ^ोग गरेमा वा िब4+ गन� राखमेा वा उपचारको 
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िनिमg कसैलाई िदएमा वा िमसावटको स$ब�धमा जानकारी नभएका कनै �यिnलाई Vयतो औषु धी 

सेवन गन� लगाएमा िनजलाई देहायबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) Kयानलाई खतरा पyे स$भावना भएमा ज�मकैद वा दस वष�स$म कैद र ज>रवानाु , 

(ख) शरीरको कनै अ�को शिn Bीण वाु  हरण हLन स<ने भएमा दस वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा 

दवैु , र 

(ग) अ�य अवथामा पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ।ु  

१०७१०७१०७१०७. पानी दिषत पान� नहLनेपानी दिषत पान� नहLनेपानी दिषत पान� नहLनेपानी दिषत पान� नहLनेूू ूू : (१) मािनसले िपउने पानीलाई िपउन नहLने गरी कसैल ेदिषत पा रेमा िनजलाई दई ू ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

(२) िपउने बाहेक अ�य कन ैकाममा �योग हLने ु पानीलाई सो काममा �योग गन� नहLने गरी 

कसैले दिषत पारेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ू ु  

१०८१०८१०८१०८. वायमTडल दिषत पान� नहLनेवायमTडल दिषत पान� नहLनेवायमTडल दिषत पान� नहLनेवायमTडल दिषत पान� नहLनेुु ुु ूू ूू :  (१) अ_को वाrयमा Bित हLन े गरी कसैले कनै ठाउँको वायमTडल ु ु

जानीजानी दूिषत पारेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

१०९१०९१०९१०९. साव�जिनक थलमा खतरा वा बाधा पa यासाव�जिनक थलमा खतरा वा बाधा पa यासाव�जिनक थलमा खतरा वा बाधा पa यासाव�जिनक थलमा खतरा वा बाधा पa याुु ुु उन नहLनेउन नहLनेउन नहLनेउन नहLने: कसैले कनै काम गरी वा आ\नो वा आ\नो ु

िज$मामा रहेको स$पिgको उिचत ब�दोवत नगरी साव�िजिनक बाटो वा नदी वा अ�य कनै साव�िजनक ु

थलमा कसैलाई कनै खतरा वा बाधा पa याु ु एमा िनजलाई ज>रवाना हLनेछ । 

११०११०११०११०. िवषाल वा िव6फोटक पदाथ� इVयािद �योग गदा� लापरवाही गन� नहLनेिवषाल वा िव6फोटक पदाथ� इVयािद �योग गदा� लापरवाही गन� नहLनेिवषाल वा िव6फोटक पदाथ� इVयािद �योग गदा� लापरवाही गन� नहLनेिवषाल वा िव6फोटक पदाथ� इVयािद �योग गदा� लापरवाही गन� नहLनेुु ुु : Kय वा Kयानमा खतरा हLने वा ू

अ_ कनै Bित पy स<ने गरी कसैले िवषाल पदाथ� वा आगो वा त_�त आगलागी हLन स<ने कनै वत ु ु ु ु ु ु

वा िव6फोटक पदाथ� वा हितयार वा य�O �योग गदा� लापरवाहीसाथ कनै काम गरेमा वा आफसँग भएको ु ू

वा आ\नो कoजा वा िज$मामा रहेको Vयतो वतबाट Kयान जान स<ने खतरा बचाउन आवjयक ु

ब�दोवत जानीजानी नगरेमा वा Vयतो ब�दोवत गन�मा लापरवाही गरेमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा 

ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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११११११११११११. घर भVकाउँदा वा मम�त गदा� लापरवाही गन� नहLनेघर भVकाउँदा वा मम�त गदा� लापरवाही गन� नहLनेघर भVकाउँदा वा मम�त गदा� लापरवाही गन� नहLनेघर भVकाउँदा वा मम�त गदा� लापरवाही गन� नहLने: कसैले घर भVकाउँदा वा मम�त गदा� घर ढली वा 

केही भाग खसी Vयसबाट कसैको Kयान जान वा कसैलाई ग$भीर चोट पy स<ने खतरा बचाउन ु

आवjयक ब�दोवत जानीजानी नगरेमा वा Vयतो ब�दोवत गन� लापरवाही गरेमा िनजलाई एक वष�स$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

११२११२११२११२. चौपाया रा#दा लापरवाही गन� नहLनेचौपाया रा#दा लापरवाही गन� नहLनेचौपाया रा#दा लापरवाही गन� नहLनेचौपाया रा#दा लापरवाही गन� नहLने: कसैले आ\नो वा आ\नो िज$माको कुनै चौपाया रा#दा Vयसबाट 

कसैको Kयान जान स<ने वा कसैलाई चोट पy स<ने खतरा बचाउन आवjयक  ब�दोवत ु जानीजानी 

नगरेमा वा Vयतो ब�दोवत गन� लापरवाही गरेमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय ु

हLनेछ । 

११३११३११३११३. चौपाया छाडा छा�न नहLनेचौपाया छाडा छा�न नहLनेचौपाया छाडा छा�न नहLनेचौपाया छाडा छा�न नहLने: कसैले आ\नो वा आ\नो िज$माको कनै चौपाया अका�को घर ज�गाु मा वा 

बाटो घाटो वा साव�जिनक थलमा छाडा छाडेमा िनजलाई तीन मिहनास$म कैद वा ज>रवाना हLनेछ । 

११४११४११४११४. अभ3 �यवहार गन� नहLनेअभ3 �यवहार गन� नहLनेअभ3 �यवहार गन� नहLनेअभ3 �यवहार गन� नहLने:::: कसैले साव�जिनक थलमा वा �वेश गन� काननीु  अिधकार नभएको ठाउँमा 

�वशे गरी अभ3 �यवहार गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

११५११५११५११५. लापरवाहीसाथ सवारी चलाउने नहLनेलापरवाहीसाथ सवारी चलाउने नहLनेलापरवाहीसाथ सवारी चलाउने नहLनेलापरवाहीसाथ सवारी चलाउने नहLने: कसैको जीउ, Kयान वा स$पिgमा Bित पy स<ने गरी कसैले ु

कनै साव�जिनक बाटो वा थलमा लापरवाहीसाथ सवारी चलाएमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा ु

ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

११६११६११६११६. वेjयावृिgबाट आिथ�क लाभ उठाउन नहLनेवेjयावृिgबाट आिथ�क लाभ उठाउन नहLनेवेjयावृिgबाट आिथ�क लाभ उठाउन नहLनेवेjयावृिgबाट आिथ�क लाभ उठाउन नहLन:े कसैले कसैलाई वेjयावृिgमा लगाइ आ\नो वा अ_ 

कसैको लािग आिथ�क लाभ उठाएमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

११७११७११७११७. वेjयागमनको �चार गन� नहLनेवेjयागमनको �चार गन� नहLनेवेjयागमनको �चार गन� नहLनेवेjयागमनको �चार गन� नहLने: कसैले कसैलाई वेjयागमनको लािग साव�जिनक थानमा खला_पु ले 

आ�ह वा �चार गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

११८११८११८११८. अ�ील िकताबअ�ील िकताबअ�ील िकताबअ�ील िकताब, , , , पचा� पचा� पचा� पचा� इVयाइVयाइVयाइVयािदिदिदिद बनाउन वा  बनाउन वा  बनाउन वा  बनाउन वा िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: (१) कसैले- 
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(१) कामोgेजना बढाउने वा काम वासनामा आशn गराउने वा च>रOहीन 

बनाउने कनै िकताबु , पचा�, रेखािचO, तवीर, रेकड� वा अ_ कनै वत ु ु

बनाएमा, म3ण गरेमा वा �कािशत गरेमाु , वा 

(ख) Vयतो कनै वत ख>रदु ु -िब4+ वा िवतरण गरेमा वा भाडामा िदएमा वा 

सव�साधारणलाई देखाएमा वा सो गनd िनयतले आ\नो साथमा राखेमा, वा 

(ग)  कनै ु �यिnबाट Vयतो वत कन िकिसमले �ाC हLन सnछ भनी िवwापन ु ु

िदएमा, वा 

(घ) Vयतो कनै वतु ुको िनकासी वा पैठारी गरेमा िनजलाई तीन मिहनास$म कैद 

वा ज>रवाना वा दवै सजाय ु  हLनेछ । 

(२) वैwािनक, कलाVमक वा सािहिVयक मह�व वा अिभ_चीको वा धािम�क �योजनका लािग 

रािखएको वा बनाइएको कन ैकृितको हकमा उपदफा ु (१) लाग हLन ेछैन ।ू  

११९११९११९११९. िब4+िब4+िब4+िब4+ गनd सामान  गनd सामान  गनd सामान  गनd सामान िब4+िब4+िब4+िब4+ नगरी थपान� नहLने नगरी थपान� नहLने नगरी थपान� नहLने नगरी थपान� नहLनेुु ुु : बजारमा कनै मालको कृिOमु  अभाव हLने गरी सो मालको 

म{य विृc गराएर अनिचत मनाफा िलने िनयतले कसैले Vयतो माल सं�ू ु ु ह गरी िब4+ नगरी थपारेमा ु

िनजलाई पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

१२०१२०१२०१२०. नाजायज नाफा िलन नहLनेनाजायज नाफा िलन नहLनेनाजायज नाफा िलन नहLनेनाजायज नाफा िलन नहLने: कनै मालु -वतको �यापार गनd �यिnले अभावको लाभ उठाइ मालु -वत ु

अनिचत नाफा िलइ ु िब4+ गरेमा िनजलाई पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१२११२११२११२१. अका�को सामािजक रीितअका�को सामािजक रीितअका�को सामािजक रीितअका�को सामािजक रीित----िथितमा खलल पान� नहLनेिथितमा खलल पान� नहLनेिथितमा खलल पान� नहLनेिथितमा खलल पान� नहLने: कसैले अका�को सामािजक रीित-िथितमा 

खलल पानd वा हLने गरी झ<याई वा जवज�ती गरी कनै काम गरेमा ु ु वा गराएमा िनजलाई एक वष�स$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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१२२१२२१२२१२२. साव�जिनक साव�जिनक साव�जिनक साव�जिनक उप�याउप�याउप�याउप�याइँइँइँइ:ँ अ�य अपराधको _पमा सजाय हLने �यवथा भएकोमा बाहेक कसैले कनै काम ु

गदा� वा काननुले गन�पनd कनै काम नगदा� Vयसबाट छरिछमेकमा बसेका वा स$पिg भएका मािनसलाई वा ु ु

सव�साधारणलाई अनिचत Bितु  वा खतरा पगेमा वा िझvयाहु ट भएमा िनजलाई ज>रवाना हLनेछ । 

१२३१२३१२३१२३. हदहदहदहद$याद$याद$याद$याद: दफा १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, १२१ र १२२ अ�तग�तको अपराधमा 

सो अपराध भएको िमितले र यस प>र?छेद अ�तग�तको अ�य अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा ु

पाएको िमितले साठी िदन नाघेपिछ उजर लाyेु  छैन । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१०१०१०१०    

Kयानस$ब�धी अपराधKयानस$ब�धी अपराधKयानस$ब�धी अपराधKयानस$ब�धी अपराध    

१२४१२४१२४१२४. Kयान मानd िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान मानd िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान मानd िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान मानd िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायुु ुु : Kयान मानd िनयतले कन ैकाम गरी कसैले ु

कसैको Kयान मारेमा िनजलाई ज�मकैद हLनेछ । 

 प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: यस दफा र दफा १२४, १२५ र १२६ को �योजनका लािग- 

(क) कसैले कसैको Kयान जान स<ने काम गरेकोमा तVकालै  सो �यिnको Kयान 

नगई सोही कामको प>रणामव_प पिछ Kयान गए पिन िनजले सो �यिnको 

Kयान मारेको मािननेछ । 

(ख) शारी>रक कमजोरी वा कनै िबमारीले पीिडत �यिnलाई कसैले कनै काम ु ु

गरी िछटो मृVय गराइ िदए पिन िनजले सो �यिnलो Kयाु न मारेको मािननेछ । 

(ग) गभ�को ब�ाको Kयान मरेकोमा मािनसको Kयान मारेको मािनन ेछैन । 

१२५१२५१२५१२५. साधारणतसाधारणतसाधारणतसाधारणत: : : : Kयान जाने कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान जाने कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान जाने कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान जाने कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायुु ुु : कुनै कामबाट साधारणत: Kयान जा�छ 

भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भई कसैले सो काम गरेछ र Vयु सबाट कसैको Kयान गएछ भने 

िनजलाई ज�मकैद वा चौध वष�स$म कैद हLनेछ । 
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१२६१२६१२६१२६. ग$भीर उgेजना वा ग$भीर उgेजना वा ग$भीर उgेजना वा ग$भीर उgेजना वा >रस>रस>रस>रसको आदेश को आदेश को आदेश को आदेश इVयािदइVयािदइVयािदइVयािदबाट Kयान िलएमा सजायबाट Kयान िलएमा सजायबाट Kयान िलएमा सजायबाट Kयान िलएमा सजाय: दफा १२४ र १२५ मा जनसकै ु ु

करा लेिखएको भएतापिन देहायको अवथामा Kयान िलन े�यिnलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना ु

समेत हLन स<नेछ:- 

(क) कसैले एकाएक ग$भीर उgेजना िदलाउने कनै काम गरेबाट आVमसंयमको शिn हराइ सो ु

उgजेना िदलाउने �यिnको वा sमवस अ_ कसैको Kयान िलएको वा Vयतो उgेजनामा प>र 

कनै काम गदा� संयोगवश अ_ कसैको Kयान गएको ।ु  

तर:- 

(१) कसैले काननुको पालनमा वा िनजी रBाको अिधकारको �योगमा 

वा कनै रा67सेवकले आ\नो पदीयु  कत��यको पालनमा गरेको वा 

गन� लागेको कनै कामबाट कनै �यिn उgेिजत हLन गएकोमा यो ु ु

खTड लाग हLने छैन ।ू  

(२) कसैलाई कनै Bित पa याु ु उने िनयतले अपराधीले वय ं कसैलाई 

उgिेजत गराएको र Vयसरी उgेिजत भई सो �यिnले गरेको 

कामबाट अपराधी आफz  उgेजनामा प>र Kयान िलएकोमा यो खTड 

लाग हLने छैन ।ू   

(ख) बचाउनका लािग आवjयकभ�दा बढी Bित पa याु उने िनयत भएकोमा बाहेक िनजी रBाको 

अिधकारको �योगमा कनै काम गदा� सो अिधकारको सीमा ना�न गई कसैको Kयान मरेको ।ु  

(ग)  एकाएक उठेको कनै झगडामा ु >रस उठी >रसको आवशेमा कसैको Kयान िलएको । 

तर इबी िलएर वा सोच-िवचार गरेर वा आ\नो िथितको अनिचत लाभ उठाएर ु

Kयान िलएकोमा वा असाधारण _पमा िनद�यतापव�क Kयान िलएकोमा यो खTडू  लागू हLने छैन । 
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१२७१२७१२७१२७. लापरवाहीसाथ वा दसाहस गरी काम गदा� Kयान गएमालापरवाहीसाथ वा दसाहस गरी काम गदा� Kयान गएमालापरवाहीसाथ वा दसाहस गरी काम गदा� Kयान गएमालापरवाहीसाथ वा दसाहस गरी काम गदा� Kयान गएमाुु ुु  सजाय सजाय सजाय सजाय: दफा १२५ लाग हLने अवथामा ू

बाहेक कसैले लापरवाहीसाथ वा दसाहस गरी कनै काम गदा� Vयसबाट कसैको Kयान गएको रहेछ भने ु ु

िनजलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ । 

१२८१२८१२८१२८. Kयान िलने उ^ोग गन� नहLनेKयान िलने उ^ोग गन� नहLनेKयान िलने उ^ोग गन� नहLनेKयान िलने उ^ोग गन� नहLने: (१) कसैले कसैको Kयान िलने उ^ोग गरेमा दस वष�स$म कैद हLनेछ र 

ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

(२) उपदफा (१) अ�तग�तको अपराधको प>रणामव_प कसैलाई ग$भीर चोट पगेको रहेछ ु

भने सो चोट बापतको सजाय थप हLनेछ । 

१२९१२९१२९१२९. आVमहVयाको दbVसाहन िदन नहLनेआVमहVयाको दbVसाहन िदन नहLनेआVमहVयाको दbVसाहन िदन नहLनेआVमहVयाको दbVसाहन िदन नहLनेुु ुु : कसैले कसैलाई आVमहVया गन� दbVसाहन िदएमा िनजलाई दस ु

वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

१३०१३०१३०१३०. गभ� तहाउन नहLनेगभ� तहाउन नहLनेगभ� तहाउन नहLनेगभ� तहाउन नहLनेुु ुु : (१) कसैले गभ� तहाउने िनयतले वा गभ� तहीन सnछ भmे ु ु जानीजानी वा िवeास 

गन�पनd कारण भई कनै काम गदा� गभ� तहीन गएमा िनजलाई तीनु ु ु  मिहनास$मको गभ� रहेछ भने दई ु

वष�स$म कैद, तीन मिहनादेिख छ मिहनास$मको गभ� रहेछ भन े पाँच वष�स$म कैद र छ मिहनाभ�दा 

बढीको गभ� रहेछ भने सात वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ । 

तर देहायको अवथामा यो�यता �ाC िचिकVसकले गभ�पात गराएकोमा यो उपदफा अ�तग�तको 

अपराध गरेको मािनने छैन । 

(क) गभ� बो<ने वानीमािनसको म�रीले तीन मिहनास$मको गभ�पात गराएकोमा ु

। 

(ख) गभ�पतन नगराएमा गभ� बो<ने वानीमािनसको Kयानमा खतरा पy सnछ ु

वा िनजको शारी>रक वा मानिसक वाrय खराब हLन सnछ वा िवकला� 

ब�ा ज�म�छ भmे यो�यता �ाC िचिकVसकको राय भई वानीमािनसको 

म�रीले  गभ�पात गराएकोमा ।ु  
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(ग) जवज�ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको छ मिहनास$मको गभ� 

वानीमािनसको म�रीले गभ�पात गराएकोमा ।ु  

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: गभ� तहाउने काम गदा� तVकाल गभ� नतही ब�ा िजउँदो ज�मी ु ु

सो कामको प>रणामव_प मरेमा यस उपदफाको �योजनका लािग गभ� 

तहाएको मािननेछ ।ु  

(२) कसैले कनै गभ�वती वानीमािनसको Kयान िलने उ^ोग गदा� सो वानीमािनस नमरे पिन ु

छ मिहना वा सोभ�दा बढी अविधको गभ�िभOको ब�ा मन� गएमा िनजलाई पाँच वष�स$म थप कैद  

हLनेछ । 

१३११३११३११३१. िनसहायको प>रVयाग गन� नहLनेिनसहायको प>रVयाग गन� नहLनेिनसहायको प>रVयाग गन� नहLनेिनसहायको प>रVयाग गन� नहLने: हेरचाह वा याहार स$भार गनd कत��य भएको �यिnले कनै ु

नाबालक, अशn रोगी वा वृc मािनसलाई Kय Kयानमा खतराू  पy स<ने गरी बवेाता गरी छाडेमाु  

िनजलाई पाँच वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

तर यतो अपराधबाट स$बि�धत नाबालक, रोगी वा वृc मािनस मन� गएमा दस वष�स$म कैद 

हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ ।  

१३२१३२१३२१३२. हद $यादहद $यादहद $यादहद $याद: यस प>र?छेद अ�तग�तका अपराधमा देहायको $याद नाघेपिछ उजर लाyे छैनु :- 

(क) दफा १२६, १२७, १२८, १२९ र १३१ मा उि9िखत अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा ु

पाएको िमितले नoबे िदन, 

(ख) दफा १३० मा उि9िखत अपराधमा गभ� तहाएको िमितले नoबे िदन रु  

(ग) दफा १२४ र १२५ मा उि9िखत अपराधमा सो अपराध भएको िमितले बीस वष� । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----११११११११    

चोटचोटचोटचोट    

१३३१३३१३३१३३. चोटचोटचोटचोट: कसैले कसैलाई अशn वा रोगी त{याउने वा कनै िकिसमको शारी>रु ु क पीडा पa याु उने 

िनयतले वा सो हLन सnछ भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भई कनै काम गदा� Vयसबाट कनै ु ु ु

�यिn अशn वा रोगी भएमा वा िनजलाई कनै िकिसमको ु शारी>रक प�डा पगमेा दफा ु १३४ बमोिजम 

सजाय हLनेमा बाहके तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: यस दफामा अशn भmाले शरीरको कनै अ� आ\नोु  सामा�य काम गन� असमथ� 

भएको अवथा स$झनुपछ� र सो शoदले मानिसक अशnतालाई समेत जनाउँछ । 

१३४१३४१३४१३४. ग$भीर चोटग$भीर चोटग$भीर चोटग$भीर चोट: कसैले कसैलाई देहायबमोिजमको चोट पa याु एमा िनजलाई तीन वष�देिख बीस वष�स$म 

कैद र ज>रवाना हLनेछ: - 

(क) नपंसक बनाइ िदनेु , 

(ख) आँखा, कान, नाक, िज�ो, मगज वा शरीरको अ_ कन ैु अ� वा जोनpको शिn Bीण ग>रिदने 

वा हरण ग>रिदने, 

(ग) शरीरको कनै अ� वा जोनp भाँ?नेु , फोनd, छ�ाउने वा वेक$मा पानdु , 

(घ) अनहार क_प ु ु पा>र िदने, 

(ङ) Kयान जान स<ने वा कडा शारी>रक वेदना हLने, वा 

(च) आ\नो पेशाको काम गन� नस<ने त{याई िदने ।ु  

१३५१३५१३५१३५. ग$भीर उgेजना वा ग$भीर उgेजना वा ग$भीर उgेजना वा ग$भीर उgेजना वा >रस>रस>रस>रसको आवेश इVयािदबाट चोट पa याको आवेश इVयािदबाट चोट पa याको आवेश इVयािदबाट चोट पa याको आवेश इVयािदबाट चोट पa याुु ुु एमा सजायएमा सजायएमा सजायएमा सजाय: दफा १३३ र १३४ मा 

जनसकै करा लेिखएको भएतापिन देहायको अवथामा चोट पa याु ु ु ु एको रहेछ भने दई वष�स$म कैद वा ु

ज>रवाना वा दवै र अ�यु  चोट पa याु एको रहेछ भने एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछु :- 
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(क)  कसैले एकाएक ग$भीर उgेजना िदलाउने कनै काम गरेबाट आVमसंयमको शिn हराइ सो ु

उgजेना िदलाउने �यिnलाई वा sमवश अ_ कसैलाई चोट पa याु एको वा Vयतो उgेजनामा 

प>र कनै काम गदा� संयोगवश अ_ कसैलाई चोट पु yु गएको । 

तर:- 

(१) कसैले काननु को पालनमा वा िनजी रBाको अिधकारको �योगमा वा कनै ु

रा67सेवकले आ\नो पदीय कत��यको पालना गरेको वा गन� लागेको कनै ु

कामबाट कनै �यिn उgेिजत हLन गएकोमा यो खTड लाग हLने छैनु ू  । 

(२) कसैलाई कन ै Bित पa याु ु उने िनयतले अपराधीले वयं कसलैाई उgिेजत 

गराएको र Vयसरी उgेिजत भई सो �यिnल ेगरेको कामबाट अपराधी आफz  

उgजेनामा प>र चोट पa याु एकोमा यो खTड लाग हLने छैनू  । 

(ख) बचाउका लािग आवjयकभ�दा बढी Bित पa याु उने िनयत भएकोमा बाहके िनजी रBाको 

अिधकारको �योगमा कनै काु म गदा� सो अिधकारको सीमा ना�न गई कसैलाई चोट पy ु   

गएको । 

(ग) एकाएक उठेको कनै झगडामा ु >रस उठी >रसको आवशेमा कसैलाई चोट पa याु एको । 

तर इिब िलएर वा सोच-िवचार गरेर वा आ\नो िथितको अनिचत लाभ उठाएर चोट ु

पa याु एको वा असाधारण _पमा िनद�यातापव�क चोट पa याू ु एकोमा यो खTड लाग हLने छैन ।ू  

१३६१३६१३६१३६. लापरवाहीसाथ वा दसाहस गलापरवाहीसाथ वा दसाहस गलापरवाहीसाथ वा दसाहस गलापरवाहीसाथ वा दसाहस गुु ुु री चोट पy गएमा सजायरी चोट पy गएमा सजायरी चोट पy गएमा सजायरी चोट पy गएमा सजायुु ुु : चोट पa याु उने िनयत नभई लापरवाहीसाथ 

वा दसाहस गरी कसैले कनै काम गदा� अ_लाई चोट पy गएमा िनजलाई देहायबमोिजम सजाय ु ु ु

हLनेछ:- 

(क) ग$भीर चोट पy गएमा दई वष�स$म कैद वा ज>रु ु वाना वा दवै रु  

(ख) अ�य चोट पy गएमा एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ।ु ु  
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१३७१३७१३७१३७. अपराध गनd िनयतले बेहोश पान� नहLनेअपराध गनd िनयतले बेहोश पान� नहLनेअपराध गनd िनयतले बेहोश पान� नहLनेअपराध गनd िनयतले बेहोश पान� नहLने: कसैले कनै अपराध गन� सिजलो पानd िनयतले अ_लाई बेहोश ु

त{याउनेु , ल�ाउने वा अवथ पानd पदाथ� खवाएमा वा अ�य �कारले सेवन गराएमा िनजलाु ई एक 

वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

१३८१३८१३८१३८. हदहदहदहद$याद$याद$याद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको िमितले नoबे िदन नाघेपिछ उजर लाyे ु   

छैन । 

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----१२१२१२१२ 

आपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योग 

१३९१३९१३९१३९. आपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योग: कसैले कनै अपराु ध गनd िनयतले कनै �यिn उपर िनजको म�ु ुरी बेगर बल 

�योग गरेमा वा कनै �यिnलाई Bित पa याु ु उने, डराउने वा िझvयाउने िनयतले वा सो हLन सnछ भmे 

जानीजानी िनज उपर िनजको म�रीु  बगेर बल �योग गरेमा वा Vयतो बल �योगको आशंका उVपm गनd 

िनयतले वा सो हLन स<दछ भmे जानीजानी कनै हाउभाु उ देखाएमा वा अ_ कन ैतयारी गरेमा िनजलाई ु

एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: कनै �यिn चु ढेको वा िनजले लगाएको वा बोकेको माललाई चलाइ िदएमा वा 

अ�य कनै माललाई चलाइ सो �यिnको स$पक� मा आउने गराएमाु  समेत सो �यिn उपर बल �योग 

गरको मािननेछ । 

१४०१४०१४०१४०. हदहदहदहद$याद$याद$याद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको िमितल े साठी िदन नाघेपिछ उजर ु

लाyे छैन । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१३१३१३१३ 

थनछेकथनछेकथनछेकथनछेकुुुु  

१४११४११४११४१. थनछेकथनछेकथनछेकथनछेकुुुु :::: (१) काननु बमोिजम बाहेक कसैल ेकनै �यिnलाई थनामा राखेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद ु ु

हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

प ीप ीप ीप ीकरणकरणकरणकरण::::         

(क) �चिलत काननुले थm पनd दिेखएको मािनसलाई ु काननुबमोिजम खान िपउन 

निदइ थनेमा पिन यस उपदफाबमोिजम अपराध गरेको मािननेछ ।ु  

(ख) मiाको ु कारबाईको िसलिसलामा �चिलत काननु ले थm पनdु ु देिख असल 

िनयतले थनेकोमा पिछ थm नहLने ठहरे पिन यस उपदफाबमोिजम अपराध ु ु

गरेको मािनने छैन । 

(२) कसैले कनै �यिnलाई िनज जान लागेको ठउँमा जान निदन े गरी रोके छेकेमा िनजलाई ु

तीन मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१४२१४२१४२१४२. छा�ने आदशे भएको �यिnलाई थनी रा#न नहLनेछा�ने आदशे भएको �यिnलाई थनी रा#न नहLनेछा�ने आदशे भएको �यिnलाई थनी रा#न नहLनेछा�ने आदशे भएको �यिnलाई थनी रा#न नहLनेुु ुु : कनै �यिnलाई थनाबाट छा�न अि#तयार �ाC ु ु

अिधकारीबाट आदेश �ाC हL ँदा हLदैँ पिन नछाडी कसैले थनी राखेमा िनजलाइ चार वष�स$म कैद हLनेछ र ु

ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

१४३१४३१४३१४३. गC त>रकाले थनामा रा#न नहLनेगC त>रकाले थनामा रा#न नहLनेगC त>रकाले थनामा रा#न नहLनेगC त>रकाले थनामा रा#न नहLनेु ुु ुु ुु ु : थिनने �यिnसँग स$बि�धत मािनसलाई थिनएको करा वा थु ु ु ुिनएको 

ठाउँको जानकारी नहLने वा पgा नलाyे गरी कसैल ेकन ै�यु िnलाई थनामा राखमेा िनजलाई चार वष�स$म ु

कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

१४४१४४१४४१४४. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: दफा १४१ को उपदफा (२) मा उि9िखत अपराधमा सो अपराध भएको िमितले नoबे िदन र 

यस प>र?छेद अ�तग�तका अ�य अपराधमा थनामा परेको �यिn थनाबाट मn भएको िमितले साठी िदन ु ु ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  
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प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----१४१४१४१४ 

अपहरणअपहरणअपहरणअपहरण, , , , मािनसको ख>रदमािनसको ख>रदमािनसको ख>रदमािनसको ख>रद----िब4+िब4+िब4+िब4+ तथा जवज�ती काम लगाउने तथा जवज�ती काम लगाउने तथा जवज�ती काम लगाउने तथा जवज�ती काम लगाउन े

१४५१४५१४५१४५. अपहरणअपहरणअपहरणअपहरण:::: कसैले कनै �यिnलाई बल �योग गरी वा ध$क+ देखाइ वा छलकपट गरी कन ैठाउँबाट जाने ु ु

गराएमा वा कनै �यिnको म�री बेगर वा कनै नाबालक वा मानिसक अवथताबाट ु ु ु पीिडत �यिnको 

संरBकको म�री बेगर सो �यिnु , नाबालक वा मानिसक अवथताबाट पीिडत �यिnलाई 

बदिनयतसाथ कनै ठाउँबाट लगेमा िनजलाइ देहायबमोिजम सजाय हLनेछु :- 

(क) Kयान िलने, चोट पa याु उने, जवज�ती करणी वा अ�ाकृितक मैथन गनdु , िभBा माy लगाउने, 

अपराध गन� लगाउने, वेjयावृिgमा लगाउने, िब4+ गनd, गC त>रकाल े थनामा रा#नेु ु , मिn ु

श{क िलने वा अ_ कनै  उiेjयले शरीर ब�धक रा#ने िनयतले भए दस वष�स$म कैद र ु ु

ज>रवाना र 

(ख) अ�य िनयतले भए तीन वष�स$म कैद र ज>रवाना । 

१४६१४६१४६१४६. मािनसको ख>रदमािनसको ख>रदमािनसको ख>रदमािनसको ख>रद----िब4+िब4+िब4+िब4+: कसैले कनै मािनु सलाई ख>रद-िब4+ गरेमा िनजलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ 

र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

तर िवदेशमा लिग िब4+ गरेमा दस वष�देिख प�� वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन   

स<नेछ । 

१४७१४७१४७१४७. इ?छा इ?छा इ?छा इ?छा िवbcिवbcिवbcिवbc काम गराउन नहLने काम गराउन नहLने काम गराउन नहLने काम गराउन नहLने:  कसैले कनै �यिnलाई िनजको इ?छा ु िवbc काम गराएमा िनजलाई 

एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

१४८१४८१४८१४८. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तका अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले नoबे िदन ु

नाघे पिछ उजर लाyे छैन ।ु  
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प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----१५१५१५१५ 

करणीकरणीकरणीकरणीस$ब�धी अपराधस$ब�धी अपराधस$ब�धी अपराधस$ब�धी अपराध 

१४९१४९१४९१४९. जवज�ती करणीजवज�ती करणीजवज�ती करणीजवज�ती करणी: कसैले आ\नो वानी बाहेक अ_ वानीमािनसलाई िनजको म�री निलई करणी ु

गरेमा वा म�री िलएर भए पिन चौध वष� मिनक+ कनै वानीमािनसलाईु ु ु  करणी गरेमा िनजलाइ पाँच 

वष�देिख चौध वष�स$म कैद र ज>रवाना हLनेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: 

(क) करकाप, अनिचत �भावु , डरOास वा झ<यानमा ु पा>र िलएको म�रीलाई ु

म�रीु  मािनने छैन । 

(ख) योनीमा िल� केही माO �वशे भएको रहेछ भने पिन यस दफाको �योजनका 

लािग करणी गरेको मािननेछ ।  

१५०१५०१५०१५०. हाडनाताहाडनाताहाडनाताहाडनाता करणी करणी करणी करणी: (१) आमा, िददी, बिहनी, छोरी वा आ\नो जात वा कूलमा चली आएको चलन 

अनसार िववाह गन� नहLने नाताका वानीमािनस हो भmे ु जानीजानी Vयता वानीमािनसलाई करणी गन� 

र Vयता वानीमािनसले पिन करणी गन� िदन हLदैँन । 

(२) कसैले उपदफा (१) अ�तग�त अपराध गरेमा िनजलाई देहायबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) आमाछोराको करणी भएमा ज�मकैद, 

(ख) बाबुछोरी वा िददीबिहनी दाजुभाइको करणी भएमा दस वष�स$म कैद र 

(ग) अ�य नाताको करणी भएमा तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ।ु  

१५११५११५११५१. थनवाको करणीथनवाको करणीथनवाको करणीथनवाको करणीु ुु ुु ुु ु : कैदमा वा थनामा रहेका वानीमािनसको सरकारी कम�चारीले करणी गरेमा वा करणी ु

गन� अ_लाई संयोग पा>र िदएमा िनजलाई एक वष�स$म कैद हLनेछ । 

१५२१५२१५२१५२. अ�ाकृितक मैथनअ�ाकृितक मैथनअ�ाकृितक मैथनअ�ाकृितक मैथनुुुु: (१) कसैले कनै मािनससँगु  अ�ाकृितक मथैन गरे वा गराएमा िनजलाई तीन ु

मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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तर कसैले कसैको इ?छा िवbc अ�ाकृितक मैथन गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद र ज>रवाना ु   

हLनेछ । 

(२) कसैले पशसँग मैथन गरे वा गराएमा िनजलाु ु ई तीन मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवुै 

सजाय हLनेछ । 

१५३१५३१५३१५३. हदहदहदहद$याद$याद$याद$याद: दफा १४९ अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको िमितले साठी िदन र यस प>र?छेद 

अ�तग�तको अ�य अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले नoबे िदन नाघेपिछु  उजर लाyे ु

छैन । 

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----१६१६१६१६ 

चोरी र डकैतीचोरी र डकैतीचोरी र डकैतीचोरी र डकैती 

१५४१५४१५४१५४. चोरीचोरीचोरीचोरी: कसैले कनै �यिnको कoजामा रहेु को स$पिg बदिनयतसाथ िलनको लािग सो �यिnको म�री ु

निलई हटाएमा िनजले चोरी गरेको मािननेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: यस दफाको �योजनका लािग- 

(क) “म�रीु ” भmाले मौिखक_पमा िदइएको म�रीलाु ई र आचरणtारा �यn 

भएको म�रीलाई समेत जनाउँछ ।ु  

(ख) नाबालकको म�रीलाई म�री ु ु मािनने छैन । 

१५५१५५१५५१५५. चोरीको सजायचोरीको सजायचोरीको सजायचोरीको सजाय: (१) कसैले- 

(क) सरकारी वा कनै साव�जिनक स$पिg वा कनै धािम�क थान वा देवालयको ु ु

कनै स$पिg चोरी गरेमाु , वा 

(ख) कनै �यिnलाई मादक पदाथ� खवाइ वा अ_ कनै िकिसमल े वेहोश गराए ु ु ु

कनै स$पिg चोरी गरेमाु , वा 
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(ग) भक$पू , आगलागी, बाढी, ह�लद�ा वा यतै अ_ कनै संकटापm िथित वा ु

साव�जिनक थानमा भएको कनै दघ�टनाको फाइदा उठाएर कनै स$पिg चोरी ु ुु

गरेमा, वा 

(घ) आफ जन काया�लय वा �यिnको नोकरीमा बहाल रहकेो छ सो काया�लय ू ु

वा �यिnको कनै स$पिg चोरी गरेमाु , वा 

(ङ) मािनस वा मालसामानको प>रवहनका लािग उपयोग भएको कन ै सवारीमा ु

चोरी गरेमा िनजलाई एक वष�देिख छ वष�स$म कैद र ज>रवाना हLनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक अ�य अवथामा चोरी गनd �यिnलाई तीन वष�स$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१५६१५६१५६१५६. आपरािधक करकापआपरािधक करकापआपरािधक करकापआपरािधक करकाप: कसैले कनै �यु िnलाई िनजको वा अ_ कसैको कनै Bित पa याु ु उने डरOासमा 

पा>र बदिनयतसाथ आ\नो वा अ_ कसैको लािग कनै आिथ�क लाभ उठाु एमा वा Vयतो लाभ उठाउने 

िनयतले कनै काम गराएमा वा कनै काम गन�बाट रोकेमा िनजले आपरािधक करकाप गरेको मािननेछ ।ु ु  

१५७१५७१५७१५७. आपरािधक करकापको सजायआपरािधक करकापको सजायआपरािधक करकापको सजायआपरािधक करकापको सजाय: आपरािधक करकाप गनd �यिnलाई देहायमा लेिखएबमोिजम सजाय 

हLनेछ:- 

(क) कसैको Kयान िलन े वा ग$भीर चोट पुa याउने डरOास देखाइ आपरािधक करकाप गरेमा तीन 

वष�देिख सात वष�स$म कैद र ज>रवाना, 

(ख) कसैको �यवसायमा गैरकाननीु  त>रकाले कनै Bित पa याु ु उने वा च>रOमा झटूो दोष लगाउने 

डरOास देखाइ आपरािधक करकाप गरेमा तीन वष�स$म कैद र ज>रवाना र 

(ग) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ_ कनै िकु िसमले आपरािधक करकाप गरेमा तीन वष�स$म कैद वा 

ज>रवाना वा दवै ।ु  

१५८१५८१५८१५८. डकैतीडकैतीडकैतीडकैती: कसैले देहायमा लेिखएबमोिजमको कनै काम गरेमा िनजल ेडकैती गरेको मािननेछु :- 



www.lawcommission.gov.np 

44 

www.lawcommission.gov.np 

(क) चोरी गना�का लािग वा चोरी गदा� वा चोरीको स$पिg लैजान वा चोरी गरेपिछ प4ाउबाट 

ब?नाका लािग कनै �यिnको Kयान िलएमा वा कनै �यिnलाई चोट पa याु ु ु एमा  वा थनछेक ु

गरेमा वा सो कराको उ^ोग गरेमा वा तVकालै कनै �यिnको Kयान िलने वा कनै �यिnलाु ु ु ई 

चोट पa याु उने डरOास देखाएमा वा जोिखमी हातहितयार साथमा िलई चोरी गरेमा, वा 

(ख) तVकालै कसैको Kयान िलने वा कसैलाई चोट पa याु उने वा थनछेक गन� डरOास देखाइ ु

आपरािधक करकाप गरेमा । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: खTड (ख) बमोिजम डकैतीको अपराध कायम हLनको लािग डरOास देखाउने 

�यिn वयं उपिथत भई डरOास देखाएको वा आफले िदएको ध$क+ त_�त काया�ि�वत गन� ू ु

स<ने अवथामा रहेको हLनपछ�  ।ु  

१५९१५९१५९१५९. डकैतीको सजायडकैतीको सजायडकैतीको सजायडकैतीको सजाय: डकैती गनd �यिnलाई देहायमा लिेखएबमोिजम सजाय हLनेछ :    

(क) कनै �यिnलाई ु ग$भीर चोट पa याु ई वा कसैको Kयान िलन ेवा ग$भीर चोट पa याु उने उ ो̂ग गरी 

वा डरOास देखाइ डकैती गरेमा सात वष�देिख चौध वष�स$म कैद र ज>रवाना, 

(ख) बाटो वा ज�लमा डकैती गरेमा वा जोिखमी हातहाितयार �योग गरी वा गनd ध$क+ िदई वा तीन 

जनाभ�दा बढीको जमात भई डकैती गरेमा पाँच वष�दिेख दस वष�स$म कैद र ज>रवाना, र 

(ग) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ_ िकिसमले डकैती गरेमा तीन वष�देिख सात वष�स$म कैद र 

ज>रवाना ।    

१६०१६०१६०१६०. डकैतीको उ^ोगको सजायडकैतीको उ^ोगको सजायडकैतीको उ^ोगको सजायडकैतीको उ^ोगको सजाय: डकैतीको उ^ोग गनd �यिnलाई सात वष�स$म कैद र ज>रवाना हLनेछ । 

१६११६११६११६१. डकैतीको तयारीडकैतीको तयारीडकैतीको तयारीडकैतीको तयारी: डकैती गनd िनयतल ेभेला हLने वा कनै तयारी गनdु  �यिnलाई पाँच वष�स$म कैद र 

ज>रवाना हLनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

45 

www.lawcommission.gov.np 

१६२१६२१६२१६२. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: दफा १५४ अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा ु पाएको िमितल ेसाठी िदन, 

दफा १५६ अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको िमितले साठी िदन र यस प>र?छेद अ�तग�तको 

अ�य अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको ु िमितले नoबे िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१७१७१७१७    

ठगीठगीठगीठगी, , , , स$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासधातस$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासधातस$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासधातस$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासधात    

१६३१६३१६३१६३. ठगीठगीठगीठगी: कसैले देहायमा लिेखएबमोिजमको कनै काम गरेमा िनजल ेठगी गरेको मािननेछु :- 

(क) कनै �यिnलाई ु  झ<याईु  वा धोखा िदई कन ैु काम गराइ वा गन�बाट रोक+ िनजलाई वा अ�य 

कसैलाई कनै Bित पa याु ु एमा वा आ\नो वा अ_ कसैको लािग कन ैलाभ उठाु एमा, 

(ख) कनै नाबालकको अwानता वा कनै �यिnको मानिसक ु ु दव�लता वा िविBCताको लाभ उु ठाएर 

सो नाबालक वा �यिnको कनै स$पिg बदिनयतसाथ आफले िलएमा वा िलनका लािग ु ू

अ_लाई संयोग पा>र िदएमा , 

१६४१६४१६४१६४. ठगीक ो सजायठगीक ो सजायठगीक ो सजायठगीक ो सजाय: ठगीको अपराध गनd �यिnलाई देहायमा लेिखएबमोिजमको सजाय हLनेछ:- 

(क) आ\नो नाम, दजा�, पदवी, यो�यता वा नाग>रकता ढाँटी वा आ\नो वा अ_ कसैको कनै ु झटोू  

प>रचय िदई वा दफा १६३ को खTड (ख) मा उि9िखत काम गरी ठगी गरेमा छ मिहनादेिख 

पाँच वष�स$म कैद र ज>रवाना र  

(ख) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ_ कनै िकिसमले ठगी गरेमा तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा ु  

दव ै।ु  

१६५१६५१६५१६५. ठे�ा वा करारको काममा फरक  पान� नहLनेठे�ा वा करारको काममा फरक  पान� नहLनेठे�ा वा करारको काममा फरक  पान� नहLनेठे�ा वा करारको काममा फरक  पान� नहLने: (१) सरकार वा साव�जिनक संथासँग भएको ठे�ा वा 

करारबमोिजम कनै िनमा�णको काम वा अ�य कनै काम गनdु ु  िज$मेवारी िलएको �यिn वा िनजतफ� बाट 

काम गनd कनै �यिnले कमसल माल �योग गरीु  वा �योग हLने मालको प>रणाम घटी बढी पा>र वा अ�य 
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कनै िकिसमबाट बदिनयतसाथ ठे�ा वा करारमा तोिकएभ�दा फरक ु पा>र काम गरेमा िनजलाई दस 

वष�स$म कैद र ज>रवाना  हLनेछ । 

१६६१६६१६६१६६. स$पिgस$पिgस$पिgस$पिgको आपरािधक उपयोगको आपरािधक उपयोगको आपरािधक उपयोगको आपरािधक उपयोग: कसैले अका�को कनै स$पिg बदिनयतसाथ आ\नो िनिमg उपयोग ु

गरेमा िनजले स$पिgको आपरािधक उपयोग गरेको मािननेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: 

(क) बदिनयतसाथ केही समयका लािग माO स$पिg उपयोग गरेको भए पिन यस 

दफाबमोिजम अपराध गरेको मािननेछ । 

(ख) बेवा>रसी स$पिg पाउने �यिnले सो स$पिgको धनी पgा लगाउने उिचत 

�यास नगरी वा स$पिgको धनी थाहा पाएपिछ सो �यिnलाई स$पिg िफता� 

नगरी वा सो �यिnलाई स$पिg िफता� िलन सचना िदएकोमा उिचत ू

$यादस$म नपखp बदिनयतसाथ आ\नो िनिमg उपयोग गरेमा िनजले यस 

दफाबमोिजम अपराध गरेको मािननेछ । 

तर उिचत �यास गदा� पिन स$पिgको धनी पgा नलागेमा वा 

सचना िदएको उिचत $यादिभO स$पिgको धनील े स$पिg िफता� िलन ू

नआएमा स$पिg पाउन े �यिnले सो स$पिg आ\नो िनिमg उपयोग गरेमा 

िनजले यस दफाबमोिजम अपराध गरेको मािनने छैन । 

१६७१६७१६७१६७. स$पिgको आपरािधक उपयोगको सजायस$पिgको आपरािधक उपयोगको सजायस$पिgको आपरािधक उपयोगको सजायस$पिgको आपरािधक उपयोगको सजाय: स$पिgको आपरािधक उपयोग गनd �यिnलाई देहायमा 

लेिखएबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) कनै �यिnु को मृVय हLदँाको अवथामा िनजको कoजामा रहेको स$पिgु  िनजको काननु 

बमोिजमको हकदारको कoजामा नपद} आपरािधक उपयोग गरेमा वा नाबालक, मानिसक वा 
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शारी>रक अवथताले पीिडत भएका �यिnको कनै स$पिgको आपरािधक उपयोग गरेमा तीन ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै रु  

(ख) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ�य अवथामा एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ।ु  

१६८१६८१६८१६८. आपरािधक िवeासघातआपरािधक िवeासघातआपरािधक िवeासघातआपरािधक िवeासघात: कसैले देहायमा लेिखएको कनै काम गरेमा िनजलेु  आपरािधक िवeासघात 

गरेको मािननेछ:- 

(क) आ\नो िज$मा वा संरBणमा रहेको अका�को कनै स$पिg बदिनयतसाथ वा तVस$ब�धी करार ु

वा शत�नामा वा काननु को िवपरीत आ\नो िनिमg उपयोग गरेमा वा जानीजानी अ_ कसैलाई 

उपयोग गन� िदएमा वा हक टटाइु  अ_लाई िदएमा, वा 

(ख) अका�को कनैु  काम-कारोबार गनd िज$मा िलएको वा काननीु  कत��य भएको �यिnले वा कनैु  

काम-कारोबारका स$ब�धमा अका�को �ितिनिधको _पमा काम गनd अिभभारा िलएको 

�यिnले आ\नो वा अ_ कसैको वाथ� पित� गना�का लािग आ\नो कत��यको िवपरीत कनै ू ु

काम गरी  सो �यिnलाई कनै Bित पa याु ु एमा । 

१६९१६९१६९१६९. आपरािधक िवeासघातको सजायआपरािधक िवeासघातको सजायआपरािधक िवeासघातको सजायआपरािधक िवeासघातको सजाय: आपरािधक िवeासघात गनd �यिnलाई देहायमा लेिखएबमोिजम 

सजाय हLनेछ:- 

(क) संरBक, नोकर, का>र�दा, कम�चारी, �ितिनिध वा  साह�-महाजन वा गठी वा कनै साव�जिनक ु ु

संथाका �यवथापक वा �ब�धकको हैिसयतले कनै �यु िnले वा कनै स$पिgु  एक ठाउँबाट 

अक� ठाउँमा पa याु ई िदने वा गोदाम वा अ�य कनै ठाउँु मा सरिBतु साथ रा#ने िज$मा िलएका वा 

सो गनd काननीु  कत��य भएका �यिnल ेआपरािधक िवeासघात गरेमा पाँच वष�स$म कैद र 

ज>रवाना र 

(ख) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ_ कसैले आपरािधक िवeासघात गरेमा तीन वष�स$म कैद वा 

ज>रवाना वा दवै ।ु  
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१७०१७०१७०१७०. हदहदहदहद$याद$याद$याद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले छ मिहना ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----१८१८१८१८ 

आपरािधक �वेश र िबजाइँआपरािधक �वेश र िबजाइँआपरािधक �वेश र िबजाइँआपरािधक �वेश र िबजाइ ँ

१७११७११७११७१. आपरािधक �वेशआपरािधक �वेशआपरािधक �वेशआपरािधक �वेश: कसैले देहायमा लेिखएको कनै काम गनdु  िनयतले अका�को कoजामा रहेका कनै ु

स$पिgमा सो �यिnको अनमित निलई �वशे गरेमा वा ु काननीु  _पमा �वशे गरी Vयतो कनै काम गनd ु

िनयतले सो स$पिgमा बसी रहेमा िनजले आपरािधक �वेश गरेको मािननेछ:- 

(क) कनै अपराध गनdु , वा 

(ख) स$पिg जन �यिnको कoजामाु  रहेको छ सो �यिnलाई डरOास देखाउने, अपमान गनd वा 

िझvयाउने । 

१७२१७२१७२१७२. आपरािधक �वेशको सजायआपरािधक �वेशको सजायआपरािधक �वेशको सजायआपरािधक �वेशको सजाय: आपरािधक �वेश गनd �यिnलाई देहायमा लेिखएबमोिजम सजाय 

हLनेछ:- 

(क) कनै अपराध गनd िनयतले आपरािधक �वेश गरेमा सो अपराधको उ^ोग गरे सरहको सजाय रु  

(ख) सो बाहके अ�य कनै िनु यतल ेआपरािधक �वेश गरेमा- 

(१) कनै सरकारी काया�लय वा मािनस बसोबास गरेको घरमा �वेश गरेको भए तीन ु

मिहनास$म  कैद वा ज>रवाना वा दवै रु  

(२) अ�य कनै स$पिgमा �वेश गरेको भए ज>रवाना ।ु  

१७३१७३१७३१७३. िबजाइँिबजाइँिबजाइँिबजाइ:ँ कसैले देहायमा लेिखएबमोिजम कनै काम गरेमा िनजले िबजाइँ गरेको मािननेछु :- 
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(क) सव�साधारण वा कनै �यिnलाु ई कनै अनिचत Bित पa याु ु ु उने िनयतले वा Vयतो Bित पy ु

सnछ भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भई कनै साव�जिनक वा �यिnगत स$पिg नाश ु ु

पारेमा वा Vयसको मोल वा उपयोिगता घ�ने कन ैकाम गरेमाु , वा 

(ख) साव�जिनक वा �यिnगत ढल, िनकास, कलोु , पनेरो, सडक, पल वा कनै स8ार वा ु ु

यातायातको साधन इVयािदमा जानीजानी कनै अनिचत Bित पa याु ु ु एमा वा Bित पyे कनै काम ु ु

गरेमा, वा 

(ग) साव�जिनक सिवधाको लािग रािखएको कन ैस�ेत वा ु ु िच� िबनाअिधकार हटाएमा, मेटेमा वा 

िबगारेमा, वा 

(घ) झटूो अफवाह फैलाएर वा अ_लाई धोखा हLने कनै साु धनको �योग गरेर अका�को काम 

कारोबारमा बाधा पa याु एमा वा अका�को �यापारको #याितलाई Bित पa याु एमा, वा 

(ङ) अका�को िच�ी, सचनाू , पिल�दा वा अ�य कनै माल लकाएमा ।ु ु ु  

१७४१७४१७४१७४. िबजाइकँो सजायिबजाइकँो सजायिबजाइकँो सजायिबजाइकँो सजाय: िबजाइँ गनd �यिnलाई देहायमा लेिखएबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) घर वा मािनस रहे बसेको पाल वा सवारीमा वा सरकारी काया�लय, �ाचीन मारक, देवथल 

वा सैिनक हातहितयार वा खरखजाना रहकेो ठाउँमा वा सरकारी काया�लयमा रहेको कनै ु

िलखतमा आगो लगाइ वा िव6फोटक पदाथ� �योग गरी िबजाइ ँगरेको भए दस वष�स$म कैद र 

ज>रवाना र सो बाहेक अ_ कनै स$पिgमा आगो लगाइ वा िव6फोटक पदाथ� �योग गरीु  िबजाइँ 

गरेको भए पाँच वष�स$म कैद र ज>रवाना, 

(ख) साव�जिनक सडक, पलु , यातायात वा स8ारको कनै साधनमा वा अ_ कनै साव�जिनक ु ु

स$पिgमा Bित पa याु ई िबजाइँ गरेको भए पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै रु  

(ग) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ_ कनै काु म गरी िबजाइँ गरेको भए एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना 

वा  दव ै।ु  
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१७५१७५१७५१७५. अपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLनेअपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLनेअपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLनेअपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLने: कनै अपराधको िबगो हो भmे ु जानीजानी वा िवeास हLने 

कनै मनािसव कारण भई कसैले कनै स$पिg िलएमाु ु , राखेमा वा ख>रद-िब4+ गरेमा िनजलाई सो 

स$पिg जन अपराधको िबगो हो सो अपराध गरे सरहको सजाय हLनेछ ।ु  

१७६१७६१७६१७६. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: दफा १७१ र १७५ अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले साु ठी 

िदन र दफा १७३ अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले नoबेु  िदन 

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१९१९१९१९ 

िलखतस$ब�धी अपराधिलखतस$ब�धी अपराधिलखतस$ब�धी अपराधिलखतस$ब�धी अपराध 

१७७१७७१७७१७७. िकतdिकतdिकतdिकतd: सव�साधारण जनता वा कसैलाई कनै Bित पa याु ु उने वा कसैलाई कनै लाभ पa याु ु उने िनयतले 

कसैले कनै झ�ा िलखत बनाउने काम गरेमा िनजले ु ु िकतd गरेको मािननेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण:- यस दफाको �योजनका लािग- 

(क) “िलखत” भmाले िलखतमा लागेको सहीछाप, छाप र िलखतमा जिनएको 

िमित समेत स$झनपछ� ।ु  

(ख) “झ�ा िलखत बनाउने कामु ” भmाले देहायको कनै काम स$झनपछ� ु ु :- 

(१) जन �यिnले वातवमा िलखत बनाएकोु , लेखेको वा सहीछाप 

गरेको होइन Vयतो �यिnले िलखत बनाएको, लेखेको वा 

सहीछाप गरेको हो भm े िवeास पानd िकिसमबाट िलखत तयार 

पानd, वा 

(२) िलखतमा कनै करा थपीु ु , मेटी, केरी वा अ�य कन ै िकिसमबाट ु

फरक वा नबिझने पानdु , वा 
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(३) मानिसक अवथताबाट पीिडत भएको, मादक पदाथ� सेवन गरेको 

वा छलकपटमा पा>रएको कारणले कसैले िलखतमा लिेखएका 

कराु ह_को मतलब बvनु  स<दैन भmे जानीजानी Vयतो �यिnलाई 

िलखत बनाउन, सहीछाप गन� वा िलखतमा लेिखएको कनै करा ु ु

बद{न लगाउने । 

१७८१७८१७८१७८. िकतdिकतdिकतdिकतd गरेमा सजाय गरेमा सजाय गरेमा सजाय गरेमा सजाय: कसैले कनै िलखत ु िकतd गरेमा िनजलाई देहायबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) साव�जिनक िलखत भए सात वष�स$म कैद र ज>रवाना र 

(ख) अ�य कनै िलखत भए पाँच वष�स$म कैद र ज>रवाना ।ु  

१७९१७९१७९१७९. िकतdिकतdिकतdिकतd िलखत सiे सर िलखत सiे सर िलखत सiे सर िलखत सiे सरहहहह �यवहारमा {याउन नहLने �यवहारमा {याउन नहLने �यवहारमा {याउन नहLने �यवहारमा {याउन नहLने:  िकतd िलखत हो भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd ु

कारण भई कसैले Vयतो िलखतलाई सiे सरह �यवहारमा {याएमा िनजलाई सो िलखत िकतd गरेमा हLने 

सरहको सजाय हLनेछ । 

१८०१८०१८०१८०. िकतdिकतdिकतdिकतd िलखत साथमा रा#न नहLने िलखत साथमा रा#न नहLने िलखत साथमा रा#न नहLने िलखत साथमा रा#न नहLने: िकतd िलखत हो भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भई कसैले ु

Vयतो िलखतलाई सiे सरह �यवहार गनd िनयतले साथमा राखमेा िनजलाई तीन वष�स$म कैद हLनेछ र 

ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

१८११८११८११८१. िकतdिकतdिकतdिकतd िलखत बनाउने औजार बनाउन वा  िलखत बनाउने औजार बनाउन वा  िलखत बनाउने औजार बनाउन वा  िलखत बनाउने औजार बनाउन वा िब4+िब4+िब4+िब4+ गन�  गन�  गन�  गन� नहLनेनहLनेनहLनेनहLने: िकतd िलखत बनाउने काममा �योग गनd 

िनयतले वा सो काममा �योग हL�छ भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भई कसैलेु  िकतd िलखत 

बनाउने छाप वा अ�य औजार बनाएमा, मम�त गरेमा, ख>रद गरेमा, िदएमा, िलएमा वा आफसँग राखेमा ू

िनजलाई चार वष�स$म कैद  हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ ।  

१८२१८२१८२१८२. जालसाजीजालसाजीजालसाजीजालसाजी:  कसैलाई कनै Bित वा लाभ पa याु ु उने िनयतले नभए नगरेको करा भए गरेु को हो भनी वा 

झ�ाु  िमित अ� वा बेहोरा उ9ेख गरी िलखत बनाएमा वा Vयतो िलखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा 

जालसाजी गरेको मािननेछ । 
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१८३१८३१८३१८३. जालसाजी गरेमा सजायजालसाजी गरेमा सजायजालसाजी गरेमा सजायजालसाजी गरेमा सजाय: कसैले जालसाजी गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु ु

सजाय हLनेछ । 

१८४१८४१८४१८४. जालसाजी जालसाजी जालसाजी जालसाजी िलखत सi ेसरह �यवहारमा {याउन नहLनेिलखत सi ेसरह �यवहारमा {याउन नहLनेिलखत सi ेसरह �यवहारमा {याउन नहLनेिलखत सi ेसरह �यवहारमा {याउन नहLने: जालसाजी िलखत हो भmे जानीजानी कसैले 

Vयतो िलखत सiे सरह �यवहारमा {याएमा िनजलाई जालसाजी गरेमा हLने सरहको सजाय   हLनेछ । 

१८५१८५१८५१८५. जालसाजी िलखत जालसाजी िलखत जालसाजी िलखत जालसाजी िलखत साथमा रा#न नहLनेसाथमा रा#न नहLनेसाथमा रा#न नहLनेसाथमा रा#न नहLने: जालसाजी िलखत हो भmे जानीजानी सiे सरह �यवहार गनd 

िनयतले कसैले Vयतो िलखत आ\नो साथमा राखेमा िनजलाई ज>रवाना हLनेछ । 

१८६१८६१८६१८६. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले छ मिहना ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>रप>रप>रप>र?छेद?छेद?छेद?छेद----२०२०२०२० 

म3ास$ब�धी अपराध म3ास$ब�धी अपराध म3ास$ब�धी अपराध म3ास$ब�धी अपराध ुु ुु  

१८७१८७१८७१८७. प>रभाषाप>रभाषाप>रभाषाप>रभाषा:  

(कककक) “म3ाु ” भmाले 1ी ५ को सरकार वा िवदेशी सरकारले वा अिधकार �ाC बै�ले काननु  �ा� 

म3ाको _पमा चलन च{तीमा {याएको िस�ा र नोट स$झनपछ� ।ु ु  

(खखखख) “खोटो म3ाु ” भmाले 1ी ५ को सरकार वा िवदेशी सरकार वा अिधकार �ाC बै�ले िनकालेको 

हो भmे भान पानd गरी बनाएको न�ली म3ालाई स$झनपछ� ।ु ु  

१८८१८८१८८१८८. खोटो म3ा बनाउन नहLनेखोटो म3ा बनाउन नहLनेखोटो म3ा बनाउन नहLनेखोटो म3ा बनाउन नहLनेुु ुु : कसैले खोटो म3ा बनाएमाु  वा सो बनाउन उ ो̂ग गरेमा िनजलाई प�� 

वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ । 

१८९१८९१८९१८९. खोटो म3ा चलन गन� नहLनेखोटो म3ा चलन गन� नहLनेखोटो म3ा चलन गन� नहLनेखोटो म3ा चलन गन� नहLनेुु ुु : कसैले खोटो म3ा हो भmे ु जानीजानी सiे सरह चलन गनd िनयतले Vयतो 

म3ा ख>रदु -िब4+ गरेमा वा िनकासी वा पैठारी गरेमा वा िलएमा, िदएमा वा सiे सरह चलन गरेमा वा 
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सो गन� उ^ोग गरेमा वा आफसँग राखमेा िनजलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ ू

। 

१९०१९०१९०१९०. खोखोखोखोटो म3ा बनाउने सामान बनाउन वा मम�त इVयािद गन� नहLनेटो म3ा बनाउने सामान बनाउन वा मम�त इVयािद गन� नहLनेटो म3ा बनाउने सामान बनाउन वा मम�त इVयािद गन� नहLनेटो म3ा बनाउने सामान बनाउन वा मम�त इVयािद गन� नहLनेुु ुु : खोटो म3ा बनाउने काममा �योग ु

हL�छ भmे जानीजानी वा िवeास गनd कारण भई कसैले कनै औजार वा अ�य कनै सामान बनाएमाु ु , मम�त 

गरेमा, ख>रद-िब4+ गरेमा, िदएमा, िलएमा वा िनकासी वा पैठारी गरेमा वा आफूसँग राखमेा िनजलाई 

सात वष�स$म कैद र ज>रवाना हLनेछ । 

१९११९११९११९१. कम�चारीले फरक कम�चारीले फरक कम�चारीले फरक कम�चारीले फरक पा>रपा>रपा>रपा>र म3ा बनाउन नहLने म3ा बनाउन नहLने म3ा बनाउन नहLने म3ा बनाउन नहLनेुु ुु : म3ा बनाउने काम गनd कनै कम�चारीले ु ु काननुtारा िनधा�रण 

भएबमोिजम बनाउन पनd म3ाभ�दा ु ु जानीजानी फरक पा>र म3ा बनाएमाु , बनाउन पनd भ�दा बढी म3ा ु ु

बनाएमा वा Vयतो फरक पा>र बनाउने िनयतले कनै काम गरेमा वा Vयतो काममा सहयोग पa याु ु एमा 

िनजलाई सात वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ । 

१९२१९२१९२१९२. म3ा बनाउने औजार बािहर लजैान नहLनेम3ा बनाउने औजार बािहर लजैान नहLनेम3ा बनाउने औजार बािहर लजैान नहLनेम3ा बनाउने औजार बािहर लजैान नहLनेुु ुु : कसैले म3ा बनाउने औजार वा अ�य सामान ु काननीु  

अि#तयार िबना म3ा बनाउन े ठाु उँबाट बािहर लगेमा िनजलाई सात वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ । 

१९३१९३१९३१९३. म3ाको तौल घटाउन वा _प बद{न नहLनेम3ाको तौल घटाउन वा _प बद{न नहLनेम3ाको तौल घटाउन वा _प बद{न नहLनेम3ाको तौल घटाउन वा _प बद{न नहLनेुु ुु : सi े सरह �यवहार गनd िनयतले वा सो हLन सnछ भmे 

जानीजानी कसैले म3ाको तौल घटाएमा वा धातको भाग फरक पारेमा वा एक िकिसमको म3ालाई अक�ु ु ु  

िकिसमको म3ा हो भmे ु भान पानd गरी _प बदलमेा वा Vयतो तौल घटाइएको वा धात फरक पा>रएको ु

वा _प बदिलएको म3ा ख>रद ु िब4+ गरेमा, िदएमा, िलएमा, िनकासी वा पैठारी गरेमा वा आफसँग ू

राखमेा िनजलाई सात वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१९४१९४१९४१९४. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले एक वष� ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२१२१२१२१ 

िटकटस$ब�धी अपराधिटकटस$ब�धी अपराधिटकटस$ब�धी अपराधिटकटस$ब�धी अपराध 

१९५१९५१९५१९५. प>रभाषाप>रभाषाप>रभाषाप>रभाषा:::: 

(क) “िटकट” भmाले हLलाक िटकट वा िलखतमा टाँिसन ेराजवस$ब�धी अ�य िटकट स$झनपछ� र ु

यो शoदले खाम, हLलाक पO वा अ_ कनै वतमा लगाइएको वा छािपएको िटकटको ु ु

िनसालाई समेत जनाउँछ । 

(ख) “खोटो िटकट” भmाले खTड (क) मा उ9ेख ग>रए बमोिजमको िटकट हो भmे भान पनd गरी 

बनाएको न�ली िटकट स$झनपछ� ।ु  

१९६१९६१९६१९६. खोटो खोटो खोटो खोटो िटकट बनाउन नहLनेिटकट बनाउन नहLनेिटकट बनाउन नहLनेिटकट बनाउन नहLने: कसैले खोटो िटकट बनाएमा  वा सो बनाउन उ^ोग गरेमा िनजलाई सात 

वष�स$म  कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ । 

१९७१९७१९७१९७. खोटो िटकटखोटो िटकटखोटो िटकटखोटो िटकट चलन गन� नहLने चलन गन� नहLने चलन गन� नहLने चलन गन� नहLने: कसैले खोटो िटकट हो भmे जानीजानी सiे सरह चलन गनd िनयतले 

Vयतो िटकट ख>रद-िब4+ गरेमा, िलएमा, िदएमा वा िनकासी वा पैठारी गरेमा वा सiे सरह चलन 

गरेमा वा Vयतो गन� उ^ोग गरेमा  वा आफसँग राखमेा िनजलाई पाँच वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना ू

समेत हLन स<नेछ । 

१९८१९८१९८१९८. खोटो िटकट बनाउने औजार ख>रदखोटो िटकट बनाउने औजार ख>रदखोटो िटकट बनाउने औजार ख>रदखोटो िटकट बनाउने औजार ख>रद----िब4+िब4+िब4+िब4+ इVयािद गन� नहLने इVयािद गन� नहLने इVयािद गन� नहLने इVयािद गन� नहLने: खोटो िटकट बनाउने काममा �योग 

हL�छ भmे जानीजानी वा िवeास गनd कारण भई कसैले कनै औजार वा अ�य कनै सामान बनाएमाु ु , मम�त 

गरेमा, ख>रद-िब4+ गरेमा, िदएमा, िलएमा वा आफसँग राखेमा िनजलाई पाँच वष�स$मू  कैद हLनेछ र 

ज>रवाना समते हLन स<नेछ । 

१९९१९९१९९१९९. �योग भइसकेको िटकट �योग भइसकेको िटकट �योग भइसकेको िटकट �योग भइसकेको िटकट फे>रफे>रफे>रफे>र �योगमा {याउन नहLने �योगमा {याउन नहLने �योगमा {याउन नहLने �योगमा {याउन नहLने: एक पटक �योग भइसकेको िटकट हो भmे 

जानीजानी कसैले फे>र सiे सरह �योग गरेमा वा सो गनd उ ो̂ग गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद हLनेछ र ु

ज>रवाना समते हLन स<नेछ । 
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२००२००२००२००. कनै साव�जिनक िलखतमा �योग भएको िटकट उ�काउन नहLनेकनै साव�जिनक िलखतमा �योग भएको िटकट उ�काउन नहLनेकनै साव�जिनक िलखतमा �योग भएको िटकट उ�काउन नहLनेकनै साव�जिनक िलखतमा �योग भएको िटकट उ�काउन नहLनेुु ुु : कसैले कनै साव�जिनक िलखतमा ु

�योग भएको कनै िटकट उ�काु एमा वा उ�काउन ेउ^ोग गरेमा िनजलाई एक वष�स$मकैद हLनेछ र ज>रवाना 

समेत हLन स<नेछ । 

२०१२०१२०१२०१. िटकटमा लागेको छाप वा िटकटमा लागेको छाप वा िटकटमा लागेको छाप वा िटकटमा लागेको छाप वा िच�िच�िच�िच� मे�न मे�न मे�न मे�न, , , , खक� न वा उडाउन नहLनेखक� न वा उडाउन नहLनेखक� न वा उडाउन नहLनेखक� न वा उडाउन नहLनेुु ुु : एक पटक �योग भइसकेको िटकट 

हो भmे जानीजानी कसैले फे>र सiे सरह �योग गनd िनयतले कनै िटकटमा लागेको छाप वा ु िच� मटेेमा, 

खकdमा वा उडाएमा िनजलाई दई वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेु ु त हLन स<नेछ । 

२०२२०२२०२२०२. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले एक वष� ु

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२२२२२२२२ 

नापतौलस$ब�धी अपराधनापतौलस$ब�धी अपराधनापतौलस$ब�धी अपराधनापतौलस$ब�धी अपराध 

२०३२०३२०३२०३. ना�ने वा तौलने साधन जाली _पमा बनाउन वा चलन गन� नहLनेना�ने वा तौलने साधन जाली _पमा बनाउन वा चलन गन� नहLनेना�ने वा तौलने साधन जाली _पमा बनाउन वा चलन गन� नहLनेना�ने वा तौलने साधन जाली _पमा बनाउन वा चलन गन� नहLने:  कसैले कनै ना�ने वा तौलने साधन ु

घटी बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा Vयतो ना�ने वा तौलने वा  साधन जानीजानी स�ली _पमा 

चलन गरेमा वा चलन गनd उiेjयले राखेमा वा िब4+ गरेमा वा ना�ने वा तौलने साधनमा लगाउन ेछाप वा 

टाँचा जाली बनाएमा वा ना�ने वा तौलने साधनको छाप वा टाँचा िबगारी जाली छाप वा टाँचा लगाएमा 

िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछु  ।    

२०४२०४२०४२०४. कनै नाकनै नाकनै नाकनै नाुु ुु �ने�ने�ने�ने वा तौलने साधनको कपटपण� �योग  वा तौलने साधनको कपटपण� �योग  वा तौलने साधनको कपटपण� �योग  वा तौलने साधनको कपटपण� �योग ूू ूू गगगगन� नहLनेन� नहLनेन� नहLनेन� नहLने: कसैले कनै ना�ने वा तौलने साधनको ु

कपटपण� �योग गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ू ु     

२०५२०५२०५२०५. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमु ितले नoबे िदन 

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु     
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२२२२३३३३    

धम�स$ब�धी अपराधधम�स$ब�धी अपराधधम�स$ब�धी अपराधधम�स$ब�धी अपराध    

२०६२०६२०६२०६. धम�थल वा पिवO मािनएको वतलाई Bित पa याधम�थल वा पिवO मािनएको वतलाई Bित पa याधम�थल वा पिवO मािनएको वतलाई Bित पa याधम�थल वा पिवO मािनएको वतलाई Bित पa याु ुु ुु ुु ु उन नहLनेउन नहLनेउन नहLनेउन नहLने: कसैले कनै जाित वा वग�को धम�को ु

अपमान गनd िनयलते वा सो हLन सnछ भm ेजानीजानी कनै धािम�क पजा वा �ाथ�ना गनd थान वा पिवO ु ू

मािनएको कन ैवत वा मशान वा िचहानलाई Bित पa याु ु ु एमा वा अपिवO पारेमा िनजलाई तीन वष�स$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु     

२०७२०७२०७२०७. धािम�क भावनामा आघात पa याधािम�क भावनामा आघात पa याधािम�क भावनामा आघात पa याधािम�क भावनामा आघात पa याुु ुु उन नहLनेउन नहLनेउन नहLनेउन नहLने: कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार वा िच�tारा 

वा अ_ कनै िकिसमबाट कनै जाित वा वग�को धिम�क भावनामा आघात पa याु ु ु एमा िनजलाई दई वष�स$म ु

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु   

२०८२०८२०८२०८. धािम�क रीितधािम�क रीितधािम�क रीितधािम�क रीित----िथितमा बाधा पa यािथितमा बाधा पa यािथितमा बाधा पa यािथितमा बाधा पa याुु ुु उन नहLनेउन नहLनेउन नहLनेउन नहLने: कसैले अ_को धािम�क रीित-िथितमा 

जानीजानी बाधा पa याु एमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

२०९२०९२०९२०९. धम� प>रवत�नधम� प>रवत�नधम� प>रवत�नधम� प>रवत�न: (१) कसैले कसैको धम� प>रवत�न गराएमा वा सो कराको उ^ोग गरेमा वा ु

द_Vसाहन िदएमा िनजलाई छ वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समेत हLन स<नेछ ।ु  

(२) कसैले िह�द जाितमा चिलू  आएको धम� वा मतमा खलल हLने गरी अ�य कनै धम� वा मत ु

�चार गरेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

(३) कनै िह�दु लेू िह�दू धम� छोडी कनै अक� धम� �हण गरेमा वा सो कराको उ^ोग गरेमा ु ु

िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

२१०२१०२१०२१०. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: दफा २०९ अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितल ेछ ु

मिहना र यस प>र?छेद अ�तग�तको अ�य अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले नoबे ु

िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु     

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----२४२४२४२४    
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गोपिनयता र एका�ततास$ब�धी अपराधगोपिनयता र एका�ततास$ब�धी अपराधगोपिनयता र एका�ततास$ब�धी अपराधगोपिनयता र एका�ततास$ब�धी अपराध    

२११२११२११२११. अका�को करा सm वा �वनी अका�को करा सm वा �वनी अका�को करा सm वा �वनी अका�को करा सm वा �वनी ु ुु ुु ुु ु अ�न गन� नहLनेअ�न गन� नहLनेअ�न गन� नहLनेअ�न गन� नहLने: कसैले दई वा दईभ�दा बढी �यिnह_को ु ु

बीचमा भएको कनै करा ु ु काननु को अि#तयार वा सो �यिnह_को म�री िबना कनै याि�Oक उपकरणको ु ु

�योग गरेर सm वा Vयतो कराको �वनी अ�न गन� हLदैँन ।ु ु  

२१२२१२२१२२१२. गो�य करा �कट गन� नहLनेगो�य करा �कट गन� नहLनेगो�य करा �कट गन� नहLनेगो�य करा �कट गन� नहLनेुु ुु : कसैले आ\नो �यावसाियक कामको िसलिसलामा कनै �यिnबाट ु

थाहा पाएको िनजको कनै गो�य करा ु ु काननु ले बा�य गराएको वा सो �यिnले अनमित िदएको ु

अवथामा बाहेक �कट गन� हLदैँन । 

२१३२१३२१३२१३. अनमित िबना कनै �यिnको तवीर िख?न अनमित िबना कनै �यिnको तवीर िख?न अनमित िबना कनै �यिnको तवीर िख?न अनमित िबना कनै �यिnको तवीर िख?न ु ुु ुु ुु ु नहLननहLननहLननहLन: कसैले कनै �यिnलाई िझvयाहट हLने गरी ु

िनजको अनमितु  िबना िनजको तवीर िख?न हL ँदैन । 

तर कसैले कनै साव�जिनक थानको तवीर िख?दा सो थानमा रहेको कनै �यिnको तवीर ु ु

पिन िखिचन गएको रहछे भने यस दफाबमोिजम अपराध भएको मािनने छैन । 

२१४२१४२१४२१४. अनमित िबना तवीर अ_लाई िदन वा अनमित िबना तवीर अ_लाई िदन वा अनमित िबना तवीर अ_लाई िदन वा अनमित िबना तवीर अ_लाई िदन वा ुु ुु िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: कसैले कनै �यिnको तवीु र 

िनजको अनमित िबना अ_लाई िदन वा ु िब4+ गन� वा िझvयाउने िनयतले �कािशत गन� हL ँदैन । 

२१५२१५२१५२१५. िच�ी खो{न वा टेिलफोनमा गरेको करा सm नहLनेिच�ी खो{न वा टेिलफोनमा गरेको करा सm नहLनेिच�ी खो{न वा टेिलफोनमा गरेको करा सm नहLनेिच�ी खो{न वा टेिलफोनमा गरेको करा सm नहLनेु ुु ुु ुु ु : कसैले काननु को अि#तयार वा 

स$बि�धत �यिnको अनमित िबना कसैको िच�ी खो{न वा अ_ले टेिलफोनमा गरेको करा कनै याि�Oु ु ु क 

उपकरणको �योग गरेर बीचमा सm हL ँदैन ।ु  

२१६२१६२१६२१६. यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराध गरेमा हLने सजाययस प>र?छेद अ�तग�तको अपराध गरेमा हLने सजाययस प>र?छेद अ�तग�तको अपराध गरेमा हLने सजाययस प>र?छेद अ�तग�तको अपराध गरेमा हLने सजाय: कसैले यस प>र?छेद अ�तग�तको कनै ु

अपराध गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

२१७२१७२१७२१७. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद:  यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाु हा पाएको िमितले 

साठी िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२५२५२५२५    

बेइhतीबेइhतीबेइhतीबेइhती    

२१८२१८२१८२१८. बेइhतीबेइhतीबेइhतीबेइhती: : : : कसलेै अ_को इhतमा ध�ा पa याु उने िनयतले वा ध�ा पy सnछ भmे ु जानीजानी 

वा िवeास गनd कारण भई लखेेर वा वचनल ेवा आकार वा  िच�tारा वा अ_ कनै िकिसमबाट �VयBु  

वा अ�VयB _पले सो �यिnलाई अ_को �ि मा िनजको �यिnगत च>रO आचरण वा #याितलाई 

हो?याउने गरी वा िनजको शरीर सामा�यत: घिृणत अवथामा छ भmे अ_लाई िवeास पनd गरी दोष 

लगाएमा वा Vयतो दोष लगाएको करा �कािशत गरेमा िनजल ेसो �यिnको बइेhु ती गरेको मािननेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: म>रसकेको कनै �यिnलाई दोष लगाइएकोमा िनज जीिवतु  रहेको भए िनजको 

इhतमा ध�ा पyे रहेछ र िनजको प>रवार वा िनजका अ�य नातेदारह_को भावनामा चोट पa याु ु उने 

िनयतले ग>रएको रहेछ भने बइेhती गरेको मािननेछ । 

२१९२१९२१९२१९. बेइhती नहLने अवथाबेइhती नहLने अवथाबेइhती नहLने अवथाबेइhती नहLने अवथा: दफा २१८ मा जनसकै करा लेिखएको भएतापिन देहायको ु ु ु

अवथामा बेइhती गरेको मािनने छैन । 

(क) आ\नो वा अ_को वा सव�साधारणको िहतको रBाको लािग असल िनयतले कसैलाई साँचो 

कराको दोष लगाएकोु , 

(ख) कनै �याियक ु कारबाई वा िनण�यको साँचो बेहोरा �कािशत गरेको, वा  

(ग) �याियक कारबाई वा काननु  अ�तग�त ग>रएको कनै तहिककातु , जाँचबझ वा सरजमीनको ु

िसलिसलामा कसैलाई साँचो कराको दोष लगाएको ।ु  

२२०२२०२२०२२०. बेइhती गरेमा सजायबेइhती गरेमा सजायबेइhती गरेमा सजायबेइhती गरेमा सजाय: कसैले कसैको बेइhती गरेमा वा बेइhती गनd साधनको _पमा �योग 

ग>रएको कनै चीज ु जानीजानी िब4+ वा िवतरण गरेमा िनजलाई दई वष�स$मु  कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ । 
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२२१२२१२२१२२१. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले ु

नoबे िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२६२६२६२६ 

िववाहस$ब�धी अपराधिववाहस$ब�धी अपराधिववाहस$ब�धी अपराधिववाहस$ब�धी अपराध 

२२२२२२२२२२२२. बाल िववाह र अनमेल िववाहमा ब�देजबाल िववाह र अनमेल िववाहमा ब�देजबाल िववाह र अनमेल िववाहमा ब�देजबाल िववाह र अनमेल िववाहमा ब�देज: वानीमािनसको उमेर चौध वष� र लोyे मािनसको 

उमरे अठार वष� नपगी वा वानीु मािनस र लोyे मािनसको उमेर बीस वष�भ�दा बढी फरक पनd गरी 

कसैले िववाह गरे वा गराएमा िनजलाई एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

तर नाबालकलाई यस दफाबमोिजम सजाय हLने छैन । 

२२३२२३२२३२२३. धोखापण� सहवासधोखापण� सहवासधोखापण� सहवासधोखापण� सहवासूू ूू : कसैले कनै वानीु मािनसलाई िववाह गनd िवeासमा पा>र करणी गरेको 

रहेछ तर मनािसव समयिभO सो वानीमािनससँग िववाह गरेनछ भने िनजलाई तीन वष�स$म कैद र 

ज>रवाना हLनेछ । 

२२४२२४२२४२२४. बहL िववाहबहL िववाहबहL िववाहबहL िववाह: (१) कन ै िववािहत �यिnले अिघ9ो िववाहु  कायम छँदै अक� िववाह गरेमा 

िनजलाई देहायबमोिजम सजाय हLनेछ :- 

(१) अिघ9ो िववाहको करा थाहा निदई अक� िववाह गरेको रहछे भने तीन ु

वष�स$म कैद र 

(२) अिघ9ो िववाहको करा थाहा िदएर अक� िववाह गरेको रहछे भने एक ु

वष�स$म कैद । 

(२) उपदफा (१) मा जनसकै करा लिेखएको  भएतापिन कसैले देहायको अवथामा अक� ु ु ु

िववाह गरेमा िनजलाई सजाय हLने छैन:- 

(क) लोyे वा वानी लगातार तीन वष�स$म बेपgा भएमा, वा 

(ख) लोyे वा वानी महारोगी भएमा, वा 
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(ग) लोyे वा वानीलाई यौनस$ब�धी कन ैस_वा रोग भई िनको नहLने भएमाु , 

वा  

(घ) लोyे वा वानी िनको नहLन ेगरी बहLलाएमा, वा 

(ङ) लोyे वा वानीमा स�तान उVपm गन� नस<ने कनै शारी>रक दोष भई स�तान ु

नभएमा । 

२२५२२५२२५२२५. �यिभचार�यिभचार�यिभचार�यिभचार: अका�को लोyे वा वानी हो भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भई कु सैले 

Vयतो लोyे वा वानीमािनससँग करणी गरे वा गराएमा िनजलाई पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा 

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

२२६२२६२२६२२६. हद$याहद$याहद$याहद$यादददद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले ु

नoबे िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२७२७२७२७ 

िनवा�चनस$ब�धी अपराधिनवा�चनस$ब�धी अपराधिनवा�चनस$ब�धी अपराधिनवा�चनस$ब�धी अपराध 

२२७२२७२२७२२७. िनवा�चनको अिधकार �योग गन� इनाम िदन वा िलन नहLनेिनवा�चनको अिधकार �योग गन� इनाम िदन वा िलन नहLनेिनवा�चनको अिधकार �योग गन� इनाम िदन वा िलन नहLनेिनवा�चनको अिधकार �योग गन� इनाम िदन वा िलन नहLने: िनवा�चनको अिधकार �योग गन� 

वा अ_ कसैलाई Vयतो अिधकार �योग गन� लगाउन वा लगाए बापत वा Vयतो कनै कराको उ ो̂ग गरे ु ु

बापत कसैले कनै नगद वा िज�सी िदएमा वा िलएमा वा िदन वा िलन म�र गरेमा वा कनै अ�य �कारको ु ु ु

सेवा वा अन�ह �दान वा �ाC गरेमा वा �दान  वा �ाC गन� म�ु ुर गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा 

िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

तर कनै साव�जिनक नीितको घोषणा वा कनै साव�जिनक सेवा �दान गरेकोमाु ु  वा सो �दान गनd 

�ितwा गरेकोमा यो दफाबमोिजम अपराध गरेको मािनने छैन । 

२२८२२८२२८२२८. िनवा�चनमा अनिचत �भाविनवा�चनमा अनिचत �भाविनवा�चनमा अनिचत �भाविनवा�चनमा अनिचत �भावुु ुु  पान� नहLने पान� नहLने पान� नहLने पान� नहLने: कन ै मतदातालाई वा िनजको सरोु कार वा वाथ� 

रहेको अ�य कनै �यिnलाई कनै िकिसमको Bित पa याु ु ु उन ेध$क+ िदई वा कनै िकिसमको दैवीु �कोप वा 
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पापको भागी हLनेछ भmे Oासमा पा>र वा अ�य कनै �कारल े कसैले िनवा�ु चनको अिधकारको वत�O 

�योगमा अनिचत �भाव पारेमा वा सो कराको उ^ोग गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा ु ु

दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

२२९२२९२२९२२९. िनवा�चनको स$ब�धमा झ�ा �चार गन� नहLनेिनवा�चनको स$ब�धमा झ�ा �चार गन� नहLनेिनवा�चनको स$ब�धमा झ�ा �चार गन� नहLनेिनवा�चनको स$ब�धमा झ�ा �चार गन� नहLनेुु ुु : िनवा�चनको अिधकारको वत�O �योगमा 

�भाव पान� कनै उ$मेदवारको �यिnु गत च>रO वा आचरणको स$ब�धमा झ�ुा करालाई साँचो हो भनी ु

कसैले �चार गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

२३०२३०२३०२३०. धम�धम�धम�धम�, , , , वण�वण�वण�वण�, , , , इVयािदको आधारमा �चार गन� नहLनेइVयािदको आधारमा �चार गन� नहLनेइVयािदको आधारमा �चार गन� नहLनेइVयािदको आधारमा �चार गन� नहLने: कसैले धम�, वण�, िल�, जात वा जाितको 

आधारमा मत िदन वा निदन अनरोध वा �चार गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद ु वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ । 

२३१२३१२३१२३१. िनवा�चनमा नाम ढाँटी दोहa यािनवा�चनमा नाम ढाँटी दोहa यािनवा�चनमा नाम ढाँटी दोहa यािनवा�चनमा नाम ढाँटी दोहa याई मत िदन नहLनेई मत िदन नहLनेई मत िदन नहLनेई मत िदन नहLने: कसैले िनवा�चनमा अका�को नाम वा बनावटी 

नामबाट मत पO िलएमा वा मत िदएमा वा एक पटक मत िदइसकेपिछ फे>र सोही िनवा�चनमा आ\नो 

नामले मत पO िलएमा वा मत िदएमा वा Vयतो कनै कराको उ^ोु ु ग गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद र 

ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

२३२२३२२३२२३२. मतदान के�3मा �चार गन� नहLनेमतदान के�3मा �चार गन� नहLनेमतदान के�3मा �चार गन� नहLनेमतदान के�3मा �चार गन� नहLने: मतदान हLने िदनमा िनवा�चन अिधकृत वा िनजको तफ� बाट 

अिधकार �ाC कनै अिधकृतले तोकेको मतदान के�3को BेOिभO कन ै उ$मदेवारको पB वा िवपBमा ु ु

कसैले कुनै �चार गरेमा वा सो गनd उiेjयले कनै सभा बोलाएमा वा Vयतो सभामा उपिथत भएमा ु

िनजलाई ज>रवाना हLनेछ । 

२३३२३३२३३२३३. मतदान गो�यता भ� गन� नहLनेमतदान गो�यता भ� गन� नहLनेमतदान गो�यता भ� गन� नहLनेमतदान गो�यता भ� गन� नहLने: काननु बमोिजम अिधकार पाएकोमा बाहेक िनवा�चनस$ब�धी 

काम गनd कन ैकम�चारीले मत दता� वा ग�ती वा तVस$ब�धी अ�य कु ु राह_ �कािशत गरेमा िनजलाई छ 

मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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२३४२३४२३४२३४. कम�चारीले मतदानमा अनिचत �भाव पाकम�चारीले मतदानमा अनिचत �भाव पाकम�चारीले मतदानमा अनिचत �भाव पाकम�चारीले मतदानमा अनिचत �भाव पाुु ुु न� नहLनेन� नहLनेन� नहLनेन� नहLने: िनवा�चनस$ब�धी काम गनd, कनै ु

कम�चारीले कनै उ$देदवारको पB वा िवपBमा मत िदन वा निदन कसैलाई अनरोध गरेमा वा �चार गरेमा ु ु

वा अ�य कनै िकिसमलेु  िनवा�चनमा अनिचत �भाव पारेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा ु

दव ैसजायु   हLनेछ । 

२३५२३५२३५२३५. मतदान के�3 वा Vयसको निजक  शाि�त भ� गन� नहLनेमतदान के�3 वा Vयसको निजक  शाि�त भ� गन� नहLनेमतदान के�3 वा Vयसको निजक  शाि�त भ� गन� नहLनेमतदान के�3 वा Vयसको निजक  शाि�त भ� गन� नहLने: मतदाता वा िनवा�चनस$ब�धी काम 

गनd कम�चारीलाई बाधा पनd गरी मतदान के�3 वा Vयसको निजक कसैले कनै �विनवc�क य�Oको �योग ु

गरी वा अ_ कनै िकिसमले ह9ा मचाएमा वा अशाि�त फैलाएमा िनजलाई ज>रवाना हLनेछ ।ु  

२३६२३६२३६२३६. िनवा�चनमा द�य�वहार गन� नहLनेिनवा�चनमा द�य�वहार गन� नहLनेिनवा�चनमा द�य�वहार गन� नहLनेिनवा�चनमा द�य�वहार गन� नहLनेुु ुु : िनवा�चनमा अनिचत �भाव पानd िनयतले कसैले देहायमा ु

लेिखएको कनै काम गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाु ना वा दवै सजाय हLनेछु :- 

(क) कनै �यिnले िनवा�चनमा उ$मेदवार हLन िदएको दरखात ?याVनेु , नाश गनd वा Vयमा 

लेिखएको कनै करा मे�ने वा स?याउनेु ु , वा 

(ख) िनवा�चनको काममा खिटएको कनै कम�चारीले टाँसेको वा टाँन लगाएको कन ैिफ>रतु ु , सचना ू

वा अ�य कनै ु कागजात मे�ने, स?याउने, िवगानd, ?याVने, हटाउने वा कनै �कारले नाश गनdु , 

वा 

(ग) कनै मतदान पOमा लागेको कनै अिधकारीको दतखत वा अ�ाको छाप वा अ�य कनै ु ु ु िच� 

मे�ने, ?याVने वा िबगानd, वा 

(घ) कनै �यिnलाई आ\नो मतदान पO िदने वा आफले खसा{नेु ू  अिधकार पाएको मतदानपO 

बाहेक अ_ कनै करा मतदान पेटीकामा खसा{नेु ु , वा 

(ङ) िनवा�चनको काममा �योग भएको मतदान पेटीका िबगानd, खो{ने वा नो<सान गनd, वा 

(च) िनवा�चनको काममा �योग भएको मतदानपO कनै �कारले नो<सान गनdु , वा 

(छ) मतदान के�3बाट मतदानपO बािहर लैजान, वा 

(ज) िनवा�चनको काममा खिटएको कम�चारीह_लाई िनजह_को काममा बाधा पानd, वा 
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(झ) मािथ खTड (क) देिख (ज) स$ममा उ9ेख भएको कनै काम गन� उ^ोग गनd वा द_Vसाहन ु ु  

िदने । 

२३७२३७२३७२३७. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहाु  पाएको िमितले 

साठी िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२८२८२८२८    

इलाजस$ब�धी अपराधइलाजस$ब�धी अपराधइलाजस$ब�धी अपराधइलाजस$ब�धी अपराध    

२३८२३८२३८२३८. यो�यता नभएको �यिnले इलाज गन� नहLनेयो�यता नभएको �यिnले इलाज गन� नहLनेयो�यता नभएको �यिnले इलाज गन� नहLनेयो�यता नभएको �यिnले इलाज गन� नहLने:  िचिकVसा स$ब�धी िवषयमा शैिBक यो�यता 

�ाC गरेको �यिnले बाहेक अ_ कसैल ेकसैको िचरफार वा औषधी गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वाु  

ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ र Vयसबाट मािनसको Kयान मन� गएमा दस वष�स$म कैद र ज>रवाना ु   

हLनेछ । 

तर शैिBक यो�यता �ाC नगरे पिन अनभवबाट इलाज स$ब�धमा जानकारी रा#ने �यिnले ु

उिचत होिशयारीसाथ सानोितनो घाउ खिटरा िचरेको वा सानोितनो िबमारीमा औषधी लगाएको वा 

खवाएको वा औषधी खान िसफा>रस गरेकोमा यस दफाबमोिजम अपराध गरेको मािनने छैन ।ु  

२३९२३९२३९२३९. िवषादी औषधी िवषादी औषधी िवषादी औषधी िवषादी औषधी िब4+िब4+िब4+िब4+----िवतरण गन� नहLनेिवतरण गन� नहLनेिवतरण गन� नहLनेिवतरण गन� नहLने: शैिBक यो�यता �ाC िचिकVसकको िलिखत 

िसफा>रस िबना कसैले कनै िवषादी वा नशा लाyे औषधी ु िब4+-िवतरण गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

२४०२४०२४०२४०. $याद नाघेको औषधी $याद नाघेको औषधी $याद नाघेको औषधी $याद नाघेको औषधी िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: $याद नाघेको औषधी हो भmे जानीजानी कसैले 

Vयतो औषधी िब4+ गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

तर $याद नाघेको औषिध हो भm ेजानकारी िदंदा िदंदै पिन कनै �यिnले ु Vयतो औषधी ख>रद 

गन� म�र गरेबाट सो �यिnलाई ु िब4+ गरेमा यस दफाबमोिजम अपराध गरेको मािनने छैन । 
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२४१२४१२४१२४१. गण वा तर घटेको औषधी गण वा तर घटेको औषधी गण वा तर घटेको औषधी गण वा तर घटेको औषधी ुु ुु िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: औषधी रा#न ेत>रका नपगेकोले वा अ�य कनै ु ु

कारणबाट कनै औषधीु को गण वा तर घटेको छ भm ेजानीु जानी सो करा नबताइु  कसैले Vयतो औषधी 

िब4+ गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

२४२२४२२४२२४२. एउटा औषधीलाई अक� औषधी भनी एउटा औषधीलाई अक� औषधी भनी एउटा औषधीलाई अक� औषधी भनी एउटा औषधीलाई अक� औषधी भनी िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: जानीजानी एक िकिसमको 

औषधीलाई अक� िकिसमको औषधी हो भनी कसैल ेिब4+-िवतरण गरेमा िनजलाई तीन वष�स$म कैद 

वा ज>रवाना वा दवै सु जाय हLनेछ । 

२४३२४३२४३२४३. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले ु

साठी िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----२९२९२९२९    

चौपायास$ब�धी अपराधचौपायास$ब�धी अपराधचौपायास$ब�धी अपराधचौपायास$ब�धी अपराध    

२४४२४४२४४२४४. गाई वा गोb मान� क�न नहLनेगाई वा गोb मान� क�न नहLनेगाई वा गोb मान� क�न नहLनेगाई वा गोb मान� क�न नहLनेुु ुु : (१) मानd िनयतले कसैले गाई वा गोbलाई केही गदा� मन� 

गएमा िनजलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ । 

(२) कसैले गाई वा गोbलाई िवदशेमा लिग मारेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद हLनेछ । 

(३) कसैले गाई वा गोbलाई किटु  अ�भ� पारेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद र अ�य चोट ु

पa याु एमा ज>रवाना हLनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनसकै करा लिेखएको भएतापिन कसैलेु ु ु  कन ैगाई वा गोbले आ\नो वा ु

अ_को जीउ वा Kयानमा पa याु उन लागेको Bित बचाउन आवjयक परेको कनै काम गदा�ु  Vयतो गाई वा 

गोbको Kयान गएको वा जीउमा चोट पगेको रहेछ भन ेयस दफाबमोिजम अपराध गरेको मािनने छैन ।  ु  

२४५२४५२४५२४५. डामी छाडेको साँढे वा गाई जोVन नहLनेडामी छाडेको साँढे वा गाई जोVन नहLनेडामी छाडेको साँढे वा गाई जोVन नहLनेडामी छाडेको साँढे वा गाई जोVन नहLने: कसैले डामी छाडेको साँढे वा गाई जोतेमा िनजलाई 

ज>रवाना हLनेछ । 
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२४६२४६२४६२४६.  ी जाित चौपाया मान� नहLने ी जाित चौपाया मान� नहLने ी जाित चौपाया मान� नहLने ी जाित चौपाया मान� नहLने: अिघदेिख चिलआएको रीित-िथित अनसार देवताको पजामा ु ू

बली िदन पनdमा वा रोग फैिलन निदनको लािग मान� पनd भएकोमा बाहेक कसैले  ी जाित चौपाया ु ु

मारेमा िनजलाई ज>रवाना हLनेछ । 

२४७२४७२४७२४७. चौपाया�ित िनद�यी �यवहार गन� नहLनेचौपाया�ित िनद�यी �यवहार गन� नहLनेचौपाया�ित िनद�यी �यवहार गन� नहLनेचौपाया�ित िनद�यी �यवहार गन� नहLने: कसैले कनै चौपायालाई कटीु ु , िहका�इ वा बो<न स<ने 

भ�दाबढी भारी बोकाइ वा सामrय�भ�दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खिटरा वा अ�य कनै कारणबाट काम ु

गन� असमथ� भएकोलाई काममा लगाइ वा हािनकारक वत सेवन गराइ वा अ�य कनै �ु ु कारले 

अनावjयक यातना िदएमा िनजलाई तीन मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

२४८२४८२४८२४८. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस प>र?छेद अ�तग�तको अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितले ु

साठी िदन नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----३०३०३०३०    

िबगोिबगोिबगोिबगो, , , , Bितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाBितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाBितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाBितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाूू ूू     

२४९२४९२४९२४९. Bितपित�Bितपित�Bितपित�Bितपित�ूू ूू : (१) कसैले कनै अपराध गरी कसैको Kय स$पिg वा इhतमा Bित पa याु ू ु एको रहेछ 

भने अदालतले अपराधीबाट Bित पगेको �यिnलाु ई मनािसव Bितपित� भराइ िदनपछ� ।ू ु  

तर- 

(क) Bितपित� उदाहरणाVमक हLन हLदैँन ।ू ु  

(ख) दफा २५० बमोिजम कनै स$पिg वाु  स$पिgको मोल सो स$पिgमा हक पyे ु

�यिnले पाउने भएमा यस दफाबमोिजम सो स$पिg बापतको Bितपित� ू

भराइने छैन । 

(२) कनै अपराधबाट Bित पगेको �यिn मरेु ु को रहेछ भने उपदफा (१) बमोिजमको Bितपित� ू

सो मरेको �यिnको आि1त हकवालालाई भराइनेछ । 
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२५०२५०२५०२५०. स$पिgस$पिgस$पिgस$पिg    स$ब�धी अपराधको िबगो र Bितपित�स$ब�धी अपराधको िबगो र Bितपित�स$ब�धी अपराधको िबगो र Bितपित�स$ब�धी अपराधको िबगो र Bितपित�ूू ूू : (१) कसैले कनै अपराध गरी �ाC गरेको ु

स$पिg सो स$पिgमा हक पyे �यिn बाहेक अ_ जनसकै �यिnका साथमा भए पिन हक पyे �यिnलाई ु ु ु ु

िफता� गराइिदन पछ� ।ु  

तर घस वा कनै अपराध गन� िलनू ु ु-िदन गरेकोमा स$पिgु  जफत हLनेछ । 

(२) हराएको, नािशएको वा मािसएको कारणल ेकनै स$पिg उपदफा ु (१) बमोिजम हक पyे ु

�यिnलाई िफता� हLन नस<ने अवथा भएमा वा सो स$पिg िब�ेको, भVकेको वा टटेको कारणले हक पyे ु ु

�यिnले िफता� िलन म�र नगरेमा िनजलाई अपराध गनd �यिnबाु ट सो स$पिgको मोल बराबरको रकम 

Bितपित�को _पमा भराइ िदन पछ� ।ू ु  

(३) कन ैअपराधमा एकभ�दा बढी �यिnह_ सि$मिलत रहेको भए उपदफा ु (२) बमोिजमको 

Bितपूित� अपराध गनd �Vयेक �यिnले सामिहक र �यिnगत _पमा बेहोन� पनdछ ।ू ु  

२५१२५१२५१२५१. अपराधको साधन जफत हLनेअपराधको साधन जफत हLनेअपराधको साधन जफत हLनेअपराधको साधन जफत हLन:े कसैले कनै अपराध गन� साधनको _पमा �योग गरेको स$पिg ु

जफत हLनेछ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----३१३१३१३१    

उ^ोगउ^ोगउ^ोगउ^ोग, , , , द_Vसाहन तथा आपरािधक ष¡�Oद_Vसाहन तथा आपरािधक ष¡�Oद_Vसाहन तथा आपरािधक ष¡�Oद_Vसाहन तथा आपरािधक ष¡�Oुुुु     

२५२२५२२५२२५२. उ^ोगउ^ोगउ^ोगउ^ोग: यस संिहतामा अ�यथा �यवथा ग>रएकोमा बाहेक कनै अपु राध गन� उ^ोग गनd 

�यिnलाई सो अपराधको लािग तोिकएको सजायको आधा सजाय हLनेछ । 

२५३२५३२५३२५३. द_Vसाहनद_Vसाहनद_Vसाहनद_Vसाहनुु ुु : (१) यस संिहतामा अ�यO अ�यथा �यवथा ग>रएकोमा बाहेक कसैले कसैलाई 

कनै अपराध गन� द_Vसाहन िदएमा िनजलाई देहायबमोिजम सजाय हLनेछु ु :- 

(क) द_Vसाहनको ु अनसरणु मा अपराध भएको भए िनज वयंल े अपराध गरे 

सरह, र 
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(ख)  द_Vसाहनको ु अनसरणु मा अपराध भई नसकेकोमा सो अपराधका लािग 

तोिकएको सजायको आधा । 

(२) द_Vसािहत �यिnले द_Vसाहन बमोिजमको अपराध नगरी अ�य कनै अपराध गरेकोमा ु ु ु

Vयतो अपराध सो द_Vसाहनकै �ु भावमा र Vयसैको स$भािवत प>रणामव_प भएको रहेछ भने 

द_ुVसाहन िदने �यिnलाई सो अपराध िनज वयलें गरे सरह सजाय हLनेछ । 

(३) द_Vसािहत �यिnले द_Vसाहन बमोिजमको अपराधको साथै अ�य अपराध समेत ु

गरेकोमा Vयतो अपराध पिन सो दु_Vसाहनकै �भावमा वा Vयसकै स$भािवत प>रणामव_प भएको 

रहेछ भने द_Vसाहन िदने �यिnलाई सो अपराध पिन िनज वयंले गरे सरहु  थप सजाय हLनेछ । 

२५४२५४२५४२५४. मितयारमितयारमितयारमितयार: कन ैअपराध गनd साझा िनयत िलई सो अपराध गनd सहयोग िदन े�Vयेक �यिnलाई ु

सो अपराध गरे बापतको सजाय हLनेछ । 

२५५२५५२५५२५५. आपरािधक षडय�Oआपरािधक षडय�Oआपरािधक षडय�Oआपरािधक षडय�O: दई वा सोभ�दा बढी �यिnह_ िमिल कनै अपराध गन� वा गराउन ु ु

सहमत भएमा िनजह_ल ेआपरािधक षडय�O गरेको मािननेछ । 

२५६२५६२५६२५६. आपरािधक षडय�Oको सजायआपरािधक षडय�Oको सजायआपरािधक षडय�Oको सजायआपरािधक षडय�Oको सजाय : (१) यस संिहतामा अ�यO अ�यथा �यवथा भएकोमा 

बाहेक कसैले आपरािधक षडय�O गरेमा िनजलाई देहाय बमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) षडय�Oको अनसरणु मा अपराध भएको भए सो अपराध गरे सरहको सजाय, 

र 

(ख) षडय�Oको अनसरणु मा अपराध भई नसकेकोमा सो अपराधका लािग 

तोिकएको सजायको आधा । 

(२) षडय�O बमोिजमको अपराध नभई अ�य अपराध भएकोमा Vयतो अपराध उn षडय�Oकै 

अनसरणु मा र Vयसैको स$भािवत प>रणामव_प भएको रहेछ भने षडय�Oकारीह_लाई सो अपराधको 

समेत सजाय हLनेछ । 
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(३) षडय�O बमोिजमको अपराधको साथै अ�य अपराध पिन हLन गएकोमा Vयतो अपराध 

पिन सो षडय�Oकै अनसरणु मा र Vयसैको स$भािवत प>रणामव_प भएको रहछे भने षडय�Oकरीह_लाई 

सो अपराधको समेत सजाय हLनेछ । 

२५७२५७२५७२५७. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: यस संिहतामा कन ै अपराधकाु  स$ब�धमा �यवथा ग>रएको उजर गनd हद$याद सो ु

अपराधको उ^ोग, द_Vसाहन र आपरािधक षडय�Oमा पिन लाग हLनेछ ।ु ू  
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�ा�ा�ा�ा�थन�थन�थन�थन 

११११. 1ी ५ महाराजािधराज सरकारबाट २०२९ साल जे¢ १९ गत े गठन ग>रब<सेको यस काननु  आयोगले 

िनदdश-पO (Terms of reference) अनसार सव��थम ु “�माण ऐन” को मसौदा समाC गरी दो£ो 

चरणमा “फौKदारी (अपराध तथा दTड सजाय) ऐन” र सो स$ब�धी “काय�िविध ऐन” छ¤ाछ¤ ै तज�मा ु ु ु

गनd िसलिसलामा �तािवत “अपराध संिहता” (यसपिछ यो �ितवदेनमा “संिहता” भनी सा�ेितक 

शाoदtारा स$बोधन ग>रएको) मसौदा गरेको छ । २०२९।२।२४।३ मा बसेको बैठकमा कामको 4म 

िनधा�रण गनd िवषयमा छलफल हLदँा “फौKदारी (अपराध तथा सजाय) ऐन”, र तVस$ब�धी काय�िविध 

ऐनमा कन चाँही पिहले मसौदा गन� उपयn होला भmे बारे आयोगल े िवतृत िबचार िवमश� गरेको ु ु ु   

िथयो । काय�िविध स$ब�धी काननु  तज�मा गदा� अपराधको �कृित तथा ितनबाट पनd असरलाई �याु नमा 

रा#नु पनd भएकोल े पिहले अपराधस$ब�धी मौिलक काननु  (Substantive Law) मसौदा गरी 

तVप¥ात Vयस काननु मा ग>रएको �यवथा अनसार काय�िविध स$ब�धी ु काननु  (Procedural Law) 

िनमा�ण गन� उिचत स$झी आयोगले तदनसार काय�4म िनधा�रण गरेको हो । हLन त संिहतामाु ु  स$पण� ू

फौKदारी अपराधह_ समािव  छैनन र संिहतादेिख्  बाहेकका िविभm फटकर ऐनह_मा पिन तVस$ब�धी ु

िवशेष �यवथा नग>रए जित अपराधह_को स$ब�धमा पिन �तािवत काय�िविध स$ब�धी ऐन तज�मा ु

गदा� िवचार गन�पनd नै हLन आउँछ । तर िवशेष ऐनह_मा मौिलक तथाु  काय�िविध स$ब�धी �यवथाह_ 

िमि1त भएकोले िवशेष ऐनमा कायम रा#न वा.छनीय भएका अपराधह_ बाहके अ�य सामा�य 

अपराधह_ सबैजसो संिहतामा समािव  भएकोले फौKदारी काय�िविध स$ब�धी ऐन तज�मा गदा� संिहतामा ु

�यवथा ग>रएका दफाह_ स�ेत गन� सिजलो पनdछ । 

२२२२. कनै पिन ु काननुको िनमा�ण गनd अिभ�ाय तीन िकिसमको हLन सnछ । एक हो, �चिलत काननुमा 

अभावको बोध भएको कनै ु िवषयमा नयाँ काननु  बनाउने, दो£ो हो, कन ै िवषयमा भइरहेको �चिलत ु

काननु मा सामियक सधार गनd र त£ेो होु , बे�ला बे�लै िवशेष काननुह_मा फटकर _पमाु  छ>रएर रहेका 

काननु ह_लाई संिहताकरण गनd । संिहताको मसौदा गदा� आयोगले यी तीन अिभ�ायलाई वैकि{पक 
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स$झी ती म�ये कनै एकलाई एकाि�तक माmको स¤ाु ु  ती सबैलाई सहवतp ठानरे अपराधस$ब�धी 

काननु लाई एक+करण, संशोधन तथा प>रवत�न गनd �यVन गरेकोछ । 

३३३३. आयोगले २०२९।३।१९।१ को बैठकमा “फौKदारी (अपराध तथा सजाय) ऐन” िनमा�ण गनd 4ममा 

काननु  �यवसायसँग स$बि�धत �यिnह_बाट सझाउह_ �ाC गन� एउटा ��ावली बनायो । ु काननु  BेOका 

पदािधकारीह_ र काननु  स$ब�धमा अिभ_ची िलने अ�य �यिnह_लाई समेत उn ��ावली पठाइ 

आ\नो िबचार र फौKदारी ऐनको मसौदामा �ास>�क हLने आफले आवjयक स$झेका अ�य िवषयह_मा ू

पिन आ\नो सझावह_ पठाउन अनरोध ग>रयो  साथै यस िवषयमा अिभ_ची िलने यथाश<य धेरै ु ु

�यिnह_को सहयोग �ाC गनd मनसायले उn ��ावली गोरखापOमा �कािशत समते गराइ सझाउको ु

लािग अनरोध ग>रयो । ��ावलीमा िन$निलिखत नौ ��ह_ समावेश ग>रएका िथएु :- 

(१) मलक+ ऐन बाहेक छ¤ाछ¤ैु ु ु ु  ऐनह_मा �यविथत भइरहेका फौKदारी अपराधह_म�ये कन कन ु ु

अपराधह_लाई �तािवत फौKदारी (अपराध तथा सजाय) ऐनमा समावेश गन� र कन कनलाु ु ई 

छ¤ै रा#न उपयn होलाु ु ? 

(२) �ताविजत फौजदारी (अपराध तथा सजाय) ऐनमा कन कन �कारका सजायको �यवथा गन� ु ु

उपयn होलाु ? मृVयदTडु , सव�व, एका�त काराबास, कठोर प>र1म सिहतको काराबास जता 

सजायको �यवथा गन� उपयn हL�छ वा हL ँदैनु ? हL�छ भने Vयस �कारका सजाय के कता 

अपराधह_का स$ब�धमा �यवथा गन� उिचत होला? 

(३) ज>रवानाको सजायको �यवथा गदा� हद नतोक+ मiाको �कृित र कसरदारको अवथाु ु  हरेी 

अदालतले तो<न स<ने गरी कनै हद नरा#न अथवा अिधकतम हद माO रा#न अथवा ु ु ु

अिधकतम र �यनतम दवै हद रा#नमाू ुु  कन उिचत होलाु ? 

(४) कैदको सजायको �यवथा गदा� अिधकतम हद माO िनधा�>रत गरे पया�C होला अथवा �यनतम ू

हद समेतको �यवथा गन� पला�ु ? 
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(५) मलक+ ऐन Kयानु ु  स$ब�धीको महलको १४ न$बरमा १० वष� कैद गन�पछ� भनी हाल िकटवा ु ु

�यवथा भई रह ेजतै कनै खास खासु  अपराधको स$ब�धमा अदालतले घटी बढी गन� नस<ने 

यतो िकटवा सजायको �यवथा गन� उिचत होला वा नहोलाु ु ? यिद हL�छ भने कन कन ु ु

अपराधका स$ब�धमा Vयतो िकटवा सजायको �यवथा गन� वा.छनीय होलाु ु ? 

(६) कनै फौKदारी अपराधका स$ब�धमा �चिलत ु काननु मा तोिकएको सजाय अपया�C छ िक? भए 

कन अपराधका स$ब�धमा र िकन अपया�C महसस भएको होु ु ? 

(७) पिहलो पटक अपराध गनd कसरदारका हकमा अवथा हेरी अदालतले असल आचरणको ु

जमानत िलई वा निलई सजाय थिगत गनd र सो कसरदारल े अदालतले तोकेको अविधिभO ु

फे>र Vयतो कसर ु नगरेमा िम�हा हLन ेर सो अविधिभO फे>र Vयतो कसर गरेमा ु िनजलाई पिहला 

कसरमा थिगत भएको सजाय समेत हLने �यवथा गन� वा.छनीय हL�छ वा हLदँ ैनु ु ?  

(८) कनै अपराधबाट कसैलाई कनै �कारको Bित भएमा अपराधीलाई हLने सजायको अित>रn ु ु

िनजबाट Vयता �यिnलाई Bितपित� िदलाउने �यवथा गन� उिचू त हL�छ िक हL ँदैन? 

(९) �चिलत काननु अनसार अपराध नमािनने कनै काय� वत�माु ु न सामािजक अवथाको स�दभ�मा 

अपराध कायम गरी �तािवत फौKदारी (अपराध तथा सजाय) ऐनमा समावशे गन� पनdछ िकु ? 

उपय�n ��ावलीको उgरमा ज$मा ु ९६ जवाफह_ �ाC भए । खासगरी िज9ा अदालत, अ8ल 

अदालत, स.स.अ.को काया�लय तथा �हरी काया�लयह_ले अिभ_ची दशा�इ उgर �ेिषत गरेको सं#या 

�ोVसाहक देिखएको छ । 

४४४४. सझाउह_ु  बारे आयोगको �िति4या स$बि�धत िवषयह_को �स�मा िमलाइ �यn ग>रएको छ तापिन 

�ाC सझाउह_को छोटकरी सारांशलाई यु हाँ संिBC _पमा उ9ेख ग>रएको छ । छ¤ाछ¤ै ऐनह_मा ु ु

�यवथा भइरहेका अपराधह_म�ये कन कनलाई �तािवत ऐनमा समावेश गन� र कन कनको अलग ु ु ु ु

अवितVव नै कायम रा#न उिचत होला भmे ��को जवाफमा िविभm �कारका उgरह_ �ाC भए । ु



www.lawcommission.gov.np 

72 

www.lawcommission.gov.np 

औसत _पमा िवचार गदा� समावेश गन� सझाउ िदइएका ऐनह_को सं#या ु ८० भ�दा बढी र अलग 

अितVव कायम रा#न स9ाह िदइएका ऐनह_को सं#या ५० भ�दाबढी पगेको छ ।ु  

५५५५. मृVयदTड र सव�वको सजाय कायम रा#ने तथा एका�त काराबास र कठोर प>र1म सिहतको काराबासको ु

समेत �यवथा गनd पBमा अिधकसं#यक राय भएको पाइ�छ । सजायको हद बारे ��को जवाफमा हदै 

नरा#ने वा अिधकतम हद माO रा#न उिचत हL�छ भmे कस ै-कसैको जवाफ �ाC भएको छ तापिन 

अिधकांश उgरदाताह_को अिधकतम  र �यनतम दव ैहद तो<न पछ� भmे राय �यn गरेका छन । िकटवा ू ु ् ुु

सजायको �यवथा रा#ने पBमा भ�दा Vयतो �यवथा उिचत हLदैँन भmे पBमा बहLमत भएको देिख�छ । 

कनै अपराधका स$ब�धमा हाल �यविथत सजाय अपया�C छ िक भनी सोिधएको ��को जवाफमा ु

Vयतो अपया�Cता महसस ग>रएको ऐनह_ उ9ेख ग>रएका उgरह_ पिन �ाC भएका छु न ।्  

६६६६. पिहलो पटक अपराध गनd कसरू दारको हकमा अवथानसार सजाय थु िगत रा#ने �यवथाको 

वा.छनीयता बारे सोिधएको ��को स$बि�धत �िति4या हेदा� Vयतो �यवथा गन� उपयn हL�छ ु ु भmे 

बहLमत भएको पाइ�छ । Vयतै अिधकांश उgरदाताह_ले Bितपित�को �यू वथा गनd पBमा िबचार �कट 

गरेका छन । कितपय उgरदाताह_ले �तािवत ऐनमा समावेश गन� उिचत हL�छ भनी िविभm नयाँ ्

अपराधह_ उ9ेख गरेको पाइ�छ । 

७७७७. िवचार िवमश�को लािग मौिलक तथा सहायक साम�ीिवचार िवमश�को लािग मौिलक तथा सहायक साम�ीिवचार िवमश�को लािग मौिलक तथा सहायक साम�ीिवचार िवमश�को लािग मौिलक तथा सहायक साम�ी: मलक+ ऐन भाग ु ु ४ लगायत हाल �चिलत 

रहेका फौKदारी कसरुस$ब�धी ऐनह_लाई आयोगले िवचार िवमश�को �ाथिमक आधार बनाएको िथयो 

तापिन ती ऐनह_को तज�मा शैली तथा ितनमा �यविथत अपराधह_मा माO आयोगको छलफल सीिमत ु

रहेन । िवदेशी मलकह_मा �चिलत फौKदारी कसरस$ब�धी ु ु ु काननु बारेको उपलoध हLन सकेजित 

पतकह_लाई सहायक िवचार ु साम�ीको _पमा आयोगले अ�ययन गरेको िथयो । िविभm िवदेशी 

काननु ह_मा भएका �यवथाह_म�ये देशकाल प>रिथित अनसार कन कन नेपालको लािग �ा� वा ु ु ु

अनकरु णीय देिखयो र Vयता �यवथाह_ले संिहता मसौदामा के कता �भाव पारेका छन भmे बारे ्

स$बि�धत पृथक पृथक िवषयह_को �स�मा उ9ेख ग>रएको छ । 
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८८८८. सामािजक, आिथ�क तथा भौगोिलक �ि बाट सिmकट रहेको भारतमा �चिलत दTड संिहतातफ�  अयोगले 

उिचत �यान िदएको छ । करीब १७।१८ वष� अगािड मसौदा ग>रएको "नेपाल दTड िवधान" को पिन 

आयोगले अ�ययन गa यो । उn दTड िवधानमा मु#यतया भारतीय दTड संिहताकै अनसरणु  ग>रएको 

पाइ�छ । भारतीय दTड संिहतामा ग>रएका केही �यवथाह_लाई समयानसार हा¨ो मलकको प>रिथित ु ु ु

सहाउने िकिसमबाट आवjयक प>रवत�न गरी संिहतामा समावेश नग>रएको त होइन तर एक सय वष�भ�दा ु

पिन अगािड लड� मेकल े र िनजका सहयोगीह_ले Vयस बखतको भारतको प>रिथितसँग मेलखाने गरी 

तज�मा गरेको उn दTड संिहता नेपालको वत�मान प>र�े�यसँग कन अंशमा कन हदस$म �स>�क होला ु ु ु

भmे ��तफ�  आयोगले सचेत �ि  िदएको छ । 

९९९९. संिहतामा समावेश गनd अपराधह_को िनधा�रण गदा� अपनाइएका िवचासंिहतामा समावेश गनd अपराधह_को िनधा�रण गदा� अपनाइएका िवचासंिहतामा समावेश गनd अपराधह_को िनधा�रण गदा� अपनाइएका िवचासंिहतामा समावेश गनd अपराधह_को िनधा�रण गदा� अपनाइएका िवचारररर: नेपालमा �चिलत 

फौKदारी कसरुस$ब�धी काननु िविभm ऐनमा छ>रएर रहेको छ । २००७ साल भ�दा अगािड सािबक 

मलक+ ऐनको चौथो र ु ु पाँचौ भाग मै तVकाल �चिलत फौKदारी कसरुस$ब�धी काननु  सीिमत रहेको  

िथयो । उn काननु  बाहके छ¤ाछ¤ै सनदह_को _पमा �यविथत अपराु ु धस$ब�धी काननु को अंश 

उपेBणीय  िथयो । �जात�Oको �ादभा�व पिछु  सामािजक, आिथ�क तथा राजनैितक प>रिथितह_मा 

भएको 3त प>रवत�नह_ले नयाँ ु काननु ह_को सृजनामा ती�ता {यायो । िवशेष िवषयह_सँग स$बि�धत 

फटकर ऐनह_को सं#या थिपंदै गयो ।ु  २०२० सालमा नयाँ मलक+ ऐनको िनमा�ण हL ँदा छ>रएर रहेका ु ु

काननु लाई  एकिOत गनd भ�दा सािबक मलक+ ऐनलाई सरल र छ>रतो पानd तथा Vयसमा समािव  भएरु ु  

रहेका आधिनक सामािजक प>र�ेु �य तथा संवैधािनक �यवथाको �ि बाट अस�त देिखने �यवथाह_ 

हटाउनेतफ�  �यान िदइएको पाइ�छ । मलक+ ऐनको भाग ु ु ४ मा �यविथत अपराधह_को अलावा फटकर ु

ऐनह_मा समािव  अ�य कन कु ु न अपराधह_लाई संिहतामा गा©नु उिचत होला भm े��मा आयोगले 

िवतृत छलफल गa यो । संिहताको िनमा�ण हLन लागेकोले वत�मान काननु ले �यवथा गरेको 

अपराधह_म�ये बढी सं#यामा िविभm ऐनह_बाट सं�ह गरी एउटै सिंहतामा एकिOत गन� वा.छनीयु  

देिख�छ तापिन नयाँ काननु  बनाउँदा संिहताकरणको फाइदातफ�  माO �यान सीिमत नराखी िविध 
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िनमा�णका अ�य ल�य तथा िसcा�तह_ �ित पिन उिचत �ि  पa याु उन पनd हL�छ । फौKदारी कसर ु

स$ब�धी सबै काननु लाई एकिOत गरी ितनमा आवjयक नयाँ �यवथाह_ थप गरी अपराधस$ब�धी सबै 

�यवथाह_लाई मलकको �यापक अपराध संिहतामा समे�ने योजना पिहले हेदा� �शत आकष�क ु ु

देिख�छ । तर िवतृत िवचार िवमश�बाट स$पण� अपराधह_को �यवथा संिहतामा गन� �यावू ु हा>रक एवं 

उपयnु  हLदैँन भmे िन6कष�मा आयोग पगेको छ । जन समदायको िवतृत भागसँग सरोकार रा#ने र ु ु

सामा�य �योग भएका अपराधस$ब�धी काननु लाई सिंहतामा समावेश गन�पनd आवjयकता बझरेु ु  

आयोगले तदन_प �यवथा गरेको छ । िविभm िवशषे ऐनह_मा छ>रएर रहेका Vयु ता िवतृत 

�भावकारी अपराधस$ब�धी काननु लाई संिहतामा समावेश ग>रएको छ । जन दTड ु काननु (Penal 

Law) िनयामक �ब�ध (Regularity Provision) सँग आबc छैन Vयता काननुलाई िनयामक 

�ब�धबाट अल�याई संिहतामा सि$मिलत गराउन उिचत हLदैँन भmे आयोगले िवचार गa यो । Vयसकारण 

आवjयक वत संरBण ऐनु , छापाखाना र �काशनस$ब�धी ऐन, जवा ऐनु , ज�ली जीव-ज�त संरBण ु

ऐन, िनकासी पैठारी (िनय�Oण) ऐन, �चीन मारक संरBण ऐन,  वन ऐन, िबफर िनय�Oण ऐन, मादक 

पदाथ� ऐन, रेिडयो ऐन, सवारी ऐन, टाTडड� नाप तौल ऐन, सं4ामक रोग िनवारण ऐन, संघ-संथा 

िनय�Oण ऐन जता िनयामक र दTडनीय �यवथा संयn _पमा रहेका ऐनह_मा सकभर उि9िखत ु

अपराधह_लाई संिहतामा समावेश ग>रएको छैन । 

१०१०१०१०. िनयामक �ब�धसँग संयोिजत दTड काननु लाई संिहतामा समावेश नग>रए पिन Vयतो िनयामक �ब�ध 

बिख�लापको ि4याले काननीु  िछ3को आडमा सजायबाट छट नपओस भmे हेतलेु ् ु  संिहतामा केही 

दफाह_ रािखएका छन । उदा् हरणको लािग दफा १०३ मा स_वा रोगस$ब�धी िनयमको उ9�न गन� 

नहLने भmे शीष�क अ�तग�त ग>रएको �यवथालाई िलन सिक�छ । कनै िवषयमा बनेको िनय�Oक ु काननु मा 

सामा�य �कृित (General nature) को कनै �यवथाको अभाव महसस ग>रएकोमा आयोगले Vयतो ु ु

�यवथालाई उपयn प>र?छेद अ�तग�त ु पा>र संिहतामा समावेश गरेको छ । उदाहरणत: साव�जिनक 

सरBा ु िवbcको अपराधह_सँग स$बि�धत प>र?छेद ९ अ�तग�त दफा ११५ मा लापरवाहीसाथ सवारी 
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चलाउन नहLने भmे शीष�क अ�तग�त कसैको जीउ, Kयान वा स$पिgमा हानी पy स<ने गरी कसैले कनै ु ु

साव�जिनक बाटो वा थलमा लापरवाहीसाथ सवारी चलाएमा एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । सवारी ऐन, २०२० मा सवारी चलाउन िनय�Oण गनd िविभm िनयामक 

�यवथाह_ ग>रएका छन । तर ती िनयामक �यवथाह_को सोझै बिख�लाप नहLने भए पिन कसैले ्

अ_लाई Bित पy स<ने िकिसमबाट लापरवाहीसाथ साव�जिनक थलमा सवारी चलाउन यस दफाले ु

िनषधे गरेको छ । यतो दफाको �यापक �योKयता (Utility)  हLन ेभएकोले संिहतामा थान िदइएको  

हो । 

११११११११. कनै िवशषे ऐनमा दTड ु काननु र तVस$ब�धी  तहिककात वा �याियक काय�िविध काननु  िमि1त भएर 

रहेको पाइ�छ । Vयता ऐनमा भएको दTड काननु स$ब�धी अंशमा सधार गरी पनु ु : तज�मा गन� आवjयक ु

ठािनएकोमा र उn अंशलाई अल�याउँदा तहिककात वा काय�िविध स$ब�धी �यवथामा कनै �भाव नपनd ु

देिखएकोमा आयोगले Vयता �यवथालाई िवशषे ऐनबाट िझक+ संिहतामा समावेश गन� उिचत ठानेको ु

छ र तदन_प गरेको पिन छ । ु  उदारहरणको लािग प>र?छेद ८ मा ग>रएको s ाचारस$ब�धी अपराधह_ 

बारेको �यवथालाई िलन सिक�छ । s ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को प>र?छेद २ मा कसर र दTड ु

सजायस$ब�धी �यवथा ग>रएको छ । संिहताको आयोजन (Arrangement) अनसार उn प>र?छेदमा ु

�यविथत केही अपराधह_ बारे संिहताका अ�य प>र?छेदह_ (जतो प>र?छेद ६: रा67सेवकको 

अिधकारको अपहलेना स$ब�धी अपराध, प>र?छेद ७ : साव�जिनक �याय िवbcका अपराध इVयािद) मा 

�यवथा ग>रएको छ जन म#य घस िलन िदन नहLने तथा कत��यबाट िवचलन हLन नहLने �यवथाह_ छनु ु ु ,् 

ितनको पनु : प>रभािषत (Redefined) _प बनाइ s ाचारस$ब�धी अपराधह_को प>र?छेद अ�तग�त 

समावेश ग>रएको छ । यसरी s ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को प>र?छेद २ अ�तग�त ग>रएको कसर र ु

दTड सजाय स$ब�धी �यवथालाई आवjयक सधार गरी संिहतामा समावशे गरी िददंा संिहतामा ु

साम�जय {याउन केही शoदह_ अनसा>�क ु (Consequential) संशोधन गन�पनd आवjयकता उु Vपm 
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गराउन िसवाय उn ऐनको प>र?छेद ३,४,५ र ६ मा ग>रएको तहिककात िवभागीय तथा अदालती 

कारबाई इVयािद स$ब�धी �यवथालाई कन ै�भाव पद}न ु । 

१२१२१२१२. कनै िवशेष ऐनमा िनयामक �ब�ध बारे ु र Vयसको उ9�न गनdलाई सजाय हLने �यवथाको अित>रn 

िनयामक �ब�धसँग माO सीिमत नरहने �यापक �योगको कनै दTड ु काननु को पिन �यवथा भएको 

पाएकोमा Vयता �यापक �योगको दTड काननु लाइ संिहतामा समावेश ग>रएको छ  । जतो टाTडड� 

नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३० को उपदफा (३) मा ना�न ेवा तौलन ेय�O जाली वा घटी बढी 

बनाएमा वा यतै अ�य कसर गरेमा सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ तर यो �यवथा �यापक समदायसँग ु ु

स$बि�धत भएकोल ेर िनयामक �यवथासँग बाँिधन पनd कनै आवjयकता नभएकोले यसलाई संिहताको ु ु

दफा २०३ मा थान िदइएको छ । 

१३१३१३१३. सरलसरलसरलसरल,,,,�यावहा>रक र वैwािनक मसौदा तयार पानd �यास�यावहा>रक र वैwािनक मसौदा तयार पानd �यास�यावहा>रक र वैwािनक मसौदा तयार पानd �यास�यावहा>रक र वैwािनक मसौदा तयार पानd �यास: �चिलत काननुमा छ>रएर रहकेा दTड 

काननु लाई संिहतामा समावेश गदा� आयोगले िसफ�  एक+करण गनd आवjयकतातफ�  माO �यान सीिमत 

नराखी Vयता काननु मा हाल �यविथत अपराधको सरल तथा वैwािनक प>रभाषा िदएर सजाय बारेमा 

पिन वत�मान सामािजक प>रिथित सहाउँदो प>रवत�न गनd �ु यास गरेको छ । यही �यास नयाँ _पमा 

समािव  ग>रएको थप काननु स$ब�धी दफाह_ तज�मा गदा� पिन जारी रािखएको छ । मसौदालाई ु

यथाश<य सरल, संिBC, �यावहा>रक र वैwािनक बनाउनेतफ�  आयोगले िवशेष �यान िदएको छ । 

सरलता र संिBCताको बेवाता गरी वैwािनकतामा माO जोड िदएर वा तV�ित4मत (Vice-versa) 

गरी मसौदा गनd हो भने मसौदा काय� चाँडो समाC हLन  सnछ । तर मौिलक दTड काननु को �यापक 

जनवग�सँग सरोकार पनd हLनाले सो वग�ले यथास$भव सिजलोसँग बvन स<ने हLनपछ�   भmेु ु   आधारभत ू

िसcा�तको सोझै िवपरीत हL�छ । यस स�दभ�मा िवचारणीय अक� करा के छ भने सरलताु , संिBCता, 

�यावहा>रकता र वwैािनकताका गणह_ सदवै सिजलोसँग सिमि1त हLन स<दैनन । सरलताको ु ु ् म{यमा ू

वैwािनकताले जोड िदने हो वा Vयसको िवपरीत वैwािनकताको म{यमा सरलतालाई _चाउने हो तथा ू

संिBCता र प तामा कनलाई रोKने हो भmेु  ��ह_ काननु  तज�मा गदा� बराबर स�मख ु ु आउँछन । यी ्
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��ह_को कनै बिनु  बनाउ समाधान �ाC हLदैँन । जन �स�मा ती ��ह_ उoजेका छन सोही �स�को ु ्

पृ¢भिममाू  स$बि�धत काननुसँग सरोकार पनd समदायको समझु  शिn तथा काननु  �योग गनd र तVस$ब�धी 

मiा िन_पण गनd �ािधकारीह_को िच�तन शिn इVयािद िविभm ु संि�  (Complex) कराह_को ु

िवचार गरी सकभर एक गण पण�तया लC हLने र अक� गणको माO अनावjयक �ाचय�ता रहने अवथा ु ू ु ु ु

नपनd गरी मसौदा काय�मा िनण�य िलनपनd हL�छ । सामा�य _पमा भने मसौदालाई यथाश<य सरलु , संिBC, 

�यावहा>रक तथा वैwािनक बनाउने �यासमा आयोगल ेती गणह_म�ये कनै एकलाई �ाथिमकता िदनको ु ु ु

स¤ा ती सबैको अनकलतम स�तलन िमलाउने तफ�  िवशेष �यान िदएको छ ।ु ु ु  

१४१४१४१४. �तािवत मसौदाका�तािवत मसौदाका�तािवत मसौदाका�तािवत मसौदाका केही िविश  लBणह_ केही िविश  लBणह_ केही िविश  लBणह_ केही िविश  लBणह_: संिहतामा ग>रएका िविभm �यवथाह_ बारे यस 

�ितवेदनको स$बि�धत अंशको अवलोकनबाट आयोगको �ि कोण प _पमा बोध हLन सnछ तापिन 

संिहताको �तत मसौदाको िववेु चनाVमक तथा _ची अनसारको अ�ययनु  गन� सहायक होला भmे 

उijेयले संिहताको बनौटको केही �मख लBणह_ बारे यहाँ संBेपमा उ9ेख ग>रएको छ ।ु  

१५१५१५१५. बदिलंदो सामािजक तथा आिथ�क िथितको स�दभ�मा नयाँ दTड बदिलंदो सामािजक तथा आिथ�क िथितको स�दभ�मा नयाँ दTड बदिलंदो सामािजक तथा आिथ�क िथितको स�दभ�मा नयाँ दTड बदिलंदो सामािजक तथा आिथ�क िथितको स�दभ�मा नयाँ दTड काननकाननकाननकाननुुुुह_लाई संिहतामा समावेश ह_लाई संिहतामा समावेश ह_लाई संिहतामा समावेश ह_लाई संिहतामा समावेश 

ग>रएकोग>रएकोग>रएकोग>रएको: �चिलत सामािजक चेतना अनसार िनिषc ठािनएका ि4याह_लाई अपराध घोिषत गरी ु

ितनको उ9�न गनdलाई सजायभागी बनाउने माO दTड काननु को �योजन हो भmे िवचार आधिनक ु

िविधशा को �स�मा िदनाितत (Obsolete) भइसकेको छ । अत: काननु लाई �चिलत सामािजक 

चेतना र म{यतर ू (Social consciousness and scale of values) �ितिवि$वत गनd िन¥े  

�यवधान माO स$झन सिकंदैन अिपत सामािजक �वाहलाई िनिद�  ल�यु तफ�  �े>रत गनd �भावकारी र 

गVयाVमक (Dynamic) साधन मािन�छ । भोिल सृजना हLन ेसमयालाई आज सो समया परेको छैन 

भनी बेवाता गन� उिचत हLदँ ैन । ु काननु  िनमा�ण गदा� केही हदस$म िनि¥त _पल ेपवा�ू नमान गन� सिकने ु

भिव6यVकािलक समया वा ��ह_को समाधानतफ�  पिन �ि  पa याु उन पछ� । ियनै िवचारह_को ु

�भावमा आयोगले दTड काननु स$ब�धी कितपय नया ँ�यवथाह_लाई संिहतामा थान िदएको छ । 
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१६१६१६१६. समाज िवरोधीसमाज िवरोधीसमाज िवरोधीसमाज िवरोधी र eेत �ीवी दTड  र eेत �ीवी दTड  र eेत �ीवी दTड  र eेत �ीवी दTड काननकाननकाननकाननुुुु समावेश ग>रएको समावेश ग>रएको समावेश ग>रएको समावेश ग>रएको: �यिn िवशेषलाई Bित पa याु उने 

ि4याह_लाई दTडनीय बनाइ Vयता आपरािधक ि4याह_लाई िनवारण गनd दTड काननु को पर$परागत 

उijेय अन_प Vयता �चिलत दTड ु काननु लाई संिहतामा सि$मिलत गराउनमा माO सीिमत नरही 

आयोगले समाज िवरोधी आिथ�क अपराध तथा eेत �ीवी अपराधह_ (White Collar Crime)  

लाई पिन समावेश गरेको छ । बजारमा माल उपलoध नगराइ थपुा>र रािख कृिOम अभाव गराएर भाउ 

बढाइ नाजायज मनुाफा िलन खोKने तथा अनिचत नाफाु  कमाउन खा^ पदाथ� तथा अ�य वतहु _मा 

िमसावट गनd इVयािद समाजमा �यापक असर पानd �कृितका अपराधह_ गनd �वृिgलाई िनवारण गन� 

संिहतामा कडा सजायको �यवथा ग>रएको छ । सरकार वा साव�जिनक संथाह_सँग कनै िनमा�णको वा ु

माल आपित�को ठे�ा िलएका �यिnह_ले सो ठे�ाू  अनसार िनमा�ण वा आपित� गदा� िनधा�>रत तर ु ू

कायम नराखी घटी तरको सामान �योग गरी िनमा�ण गनd वा िन$न तरको माल आपित� गनd तथा Vयतो ू

गन� सहयोग पa याु उने कामलाई कडा सजायभागी बनाइएको छ । िवकासमलक पाईलाह_ चालेर ू

औ^ोिगक समाज सृजना गनd क{याणकारी राKयको योजनामा बाधा पa याु उन े यता समाज िवरोधी 

अपराधह_लाई संिहतामा समावेश गराउने तफ�  आयोगले िवशेष �यान िदएकोछ । 

१७१७१७१७. वत�मान वत�मान वत�मान वत�मान काननकाननकाननकाननुुुुले नसमेटेले नसमेटेले नसमेटेले नसमेटेका तर आपिgजनक महसस ग>रएका ि4याह_लाका तर आपिgजनक महसस ग>रएका ि4याह_लाका तर आपिgजनक महसस ग>रएका ि4याह_लाका तर आपिgजनक महसस ग>रएका ि4याह_लाुु ुु ईईईई दTडनीय बनाइएको दTडनीय बनाइएको दTडनीय बनाइएको दTडनीय बनाइएको: 

�यावहा>रक BेOमा अनभव भइरहकेा कितपय आपिgजनक ि4याह_लाई �चिलत ु काननुले दTडनीय 

बनाएको छैन । आयोगले िवतरण गरेको ��ानली नं. ९ मा सोिधएको �चिलत काननु अनसार अपराध ु

नमािनने कनैु  काय� वत�मान सामािजक अवथाको स�दभ�मा अपराध कायम गरी िनमा�णाधीन �तािवत 

काननु मा समावेश गन� पनdछ िक भmे ��को उgरमा �ाC �िति4याह_बाट यस आयोगलाई ठलो ु ू

सहयोग िमलेको छ । उn �िति4याह_ र आयोगका सदयह_लाई काननीु  BOेमा काम गदा� �ाC 

अनभवको आधारमा �यावहा>रक तरमा आपिgजनक ठािनु एका कितपय ि4याह_लाई संिहतामा 

समावेश गरी दTडनीय बनाइएको छ । उदाहरणको लािग प>र?छेद २४ मा ग>रएको गोपनीयता र 

एका�तता स$ब�धी अपराधह_लाई िलन सिक�छ । 
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१८१८१८१८. केही नयाँ शoदह_को �योगकेही नयाँ शoदह_को �योगकेही नयाँ शoदह_को �योगकेही नयाँ शoदह_को �योग:  संिहता जतो �यापक �योगको सामा�य कानन तज�मा गदा� यथाश<य ु ु

सव�साधारणले सिजलैसँग बvन स<नेु  भाषा �योग हLनपनd आवjयकताु �ित सतक�  रहदँा रहँदै पिन 

समाजको िनर�तर िवकासको अनवित� प>रणामव_प उVपmु  हLन ेपारप>रक सामािजक स$ब�धको बªदो 

जिटलताले काननु  िनमा�णमा अवjय$भावी _पले पानd �भावबाट मn रहन स$भव हL ँदैन । Vयित माO ु

होइन Vयतो �भावबाट ब?न बªदो सामािजक जिटलतासँग तटथ रहने हो भने िनिम�त काननु  र 

वातिवक प>रिथितमा बेमेल हLन जा�छ । समाजको 4िमक िवकासको प>रणामव_प �यिnह_को 

बीचमा उVपm हLदँ ै जाने नयाँ नया ँ स$पक�  र संघष� िव�दह_लाई ु (Points of contact and 

conflict) लाई �यानमा रािख कन ै नयाँ ु काननु तज�मा गदा� �चिलत ु काननु मा �योग भई राखेका 

शoदह_मा माO सीिमत रहने �यास गन� �यावहा>रक हLँदैन । कनै ु ु काननु को भाषालाई अिधकांश �यिnले 

बvन गाु xो पनd िकिसमबाट ि«  बनाउन कनै हालतमा पिन वा.छनीय हLदैँन भmे आु योगले एकाितर �ढ 

धारणा िलएको छ भने अक�ितर बvन किठनाई नपनd गरी िबता रै िबु तारै �चिलत काननीु  शoदावलीको 

प>रिधलाई सामािजक िवकास र िशBाको �गितको साथमा फरािकलो पाद} लैजान वा.छनीय हL�छ भmे ु

ठानेको छ  ।  सामा�य बोलीचाली र लेखाइको भाषामा नै पिन बªदो wानको नितजाव_प जिटलतर 

हLदैँ जाने िवचारह_को प  अिभ�यिnको लािग आवjयक सधार हLदैँ गु एको बेलामा काननु मा �योग 

हLने भाषालाई वत�मान काननीु  शoदावलीको िपंजडामा थनेर रा#नु  उिचत नहLने वत: प  तrयतफ�  पिन 

आयोग सचेत  छ । अत: हाल �चिलत काननुमा �योग भइ नसकेका केही शoदह_लाई संिहतामा 

�ाि$भक �वशे िदइएको छ । तर �स�बाट अथ� प  हLने थानह_मा माO Vयता शoदको �योग भएको 

छ । उदाहरणका लािग दफा १४५ मा �योग भएको “मिnश{कु ु ” लाई उ9ेख गन� सिक�छ । 

१९१९१९१९. सामा�य शoदको िवशेष अथ� बझासामा�य शoदको िवशेष अथ� बझासामा�य शoदको िवशेष अथ� बझासामा�य शoदको िवशेष अथ� बझाुु ुु उन परेमा प ीकरण िदइएकोउन परेमा प ीकरण िदइएकोउन परेमा प ीकरण िदइएकोउन परेमा प ीकरण िदइएको: सामा�य बोलीचालीको भाषामा 

�योग भरैहेको शoदलाई काननु मा �योग गदा� सो शoदको सामा�य अथ� भ�दा केही पृथक अथ� बझाउने ु

गरी �योग गन�पनd अवथा पिन बु राबर आइ पछ� । साधारण �यवहारमा चली रहेकै शoदलाई केही िवशषे 

अथ� िदएर मतलब प  पान� सिक�छ भने अनावjयक _पमा कनै नयाँ र ि«  शoद �वशे गराइ ु
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मसौदालाई बोिझलो बनाउन उपयn नहLने देखेर आयोगलेु  संिहतामा यथाश<य सामा�य शoदह_को 

सहायता िलएको छ । ब_ िवशेष अथ� बझाु उने गरी सामा�य शoद �योग ग>रएकोमा उn िवशेष अथ� 

बvन सिजलो होस भmे अिभ�ायले आवjयकता अनसार Vयता सामा�य शoदको प ीकरण िदन ु ् ु

िकफायत ग>रएको छैन । उदाहरणको लािग दफा १३९ मा �योग भएको “बल �योग” भmे शoद र 

Vयसको प ीकरणलाई औ{ंयाउन सिक�छ । 

२०२०२०२०. मसौदा शैलीमसौदा शैलीमसौदा शैलीमसौदा शैली: मसौदा शैली बारे करा गदा�ु  �यान िदनपनd एउटा तrय के छ भन ेतज�मा गदा� जितसकै ु ु ु

दBता र कौशल दखेाउने �यास गरे पिन स$भा�य घटनाको स$पण� _पमा िबना कन ै �या#या स$ब�धी ू ु

िसcा�तको सहारा िलई सोझ ै�योग हLन स<ने िकिसमले मसौदा तयार भएको छ भ�ठाm वृथािभमान ु   

हL�छ । एकत मानवीय मािमलाको जगतमा भिव6यVकािलक घटनाको �Vयेक स$भा�य _पको सिह 

अनुमान अस$भव छ, दो£ो िसcा�तत: घिटत हLन अस$भव नभए पिन घ�ने संयोगको �यावहा>रक 

स$भावना धेरै कम भएको कनै अपवाद व_पको घटना समेतलाई समे�न े िकिसमबाट तज�मा गन� ु ु प>¤ 

लाyे हो भने मसौदा लामो हLने माO होइन यसबाट सरलताको गण पिन लC हL�छ ।ु ु  तसथ� संिहतामा 

�यविथत �Vयेक अपराध बारे तVस$ब�धमा घिटत हLन स<ने सबै स$भा�य_पलाई प तया गा©न 

सफलता �ाC भएको छ भनी दावा गन� नसिकने तrयलाई िवन¨तापव�क वीकार गद} आयोगले आशा ू

राखेको करा के छ भने �यावहा>रक �योगमा संिहताको मसौदा शैली सांघरोु ु , कठीन वा अधरो पाइने छैन ु

र सामा�य काननीु  wानको आधारमा गन� सिकने सरल �या#याको मiतल ेमाO पिन संिहतामा �यविथत 

अपराधको मन6य जगतमा सामा�यतया घ�न स<ने िविभm _पमा संिहताको स$बि�धत दफा �योग गन� ु

अ�ठेरो पनd छैन । 

२१२१२१२१. फौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तह_को उ9ेखफौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तह_को उ9ेखफौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तह_को उ9ेखफौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तह_को उ9ेख : िसcा�तत: सब ै अपराधज�य ि4यामा दई ु त�व 

िमि1त हL�छन एउटा अपराधीमन ् (Mens rea) अक� अपराधी कृVय (Actus rea) �ायोिगक काननु  

िनमा�ण गदा� भने िविधकता�ल ेकन ैअपराधमा अपराधीमनको ु त�वलाई �ास>�क बनाएको हL�छ, कनमैा ु

हLदैँन । प¥ात उn अपराधमा अपराधीमन भए पिन नभए पिन कनै िनधा�>रत कृVयको स$पादन नै अपराध ु
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गरेको हLन जा�छ र कन ैखास खास प>रिथतु मा अपराध ज�य ि4याह_ गरेकोमा पिन अपराध गरेको 

नमािनने हL�छ । जतै मVृयदTड िदइएको �यिnको Kयान सो दTड काया�ि�वत गनd काननीु  कत��य भएको 

�यिnले िलएमा िनजलाई Kयान िलने अपराध गरेको मािनदैन । खासगरी िनयत िनरपेB रहेका अपराध 

अथा�त अपराधीमन िथयो िथएन भmे करा अ�ास>�कु  मािनएर अपराधीमन एउटा त�व _पमा िमि1त 

नभएका अपराधको स$ब�धमा Vयता अपराधज�य ि4याह_ स$पािदत भए तापिन अपराध नमािनने 

खास प>रिथितह_ बराबर उVपm भई रह�छन । तसथ� ्  Vयता प>रिथितह_लाई एकै ठाउँमा पा>र बिझने ु

गरी संिहतामा उ9ेख गन� उपयोगी देखरे आयोगले संिहताको प>र?छेद ु २ मा यस बारे �यवथा गरेको छ 

। यस प>र?छेदमा उि9िखत िसcा�तह_लाई िकटानीसाथ अ�यथा �यवथा भएकोमा बाहेक �चिलत 

काननु  अ�तग�तका सबै अपराधका स$ब�धामा लागू हLने बनाइएको छ । अदालतले काननु बमोिजम 

सजाय तो<दा अपराधको ग$भीरता अनसार तो<न पनd र सो ु ु ग$भीरता ना�न �याियक मापकको _पमा 

िवचार गन�पनd कराह_को पिन प>र?छेद ु ु २ मा उ9ेख भएको छ । 

२२२२२२२२. ज>रवानाको हद नतोिकएकोज>रवानाको हद नतोिकएकोज>रवानाको हद नतोिकएकोज>रवानाको हद नतोिकएको: सजाय बारेको िनवारक, �ितशोधाVमक, िशBाVमक इVयािद जनसकै ु ु

िसcा�तको पृ¢भिममा िवचार गदा� पिन ज>रवानाको सजायकोू  �भाव अपराधीको आिथ�क अवथासँग 

स$बि�धत रहकेो पाइ�छ । ज>रवानाको सजायलाई िविभm आिथ�क िथितको �यिnह_उपर पन� स<ने 

असरको �ि बाट िवभेदकारी नबनाउन ेहो भने ज>रवानाको प>रमाणलाई ितन� स<ने Bमतासँग संयोिजत 

रा#नु पनdनै हL�छ यस तrयलाई मानेर उgर पOमा बहLमतल ेज>रवानाको हद तोिकन उिचत हLने राय �यn ु

ग>रएको पाइए पिन आयोगल ेज>रवानालाई भnान शिn ु सापेB बनाउन केही अपवादह_लाई छोडेर 

सामा�यता ज>रवानाको हद संिहतामा तोकेको छैन तर अपराधी वा अपराधको अवथासँग नसहाउने गरी ु

अVयािधक ज>रवाना तो<न नहLने प  �यवथा गरेको छ । 

२३२३२३२३. अपराधीलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गन� सिकने �यवथाअपराधीलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गन� सिकने �यवथाअपराधीलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गन� सिकने �यवथाअपराधीलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गन� सिकने �यवथा: �यापक साव�जिनक िहतको लािग 

उपयोगी हL�छ भm े अदालतले देखेमा अपराधीको नाम, ठेगाना, िनजले गरेको अपराध इVयािदको 
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िववरण �कािशत गराउन सिकने �यवथा संिहतामा उ9ेख गरेर आयोगले सामािजक िहतको 

�ि कोणबाट सजायको �कृितमा एउटा नयाँ आयाम थ�न े�यास गरेको छ । 

२४२४२४२४. सबै अपराधलाई प>रभाषा सबै अपराधलाई प>रभाषा सबै अपराधलाई प>रभाषा सबै अपराधलाई प>रभाषा र सजाय िवभn नग>रएकोर सजाय िवभn नग>रएकोर सजाय िवभn नग>रएकोर सजाय िवभn नग>रएको: अपराधज�य ि4याको वण�न गरी सो ि4या 

गरेकोमा यतो अपराध गरेको मािनने छ भनी पिहले अपराधको नामाकरण गरी तVप¥ात सो अपराध 

गरेमा यित सजाय हL�छ भनी प>रभाषा र सजायलाई पथृक+करण गनd तज�मा शैलीलाई सामा�य भ�दा ु

अपवादको _पमा आयोगल ेअनसरणु  गरेको छ । यतो काम गरेमा यित सजाय हL�छ भनी सरलताको 

साथ उ9ेख गन� सिकन ेठाउँमा पिन यतो काम गरेमा यो अपराध गरेको मािन�छ भनी पिहले प>रभाषा 

िदएपिछ माO उn अपराध गरेमा यित सजाय हL�छ भनी उ9ेख गरी जनसकै हालतमा पिन मसौु ु दामा 

 एक_पता कायम गन� ु पछ� भmे �यावहा>रक भ�दा सैcाि�तक मह�वको करालाई अिववेक+ मा�यु ता िदई 

मसौदालाई अनावjयक _पमा लामो पान� उिचत नहLने आयोगले महसस गa योु  । जन आपरािधक ु

ि4यामा यता िविभm धेरै त�वह_ िमि1त हL�छन् वा अवथानसार फरक हLने यता सजायको �यवथाु  

हL�छ र जको लगातार एउटै वा<यमा वण�न गदा� अप  हLने र िविभm भागमा फोरेमा सिजलैसँग 

बोधग$य हLने िथित छ, Vयता अपराधह_को स$ब�धमा माO प>रभाषाको अंशलाई सजायको अंशबाट 

छ�ाइएकोु  छ । अलगै प>रभाषा गन� प>¤ नलागी आपरािधक ि4या र सजायको  एकैसाथ उ9ेख 

ग>रएको अपराधह_ म�यमा पिन जन अपराधह_ �चिलत ु काननु अनसार आ\नो नामबाट प>रिचत ु

भरैहेका छन ितनको अ�ीभत त�व र नामको बीच सव�साधारणको समझमा रहकेो सयंोजनको भावना ् ू

कायम रहोस भmे हेतले स$बि�धत दफाह_को शीष�कमा अपराधको �चिलत नाम िदइएको ् ु छ । 

उदाहरणको लािग दफा १४९ मा �योग भएको “जवज�ती करणी” भmे शीष�क तफ�  �यान आकृ  गन� 

सिक�छ । 

२५२५२५२५. हद$यादको हद$यादको हद$यादको हद$यादको उ9ेखउ9ेखउ9ेखउ9ेख: मौिलक काननु  र काय�िविधमलक ू काननु  दवुैको �कृित िमि1त भएको 

हद$यादस$ब�धी �यवथा सिंहतामा समावशे गनd वा हद$यादस$ब�धी छ¤ै ु काननु मा नै �यवथा गन�को 

लािग छाडी िदने भmे ��मा आयोगले िवतृत छलफल गरेको िथयो । हा¨ो मलकमा अिहलेस$म ु ु
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हद$यादस$ब�धी कनै पृथक ऐन बनेको छैन । उजर गनd हद$याद कन करामा कित हL�छ भmे िवषयमा ु ु ु ु

स$बि�धत  जन ऐन अ�तग�त उजर ु ु गन�पनd हो सोु ही ऐनमा उ9ेख छ र मलक+ ऐनका िविभm महलह_मा ु ु

सो महलह_ अ�तग�त उजर गनd हद$यादको पिन उ9ेु ख छ । हद$यादस$ब�धी केही सामा�य िसcा�त 

चाह� अदालती ब�दोवतको ३६ न$बरदेिख ४६ न$बर स$ममा उ9ेख ग>रएका छन । वत�मान िथितमा ्

हद$यादस$ब�धी एउटा अलगै  िवतृत ऐन बनाउन पनd आवjयकतालाई इ�कार ु गन� सिकदैन । तर कन ु

कन करामा उजर गनd हद$याद कितस$म रह�छ भmे जानकारी तV तु ु ु द करा् ु  स$ब�धी काननुकै समीपमा 

उ9ेख ग>रिदए बvन र थाहा पाउन सिजलोु  हLने आयोगले महसुस गa यो । हामी कहाँ चली आएको 

प>रपाटी अनसार सिंहताको �Vयेक प>र?छेदको अ�तमा सो प>र?छेद अ�तग�तका अपराु धमा किहलेस$म 

उजर गन�पनd हो भmे प  बोध हLने गरी हद$यादको दफाको उ9ेख भएको छ ।ु ु  

२६२६२६२६. नाबालकले उजर गन� िनजको लािग उमेर पगेपिछ  हद$यादको गणना हLने ु ु �यवथा गन� उिचत होु  होइन, 

उजुर गन�पुनd �यिn बौलाएको छ भने िनजको लािग हद$याद किहलेदिेख श_ हLने हो भmे लगायतका ु

हद$यादस$ब�धी सामा�य �यवथाका काननुको हकमा पिछ हद$यादस$ब�धी अलगै ऐन ब�दा िबचार 

गन�पनd आवjयकता छ भmे महसस ग>रयो ।ु ु  

२७२७२७२७. संिहतामा विण�त अपराधमा हद$यादको उ9ेख नगरी जिहलेसकै पिन उजर लाy स<ने �यवथा गरेर ु ु

कसरदारले संधै Oासमा रही ु अपराध दोहa याउन हतोVसािहत पान� वा.छनीय होला िक भm ेतक� लाई पिन 

आयोगले िवचार गa यो तर समयको �वाहको साथसाथै सबद �माणको उपलिoधू को स$भावना पिन 

Bीण हLदँ ै जाने तrय र उजर गन�पनd �यिnल ेमौकामा उजर गन� तदा_कता नदेखाु ु ु इ वेवाता गरी बसी 

िदँदा पिछ �माण स�लनको किठनाइल ेगदा� अपराधी पgा लाy वा िनज उपरको अिभयोग �मािणत हLन 

अ��ारो पनd अवथाको िवचारबाट उजर गनd िकटवा हद$याु ु दको �यवथा गन� आयोगलेु  उिचत   

ठा�यो । केही स�ीन अपराधह_को बारेमा भने Vयता ग$भीर अपराध गनd �यिnह_ उपर समय िबतेको 

आधारमा माO मiा च{न नस<न े िथित पान� उिचत नहLने भएकोले कनै हद$यादको �यवथा ग>रएको ु ु ु

छैन । 
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२८२८२८२८. �Vयेक प>र?छेदका अपराधह_को लािग र एउटै प>र?छेद अ�तग�तको अपराधह_मा पिन छ¤ाछ¤ै ु ु

अपराधको लािग अलग अलग हद$यादको �यवथा गरी हद$यादको िविभm _प िदनको स¤ा थोरै ु

सजाय हLने अपराधह_को लािग छोटो अविधको र बढी सजाय हLने अपराधको लािग बढी अविधको 

हद$यादको �यवथा गरेर सजायको माOाको आधारमा हद$यादको वगpकरण गन� उिचत होला िक भmे ु

�� बारे आयोगले िवचार िवमश� गदा� सजायको प>रमाणसँग हद$यादलाई जो�न कनै यिnु ु यn आधार ु

नदेिख अपराधको �कृितको िवचारबाट स$बि�धत अपराध बारे उजर गन�पनd शी¬ताको आवjयकतालाई ु ु

मापदTड बनाइ हद$यादको अविध िनधा�>रत गन� उिचत हLन ेआयोगले महसस गa योु ु  । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----११११ 

�ारि$भक�ारि$भक�ारि$भक�ारि$भक 

११११....११११    �तावाना�तावाना�तावाना�तावाना: नेपालको संिवधानको धारा १७ को उपधारा (२) को देहाय (ख) र (ङ) मा उि9िखत 

उijेयलाई संिहताको �तावनामा अ�ीकृत ग>रएको छ र अपराधस$ब�धी ऐनलाई संशोधन र एक+करण 

गरी समयानकलु ू  �यापक संिहताको �यवथा गन� भmे शc-समहको �योगtारा संिहता िनमा�णको ू

तीनवटै मलभत उiेjयलाई प  पा>रएको छ ।ू ू  

११११....२२२२ संिहताको संिBC नाम बारे आयोगमा �शत छलफल भएको िथयो । सव��थम �तािवत ऐनलाई 

संिहताको नाम �दान गनd वा नगनd भm ेबारेमा नै िवचार िवमश� भयो । �तावनामा उ9ेख भए अनसार ु

अपराधस$ब�धी �यापक काननु को �यवथा गनd �तािवत ऐनको उiेjय भएकोले यसलाई संिहताकै 

नामले प>रचय गराउन उपयn हLन े देिखयो । तसथ� यो ऐनको परा नाम ु ू “अपराधस$ब�धी काननु को 

�यवथा गन� बनेको िवधेयक” भmे रािखएको छ । संिBC नाम परा नाम जतो िववरणाVमक हLन नू प>र 

िच�हाउनेस$म भए पyे हो तापिन आयोगल े �तािवतु  ऐनलाई संिBC नाम िदंदा परा नामसँग िवशषे ू

फरक नपनd गरी “अपराध संिहता” भmे शoदह_ राखेको छ । “दTड िवधान” वा “दTड संिहता” भmे 

नाम उपयn होला क+ ु भmे पिन िवचार भएको हो तर �तािवत ऐनमा दTडनीय कसरको वण�न माO नभ ैु

अपराधह_सँग स$बि�धत फौKदारी �यायका िसcा�त, Bितपित� इVयािदको समेत �यवथाू  भएकोले 
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“दTड” को स¤ा “अपराध” भmे शoद उपयn हLने देिखयो । अक� ु करा ु “अपराध” शoदिभO दTडको 

मनसाय यसै पिन अ�तिन�िहत छ । �Vयेक अपराध दTडनीय हL�छ । केवल दTड माO भनी िदंदा देवानी 

कसर ु बापत हLने दTडको पिन आभाश आउन सnछ । 

११११....३३३३ ��ावली तयार गदा�को अवथामा �तािवत ऐनलाई “फौKदारी (अपराध तथा सजाय) ऐन” भmे नाम 

िदइएको िथयो तर Vयसबेला नाम बारे िवशषे िवचार िवमश� ग>रएको िथएन िकनभने सो समयमा आयोग 

�माण ऐनकै तज�मामा संलyु  िथयो । समयको बचतको लािग माO �तािवत ऐनको मसौदा बारे िबचार 

िवमश� श_ गन� भ�दा अगािड नै Vयसबाट कनै खास खास करामा ु ु ु ु काननीु  BेOबाट �िति4या आमि�Oत 

ग>रएको िथयो । ऐनको अ�तरिवषयमा राय मा�दा ऐनको नाम बारे पिहलेनै एक+न अठोट गन�पनd वा पिछ ु

मसौदा गदा� पिहलेको अ�वीBाVमक (Tentative) नाममा अ�न पनd कनै उपयोगी कारणु ु  

(Pragmatic Reason) नदेिखएकोले बढी छलफल र पनु: िवचारको आधारमा आयोगले �तािवत 

ऐनको संिBC नाम पिहले अथायी _पमा सोचेको “फौKदारी (अपराध तथा सजाय) ऐन” बाट बदली 

“अपराध संिहता” भmे राखेको हो । यस �स�मा आयोगलाई लागेको अक� करा के िथयो भने अपराध ु

भmे शoदले न ैफौKदारी कसर ु (जन देवानी कसर भ�दा अलगु ु  हो) जनाउने भएकोले अपराधको अगािड 

फौKदारी शoदको संयोजन अनावjयक माO नभ ैयसले अपराध शoदको अथ� बारे न ैsम उVपm गराउन 

सnछ । 

११११....४४४४ �ार$भ�ार$भ�ार$भ�ार$भ: �तािवत मसौदामा संिहतामा �ार$भ हLने साल र िमित खाली रािखएको छ । यस स$ब�धमा 

आयोगले सझाउ िदन उिचत ठानेु को करा के छ भने सिंहतामा नयाँ �यवथा धेरै ग>रएको र वत�मान दTड ु

काननु लाई एक+करण गदा� पिन कितपय अपराधह_ नयाँ _पले पनु : प>रभािषत ग>रएकोले संिहताले 

काननीु  _प धारण गरी जनसमB आउने र लागू भै �योगमा आउने समयको बीच �शत अ�तर रहन ु 

पछ� । यही समया�तरिभO सिंहताको �यापक �चार भ ैजनसाधारणले संिहताको �यवथासँग आवjयक 

माOामा प>रिचत हLने र �शासन, अदालत तथा काननु �यवसायीह_ले रा¨री अ�ययन गनd मौका �ाC 

गछ�न । आयोगको िवचारमा संिहतामा लालमोहर लागेको िमित र �ार$भ हLने िमितमा एक वष�को अ�त् र 
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रहन उिचत हL�छ । यो  एक वष�को अविधमा ु काननु  म�Oालयल े देशका िविभm थानमा �शासन र 

अदालतका अिधकृत, काननु  �यवसायी तथा अिभ_ची रा#ने अ�य �यिnह_लाई सि$मिलत गराइ 

संिहता बारे प>रचयाक काननु  गो¢ीको आयोजना गराउन उपयोगी हL�छ भmे आयोग ठा�दछ ु । 

११११....५५५५    िवतार र विहBdOीय �योगिवतार र विहBdOीय �योगिवतार र विहBdOीय �योगिवतार र विहBdOीय �योग: : : : संिहताको BOेीय िवतार नेपाल अिधराKयभर फैिलएको कराु  दफा १ को 

उपदफा (२) बाट wात हL�छ तापिन यसको वातिवक �ायोिगक �सार BेOीय िवतार भ�दा फरािकलो 

छ भmे दफा २ मा ग>रएको विहBdOीय �योग बारेको �यवथाको अवलोकनबाट बोध हL�छ । संिहताको 

विहBdOीय �योगको �यवथा गदा� आयोगले अपराधको �कृित अनसार कनैलाई अपराधी वा अपराु ु धको 

िशकार भएका �यिn (Victim)  को नाग>रकताबाट िनरपेB र कनैलाई सापेB राखेको छ । � ा�तको ु

लािग नेपाल अिधराKयबािहर कसैले प>र?छेद ४ अ�तग�त पनd राKय िवbcको अपराध गरेकोमा सो 

�यिn जनसकै मलकको नाग>रक भएपिनु ु ु ु  संिहताबमोिजम सजाय हLन सnछ । तर दफा १३३ मा 

�यविथत चोट पa याु उने अपराधको हकमा अपराधी र चोट पगेको �यिn दवै नेपाली नाग>रक रहेु ु छन ्

भने माO संिहतामा लाग ू हLन े �यवथा ग>रएको छ । बनावटी वा वे�मािणक मiाह_ धेरै पनd स$भावना ु

नरहोस र साथ ै नेपाली नाग>रकको िहतमा �ितकल असर पन� नसकोस भm ेिवचारह_को अनकलतम ् ू ् ु ू

स�तलन िमलाउने उiेjयले दफा ु २ को उपदफा (२) को देहायमा उि9िखत अपराधह_को छनौट 

ग>रएको छ र फे>र सोही उiेjयले ती अपराधह_मा सिंहता लागू हLने �यवथालाई अपराधी र िशकारको 

नाग>रकतासँग सापBे बनाइएको छ । अ�तरा�ि67य tीपBीय वा बहLपBीय स$झौता अनसार 1ी ु ५ को 

सरकारले नेपाल अिधराKयबािहर संिहतामा उि9िखत अपराध गनd कनै �यिnु  उपर नेपालमा मiा चलाइ ु

सजाय गनd उgरदाियVव बहन गरेको छ भन े स$झौता अनसार उn उgरु दाियVव पण� गन� ू काननीु  

आधारको प  �यवथा हLन उिचत देखेर दफा ु २ मा उपदफा (३) को �यवथा ग>रएको हो । 

११११....६६६६    प>रभाषाप>रभाषाप>रभाषाप>रभाषा: संिहतामा प>रभाषाको लामो िफह>रत िदएइको छैन । िवशषे गरी कनै खास दफाको �स�माु  

�योग भएको शoदको अथ� वा प ीकरणलाई सोही दफामा रा#ने आयोगले अपनाएको नीित पिन 

प>रभाषाको अंशमा छोटो हLन जानाको एउटा कारण हो । संिहताको िविभm ठाउँमा �योग भएका 
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“असल िनयत”, “बदिनयत”, “उिचत”, “अनिचतु ” इVयािद शoदह_को पिन प>रभाषा िदन ु

वा.छनीय छ छैन भmे आयोगले िवचार गरेको िथयो । Vयता शoह_को न िकटवा प>रभाषा िदन िम{छ ु

नत यतो यतो िनयतलाई मािनने छ  अ�यथा यित यित करालाई उिचत ठाm पछ�  भनी सबै सं#या�न ु ु

गन� सिक�छ । यस स�दभ�मा काननु �या#यास$ब�धी ऐन, २०१० को दफा २ को खTड (ज) मा 

उि9िखत “असल िनयतले गरेको” भmे वा<यांशको प>रभाषातफ�  �यान िदन अ�ास>�क  हLदँ ैन । उn ु

खTडमा लेिखएको छ “लापरवाहीसाथ गरेको वा नगरेको जे भए तापिन वातवमा इमा�दारीसाथ 

ग>रएको कामलाई असल िनयतल े गरेको मािनने छ”। यसरी असल िनयतको अथ� �  पान� खोKदा 

“लापरवाही” र “इमा�दारीसाथ” भmे अ�य दई भाववावक ु (Abstract) शoह_ �योग ग>रएको छ ।  

अब इमा�दारीसाथ भmाले के स$झने भmे �� आउँदछ । वातवमा “असल िनयतले गरेको” र 

“इमा�दारीसाथ गरेको” भmे दई वा<यांश म�य े कनै एक बढीु ु  मत�वाचक ू (Concrete) छ भm   

सिकंदैन । “लापरवाहीसाथ गरेको वा नगरेको जे भएतापिन” भmे शoद समहले कराू ु  केही �  पारेको छ 

िक भmे स$झनलाई पिन “गरेको वा नगरेको जे भएपिन” भmे लेिखएको भएपिछ Vयसबाट कनै मतलब ु

प  हLने करा भएनु  । ब_ “लापरवाहीसाथ” गरेको कामलाई कसरी “वातवमा इमा�दारीसाथ” गरेको 

भm िम9ा भmे शंका उछ । उिचत होिशयारी नपa याु एर गरेको कामलाई पिन “वातवमा इमा�दारीसाथ 

ग>रएको” हो भनी सामा�य समझको आधारमा कदापी भm सिकंदैन िकनभने यस �स�मा वातवमा 

“इमा�दारीसाथ ग>रएको”भmाले bपैयाँ पैसाको करामा इमा�दारी देखाएको अवथालाई जनाउन ु

खोिजएको छैन ब{क+ वतिथित र अवथाको परा #याल ु ू रािख ग>रएको भmे मतलब बझाउन ु

खोिजएको छ । भनाइको ताVपय� के हो भने, काननु मा शoदह_ “इमा�दारीसाथ” वा “असल िनयतले” 

भmे जे �योग ग>रएको होस �यावहा् >रक मािमलाको प>र�े�यमा Vयता अिभ�य�नको वावितक अथ� 

खोKन पदा� अ�ततोगVवा समाजको औसत �ि कोणु , धारणा र नैितक तरको नै सहारा िलन पनd हL�छ । ु

तसथ� एक भावावाचक शoदको अथ� अक� भाववाचक शoदमा �कट गरी _पबाट प>रभाषा िदए जतो 

देिखने तर वातिवक अथ� पgा लगाउन सहायक नहLन ेगरी प>रभाषा िदन उिचत नहLने आयोगले महसस  ु ु
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गa यो । अक� करा ु “असल िनयत”, “उिचत”, “अनिचतु ”, “होिशयारी” इVयािद शoदह_लाई 

सामा�य अथ� भ�दा पृथक अ_ िवशेष अथ� बझाउने गरी संिहताु मा �योग गनd आयोगको मनसाय पिन 

िथएन र Vयसरी �योग ग>रएको पिन छैन । “कन अवथामा कतो काम असल िनयतल ेगरेको स$झन ु ु

पछ�” वा “कतो अवथामा कन काम लापरवाहीबाट गरेको देिख�छु ” भmे ��ह_ बारे काम गनd 

�यिnको अवथा, कामको �कृित, Vयस बखतको वातावरण, इVयािद िविभm कराह_को िवचार ु गरी 

सामा�य समझ, िववेक र विc तथा तक� को आधारमा नै िनधा�रण गन�पनd हL�छ । ियनै िवचारह_बाट ु ु

आयोगले िविभm ठाउँमा �यापक _पमा �योग ग>रएको “उिचत”, “असल िनयत”, “बदिनयत”, 

“लापरवाही”, “दसाहसपण�ु ू ” इVयािद भावाचक शoदह_को प>रभाषा िदन आवjयक नपनd महसस ु

गa यो । कनै भाववाचक शoदु को सामा�य अथ�मा फरक पनd गरी िवशेष अथ� बझाउन सो शoदु  �योग गन� ु

परेको ठाउँमा प ीकरण वा अलगै दफा िदएर भएपिन िवशेष अथ� प  पा>रएको छ । उदाहरणको  

लािग दफा १९ मा ग>रएको “भलाइ” शoद बारेको �या#यालाई िलन सिक�छ । 

११११....७७७७ काम भmाले गैरकाननीु  अकरण (Illegal omission) लाई समेत जनाउने करा दफा ु ३ को खTड (ग) 

बाट प  हL�छ । सिंहतामा धेरै ठाउँमा काम गरी भmे शoदह_को �योग भएको छ ती शoदह_को 

साथमा अवथानसार ु “काननु ले गन�पनd काम नगरीु ” भmे वा<यांश अनावjयक _पबाट पिन जो�दै 

जानपनd आवjयकता नपरोस भm े अिभ�ाु ् यले कामको यो अभावाVमक (Negative) अथ� पिन प  

ग>रएको  हो । 

११११....८८८८    दफा दफा दफा दफा ४४४४: शाही सेनास$ब�धी काननीु  �यवथालाई संिहताले कनै असर नपानd करा दफा ु ु ४ मा उ9ेख 

ग>रएको छ । “अिघ बनेको काननु लाई पिछ बनेको कानुनले �भाव पाछ�”, “िवशेष ऐनको �यवथालाई 

सामा�य ऐनको �यवथाले िनय�Oण गद}न” भmे इVयािद काननु �या#यास$ब�धी िसcा�तह_को कनै ु

आवjयक नपनd गरी शाही सेनाको �यवथामा संिहताले कनै �भाव नपानd करा प सँग उ9ेख ग>रिदन ु ु ु

उिचत देखेर आयोगले दफा ४ लाई यस प>र?छेदमा थान िदएको हो । 
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११११....९९९९    प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: संिहताको िविभm ठाउँमा छ>रएर �योग भएका केही शoदह_को दफा ३ मा प>रभाषा 

िदइएको छ भने म#य_पले कनै ठाउँको खास स�दभ�मा �योग भएको शoद वा वा<यांशको पु ु  ीकरण 

सोही ठाउँमा िदइएको छ । उn िवशेष ठाउँ बाहके अ�यO पिन Vयतो शoद वा वा<यांश �योग भएकोमा 

सो प ीकरणले बझाएको अथ� भ�दा पृथक अथ� नसि$झयोस भmे अिभ�ायले दफा ु ् ५ मा कनै एक ु

ठाउँमा प ीकरण िदइएको शoद वा वा<यांश अ�य दफामा पिन �योग भएकोमा सोही प ीकरण 

अन_प �योु ग भएको मािनने प  �यवथा ग>रएको छ । ऐनमा �योग भएको शoद तथा वा<यांशह_को 

स$पण� ऐनमा एउटै अथ� बझाउने गरी �योग भएको स$झन पछ� भmे ू ु ु काननु �या#यास$ब�धी सिविदत ु

िसcा�त छ तापिन प  �यवथा गरी िदएमा िसcा�त बारे हLन स<ने िववादको स$भावना रहँदैन भmे 

िवचारबाट दफा ५ लाई समावेश ग>रएको हो । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२२२२ 

फौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तफौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तफौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तफौKदारी �यायका सामा�य िसcा�त    

२२२२....११११    सामा�य िसcा�तसामा�य िसcा�तसामा�य िसcा�तसामा�य िसcा�त: प>र?छेद २ अ�तग�तका दफाह_म�ये धेरैजसोले सिंहताको अ�य दफाह_ अनसार ु

आपरािधक स$झन पनd कामह_ पिन खासखास अवथामा अपराध नु मािनने �यवथा गरेका छन ् । यस 

�ि बाट �तत प>र?छेदको काम ु “सामा�य अपवाद” भmे रािखएको भएपिन नसहाउने हLने िथएन । तर ु

यस प>र?छेदमा अपवादको �यवथा बाहेकको अपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पदा� िवचार ु ु

गन�पनd कराह_ समतेको �यवथा ग>रएकोले ु ु र साथै यस प>र?छेदमा उि9खत िसcा�तह_को �स� 

संिहतामा विण�त अपराधह_मा माO सीिमत नरही अ�य िवशेष काननुह_मा �यविथत अपराधह_मा 

समेत फैलने भएकोले फौKदारी �यायका सामा�य िसcा�त भनी प>र?छेदको नामाकरण ग>रएको हो । 

२२२२....२२२२ दफा ६ tारा प  ग>रएको करा के छ भन े िकटानी साथ अ�यथा �यवथा भएकोमा बाहेक यस ु

प>र?छेदमा उि9खत िसcा�तह_ �चिलत काननु  अ�तग�तका सबै अपराधका स$ब�धामा लाग हL�छन । ू ्

यस प>र?छेदमा उि9िखत कराह_ फौKदारी कसरह_मा सामा�य _पमा लाग हLने ु ु ू �कृितको भएकोले 

ियनलाई अपराधस$ब�धी �Vयेक काननु मा दोहa याई रहन भ�दाु  एकै ठाउँमा उ9ेख गरी सामा�यतया सबै 
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अपराधमा लाग हLने �यवथा गरेर अनावjयक पन_िn गन�पनd अवथा हटाउन उिचत दिेखएको छ । ू ु ु

कनै खास अपराधको स$ब�धमा यस प>र?छेदमा विण�त िसcा�त लाग नगराउने नै िविधकु ू ता�ले उिचत 

देखमेा िकटानीसाथ अ�य �यवथा ग>रिदए पगी हा{छ ।ु  कनै खासु  दफाह_को माO अपवाद व_प रहने 

करालाई तV तु द दफा् मा उ9ेख गन� वा.छनीय हL�छ ।ु  तर सबै अपराधह_सँग सामा�य_पमा स$बि�धत वा 

�चिलत काननुमा िविभm ठाउँमा छ>रएर रहकेा िविवध अपराधह_सँग स$बि�धत अपवादह_लाई पटक 

पटक ठाउँ ठाउँमा दोहोa याई रहँदा अनावjयक पन_िn हLनको साथै मसौदाको आकृित पिनु ु  भiा हLन 

जाने भएकोले Vयता सामा�य अपवादह_लाई प>र?छेद २ मा सं�ह ग>रएको छ । 

२२२२....३३३३    साव�जिनक िहतसाव�जिनक िहतसाव�जिनक िहतसाव�जिनक िहत, , , , सामािजक भलाइ तथा �यावहा>रक �यायसँग स$बसामािजक भलाइ तथा �यावहा>रक �यायसँग स$बसामािजक भलाइ तथा �यावहा>रक �यायसँग स$बसामािजक भलाइ तथा �यावहा>रक �यायसँग स$बि�धत अपवादह_को ि�धत अपवादह_को ि�धत अपवादह_को ि�धत अपवादह_को 

स$ब�धमास$ब�धमास$ब�धमास$ब�धमा: हा¨ो मलकमा हालस$म �चिलत ऐन तज�मा गनd ढाँचाह_को �स�मा िबचार गदा� यसरी ु ु ु

अपराधस$ब�धी अपवादह_लाई एकै ठाउँमा सं�ह गरी रा#ने ढाँचा केही नौलो जतो लाy सnछ र 

साथै अपवादह_ बारेको िविभm �यवथालाई सरसतp हदेा� आपरािधक कामले धेरै छट पाएको हो िक ु

भmे उप>र  (Superficial) धारणा बm पिन स«ा तर अपवादका �यवथाह_लाई एक एक गरी 

केलाएमा साव�जिनक िहत, सामािजक भलाइ तथा �यावहा>रक �यायको िवचारबाट उपयnु देिखएका 

अवथाह_लाई माO अपवाद व_प ठाउँ िदइएको रहेछ भmे बvन धेरै प>र1म गन� पनdछैन ।ु ु  

२२२२....४४४४    अपवाद �मािणत गनd भार अिभअपवाद �मािणत गनd भार अिभअपवाद �मािणत गनd भार अिभअपवाद �मािणत गनd भार अिभयnको हL�छयnको हL�छयnको हL�छयnको हL�छुु ुु : अपवादको िवतृत �यवथाले आरािधक कामलाई 

अनिचत संरBण �दान गद}न भनी स$झन सिकन ेअक� कारण के छ भने �माणस$ब�धी सामा�य ु काननीु  

िसcा�त अनसार पिन कनै काु ु म अपवादाVमक छैन भनी अिभयोजकले �माण पa याु उन पनd हLदैँन अिपत ु ु

अिभयnले न ैसो काम अपवाद व_पको हो भनी �मािणत गन�पछ�  । यो आयोगबाट यस अिघ तज�मा ु ु ु

ग>रएको �माण ऐनको दफा २७ मा यस कराको प  �यवथा ग>रएको छ । उnु  दफा २७ को उपदफा 

(१) अनसार ु �चिलत नेपाल काननुबमोिजम सजायमा कमी वा छट हLने वा सजायबाट >रहाइ पाउन ेकनै ु ु

कराको िजक+र �ितवादीले िलएमा सो कराको �माण पa याु ु ु उने भार िनज उपर रहनेछ । 
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२२२२....५५५५    काननकाननकाननकाननुुुु अनसार गरेको काम वा तrयको sमामा प>र गरको काम अपराध नहLने अनसार गरेको काम वा तrयको sमामा प>र गरको काम अपराध नहLने अनसार गरेको काम वा तrयको sमामा प>र गरको काम अपराध नहLने अनसार गरेको काम वा तrयको sमामा प>र गरको काम अपराध नहLनेुु ुु : दफा ७ अनसार ु

काननु ले गन� कर लगाएको वा काननु ले B$य मानेको काम अपराध मािनंदनै । यस दफाको मनसाय 

शoदह_बाटै बिझ�छ ु तापिन यसको �ायोिगक मह�व प  पान� एउटा उदाहरण िदन अनावjयक हLदैँन । ु

संिहताको दफा १२४ अनसार कसैले Kयान िलने िनयतले कनै काम गरी कसैको Kयान मारेमा ु ु

ज�मकैदको सजाय  हLने अपराध गरेको मािन�छ । तर काननुबमोिजम मृVयदTडको सजाय पाउने िनण�य ु

भएको अपराधीलाई उn दTड काया�ि�वत गनd काननीु  अिभभारा भएको �यिnले सो अिभभाराको 

काया��वयन व_प उn अपराधीको Kयान िलन ेिनयतले िनजलाई झT¡ाईु  वा गोली हानी मारी िदएमा 

दफा १२४ अ�तग�त अपराध गरेको मािनंदैन िकनभने सो �यिnले गरेको उn Kयान िलने काम काननु ले 

गन� कर लगाएको हो । 

२२२२....६६६६ कनै काम वातवमा ु काननु ल े गन� कर नलगाएको वा B$य नमानेको भए पिन यिद तrयको sममा परेर 

Vयतो कर लागेको छ वा B$य मािनएको छ भmे िवeासमा प>र कनै �यिnले असल िनयतले गरेको छ ु

भने अपराध नमािनने करा दफा ु ८ ले बताउँछ र दफा ८ को �यवथाबाट कनै �यिnले ग{तीु  पिन गनd 

sममा प>र गरेको भनेर छटकारा पिन पाउने हLन जा�छ िक भनी श�ा गन�पनd कनै ठाउँ छैन । एक तु ु ु , 

काननु को sमलाई दफा ८ ले आपरािधक दाियVवबाट छटकारा हLने आधार बनाएको छैनु , दो£ो असल 

िनयतले भmे कडा अंकशलाई पिन अपवादको अिनवाय� त�वु  व_प रािखएको छ । 

२२२२....७७७७    तrयको sमतrयको sमतrयको sमतrयको sम: दफा ८ को �यवथा तrयको अwान B$य हL�छ (Ignorantiafacti excusat) भmे 

सिnमा आधा>रत छ । दफा ु ८ अथवा Vयतै अ_ दफामा �योग भएको sम भmे शoदल ेवतिथित ु

बारेको गलतफहमी, िमrयाबोध वा अwानtारा अिभ�े>रत अशc मानिसक िथितु , गलत अवधारणा वा 

sाि�तपण� िवeासलाई जनाउँछ । शैशवावथा वा मानिसक अवथता भएको वा मात लागेको ू

अवथामा ग>रएको कामले संरBण �ाC गरे जतै तrयको sममा प>र ग>रएको कामलाई संरBण �दान 

गन� नहLने कनै यिnयn आधार देिखंदैन । यी दईमा अ�तर देिखने करा िसफ�  के छ भने पव�n अवथामा ु ु ु ु ूु

शारी>रक वा मानिसक िथितले गदा� कामको दोषपण� वा ू गैरकाननीु  �कृित बvनु  सकेको हLदैँन प¥ादnमा ु
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कामको  �कृित बारे त wान हL�छ तर तrयको sमको कारणबाट सो काम काननुले गन� कर लगाएको छ 

वा B$य मानेको छ भmे िनद�ष sाि�तमा परेको हL�छ । यो अ�तरबाट दवैको अपवादाVमक �कृितमा कनै ु ु

यिnयn भेद गनd आधार �ाC ु ु हLदैँन । 

२२२२....८८८८    एउटा मामली � ा�तबाट दफा ु ८ को �ायोिगक मह�व प  पान� सिक�छ । मािन िलउँ आ\नो घरमा 

एउटा चोर पसी माल लान लागेको छ भनी थाहा पाएको कनै �यिnले चोरले माल लान नपाओस भmे ु ्

उijेयले आ\नो अगािड अं�यारोमा दौिडरहेको मािनसलाई िचm नसक+ चोर यही हो भmे स$झी 

िहका�उने काम गरेछ । यिद Vयो िहका�एको मािनस चोर नै भएको भए िनजी रBाको �योगमा िहका�एको 

आधारमा सो िहका�उने काम काननु tारा B$य भएकोल ेअपराध मािनने िथएन । केही गरी Vयो िहका�इएको 

मािनस वातवमा चोर नभएर िहका�उन े �यिn जतै चोर समाVन भनी दौिडरहेको उसकै घरको कोही 

�यिn रहेछ भने िहका�उने �यिnल ेआपरािधक दाियVवबाट छटकारा पाउने वा नपाउनेु ?  िववेकशील 

�यायको िवचारबाट त िनजल ेछटकारा पाउन पछ� भm कनै संशय िलन पनd अवथा छैन ।ु ु ु ु  म िहका�उँछ र ु

मेरो िहका�इले चोट पु�छ भm ेथाहा भए तापिन िहका�उने �यिnल ेचोर हो भनी ठानेर चोरलाई नै चोट 

पa याु उने िनयतले हानेको छ । आ\नो घरको मािनसलाई िहका�उने न उसको िनयत छ न Vयतो 

मािनसलाई िहका�उँदैछ भmे wान छ । अतु : जहाँस$म घरको मािनसलाई िहका�उने काम भएको छ, 

िहका�उने �यिnको िनयत र उसको वातिवक काय�मा तrयको sमले ठलो अ�तर {याई िदएको छ । ू

िनयत िथयो चोरलाई िहका�उने तर िहका�उन प�यो घरको मािनसलाई जसबारे तrयको sममा नु प>र 

वातिवक wान भएको भए उसले कदािप िहका�उने काम गद}नrयो । यतो तrयको sममा प>र ग>रएको 

काम अपराध मािनएर वातिवक अथ�मा िनद�ष रहेको �यिn सजायभागी बm नपगोस भmेु ्  अिभ�ायले 

दफा ८ को �यवथा ग>रएको हो । दफा ८ मा कनै ु काननीु  वा<छल (Legal quibbling) को थान 

नरहोस भनेर ् “असल िनयत” को अनवृिc ु (Rider) रािखएको करा मािथ उ9ेख ग>रएको ु छ । 

२२२२....९९९९    काननकाननकाननकाननुुुु बमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLने बमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLने बमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLने बमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLने: �यायाधीशले दई �कारको अिधकार �योग ु

गरी गरेको कामलाई दफा ९ tारा संरBण �दान ग>रएको छ ।  एक हो, काननु tारा �दg अिधकार दो£ो 
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हो, काननु tारा �दg हो भmे असल िनयतले िवeास गरेको अिधकार । पिहलो अिधकार �योग गरी 

गरेको कामलाई संरBण �दान गन�पनd कारण त वतु : प  छ । दो£ोको हकमा पिन िवशेष संशय गन�पनd ु

ठाउँ छैन । िकनभन ेयतो �यवथा नगनd हो भन े�याय िन6पादनमा �यावहा>रक किठनाई उVपm हL�छ । 

�याियक कारबाईको �Vयेक खुि�कलोमा �यायाधीशले अVयािधक माOामा सतक�  रहन पनd भई िढलाइ ु

हLन जान े माO होइन, जतो सकै िमिहनते पण� त>रकाले तज�मा ग>रएको भएपिन मन6य जगतसँग ु ू ु ु

स$बि�धत काननु मा �या#याको स$भावना िवलकलै ह�न नु स<ने भएकोल े कन ै �यायाधीशले आ\नो ु

िववेकानसार इु मा�दारीपव�क कनै ू ु काननु को �या#या गदा� आ\नो अिधकार भएको स$झी गरेको काम पिन 

मािथ9ो तहबाट सो �या#यासँग सहमत नभई Vयसको �ितकल अ�य आिधकारीक �या#या हLन गएमा ू

अपराध मािनन स<ने स$भावना पन� जा�छ । �यायाधीश उपर भएको यतो स$भावना_पी तरवार 

झT¡ाु इ रहेको भय कायम रहने हो भने �याय स$पादनको काम सचा__पले च{न स<दैन अक�ितरु , 

�यायाधीशले जे गरे पिन B$य गराउन े दफा ९ को ताVपय� होइन, न त यसले Vयतो ग>रएको  नै । 

काननु tारा �दg नभएको अिधकार जथाभावी �योग गरेर “मैले काननु tारा �दg हो भmे िवeास गरेको 

अिधकार �योग गरेको छु” भनी �यायाधीशले छटकारा पाउन ेस<ने अवथा छैन । िकनभने दफा ु ९ मा 

दफा ८ मा जतै असल िनयतले भmे �भावकारी र मह�वपण� अंकश रािखएको छ ।ू ु  

२२२२....१०१०१०१० नाबालक वा मानिसक अवथताबाट पीिडत वा मात लागेको �यिnले गरेनाबालक वा मानिसक अवथताबाट पीिडत वा मात लागेको �यिnले गरेनाबालक वा मानिसक अवथताबाट पीिडत वा मात लागेको �यिnले गरेनाबालक वा मानिसक अवथताबाट पीिडत वा मात लागेको �यिnले गरेको काम अपराध को काम अपराध को काम अपराध को काम अपराध 

नहLनेनहLनेनहLनेनहLने: कन काम दोषपण� हो र कन काम दोष रिहत हो भनी छ�ाउन नस<ने मािनसल ेगरेको काम ु ू ु ु

अपराध मािनन हLदँ ैन भmे िसcा�त अन_प संिहतामा दफा ु १०, ११ र १२ को �यवथा ग>रएको  छ । 

दफा १० मा आठ वष� ननाघेको नाबालकले गरेको काम अपराध मािनने छैन भmे उ9ेख गरी यस दफा 

अ�तग�तको अपवादलाई काम गनd �यिnको आVमिन  समझदारीको माOाबाट िनरपेB बनाइएको  छ । 

आठ वष� ननाघेको मािनसमा ठीक बेठीक छ�ाउन स<ने िववेक हLदँ ैन भने �यापक �यावहा>रक सामा�य ु

wानको आधारमा यतो ग>रएको हो । यसरी वष� िकटान गन� कनै यिnयn आधार छैनु ु ु , उमरेमा माO 

िववेक शिn आधा>रत हLदैँन । यसमा प>रिथित र वातावरणको पिन ठलो हात हL�छ । कोही आठ वष�को ू
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नाबालकले पिन ठीक बेठीक छ�ाु उन स<ने हL�छन भने कनै दस बाx वष�स$मको नाबालकमा पिन सो ् ु

छ�ाउने िववेकको उVपिg भएकोु  हL ँदैन भmे समेतको िविभm तक� ह_ बारे आयोगमा िवतृत छलफल 

भयो । यस �स�मा अ�य मलकह_मा �चिलु ु त स$बि�धत काननुलाई हेदा� िविभm _प देखापछ�न । ्

संयn अिधराKयमा ु १९६३ मा आएर आपरािधक उgरदाियVवबाट पण�तया छटकारा पाउन ेउमेरलाई दस ू ु

वष�मा उचािलएको छ । <यानडामा उn उमरे सात वष� छ र ®ा�समा तेx वष� मिनको नाबालक ु

सजायभागी हL ँदैन । जम�नीमा उn उमेर च¯ध वष� रािखएको छ भन े डेनमाक� मा प�� वष� । संयn राKय ु

अम>ेरका र अ67ेिलयािभOमा नै उn उमेर बारे िविभm राKयमा िविभm �यवथा छ । संयn राKय ु

अम>ेरकामा आठ वष�दिेख बाx वष�स$मको फरक पाइ�छ र �यजसp राKयमा भने सोx वष� िनधा�>रत  ू

भएको देिख�छ । Vयतै अ67ेिलयाको °+�सलैTडमा सात वष� छ भने िभ<टो>रयामा आठ वष� छ । 

एिशयाली मलकह_को �यवथालाई िवचार गदा� पिन उिgु ु कै िविभmता पाइ�छ । िफिलिप�समा नौ वष�, 

टक± तथा इरानमा एघार वष�, जापानमा च¯ध वष� र थाइ{याTड, 1ील�ा, इराक, िस>रया, लेवनान र 

भारतमा सात वष�को उमेरलाई िनद�षता र सदोषताको िवभाजन रेखा मािनएको छ । 

२२२२....११११११११ आठ वष�स$म कनै नाबालक आ\नो कामको �कृु ित तथा प>रणाम बvन स<दैन तत प¥ात बvन सnछ ु ् ु

भनी यिकन गन� सिकने करा होइन भm ेकरा माmैु ु  पछ� तर आठको स¤ा नौ या दस वष�को उमेर राख ेपिन 

करा Vयही होु , स$भावनाको माOा घटी बढी हLने माO हो । तर उमेरको आधारमा आपरािधक दाियVवबाट 

छटकारा पाउने �यु वथा गदा� आ\नो कामको �कृित वा प>रणाम बvन नस<ने नाबालकलाई Vयतोु  

छटकारा �दान गनdु  उijेय जित �बल हL�छ, Vयितकै �बल फे>र उn करा बvन स<ने �यिnह_ले िसफ�  ु ु

उमरे किललो भएको नाताल ेमाO छटकारा पाउने स$भाु वना नहोस भmे्  पिन हL�छ । तसथ� आपरािधक 

दाियVवलाई कनै खास उमेरसँग ु आबc गन� सिकने वwैािनक आधारको अभावमा हा¨ो मलकको ु ु काननीु  

प>रपाटी र Vयसको �ायोिगक अनभवको िवचारबाट हाल �चिलत आठ वष�को िवभाजन रेखाु लाई 

अिघपिछ सानd कन ैयिnु ु यn आधार आयोगले भे¤ाउनु  सकेन । यस स$ब�धमा �ास>�क हLने केही करा ु

�करण ३.१४ मा पिन उ9ेख ग>रएको छ । 
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२२२२....१२१२१२१२ भारतमा र अ�य केही मलकमा समेत �चलन भए अनसार आठ वष�देिख  मािथ तर ु ु ु १२ वष� या १४ वष� 

ननाघेको नाबालकह_को स$ब�धमा पिन यिद Vयतो कनै नाबालकले कनै काम गदा�ु ु  सो कामको �कृित 

र प>रणाम बvने शिn िनजमा रहनेछ भने िनजल ेगरेको उn काम अपराध नमािनने �यवथा गन� पला� ु

नपला� भmे पिन आयोगले िवचार गa यो । उमेरको वतिन¢ आधार र Bमताको आVमिन¢ गणलाई ु ु

िमलाउँदा �याियक_पल ेिन6कष�मा पy पन� आउने �यावहा>रक किठनाई र उमेर सु ुहाउँदो िहसाबले िववेक 

शिnको िवकास नभएको �यिnल ेदफा १० अ�तग�त संरBण �ाC गन� स<ने �यवथाको िवचारबाट 

आठ वष�देिख मािथको नाबालकको लािग पण� िनद�षताको अक� छ¤ै �यवथा गन�पनd आवjयकता ू ु ु

आयोगले महसस गरेन ।ु   

२२२२....१३१३१३१३ दफा १० मा आपरािधक दाियVवबाट मn रहने उमेरको एउटा पण�तया वतिन¢ आधार िदइएको छ  भने ु ू ु

दफा ११ र १२ मा कामको दोषपण� वा ू गैरकाननीु  �कृित बvन स<ने Bमताको अभावलाई आपरािधक ु

दाियVवबाट छटकारा पाउने आधार ु बनाइ एउटा वतिन¢ मापदTडको �यवथा ग>रएको छ । उमेरको ु

कारक (Age factor) लाई अल�याई िवचार गनd हो भने कामको �कृित बvन नस<ने अवथा दई ु ु

कारणबाट उVपm हLन सnछ । एउटा हो, मानिसक अवथता, अक� हो, मादक पदाथ�को नशा । यी दवै ु

कारणलाइ 4मश: दफा ११ र १२ मा थान िदइएको छ । 

२२२२....१४१४१४१४ दफा ११ को अवलोकनबाट प  हLने कराु  के छ भने िविBC हLने िबिgकै आपरािधक उgरदाियVवबाट 

मn हLने �यवथा ग>रएको छैन ।ु  मानिसक अवथताबाट पीिडत सबैले दफा ११ को संरBण �ाC 

गद}नन ब{क+्  सो अवथताले गदा� कामको दोषपण� वा ू गैरकाननीु  �कृित बvन नस<ने भए माO दफा ु

११ को अपवाद लाग हL�छ । यस �स�मा �यान यो�य करा के छ भने दू ु फा ११ मा “मानिसक रोग” भmे 

श² समहको स¤ा ू “मानिसक अवथता” भm े शoदह_ राखेर �िसc “$याकनटन िनयम” 

(M'Naghten Rules) बाट केही िभm �यवथा ग>रएको छ । “मानिसक अवथता” भिनिदंदा 

मानिसक रोगबाट सृिजत अवथता वा मनोवैक{य (Mental deficiency) बाट सृिजत अवथता 
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दवैलाई अ�ा{ने भएकोले ु “रोग” को बदलामा “अवथता” भmे शoदलाई रोिजएको हो । अ�य 

करामा दु फा ११ को �यवथा मलतया $याकनटन िनयमसँग िम{दो ज{दो छ ।ू ु  

२२२२....१५१५१५१५ अप-सामा�य मनोिवwान (Abnormal psychology) स$ब�धी आधिनक िचिकVसक+य िविधशा ु  

(Medical jurisprudence) अनसार यतो मानिसक िथित भएको �यिn पिन हLन सnछन जो ु ्

कामको �कृित र प>रणाम नबvन सnछनु ्, तर एउटा खास मनोवैक{यले गदा� उn काम गन�बाट 

आफलाई रो<न भने असमथ� हL�छू न । यतो िकिसमको �यिnल े गरेको कामलाई पिन दफा ् ११ मा 

संरBण �दान गन� उिचत हL�छ हLदँ ैन भmे िवषयमा आयोगले िवचार िवमश� गरेको िथयो । कनै अ�य ु ु

मलकह_मा केही िभmताको साथ यतो �यवथा गरेको पिन भिेटयो । तर हा ो̈ मलकको वत�मान �याय ु ु ु ु

�णालीको अवथा, मानिसक िचिकVसा स$ब�धी wानको तर तथा मनोवैक{यको एिकन  िथित बvन ु

आवjयक पनd िचिकVसा-�यवसायीको सीिमत �ा�यताको िवचारबाट दफा ११ मा ग>रएको भ�दा 

स�मतर िवभदे तफ�  लाy हाललाई �यावहा>रक हL ँू ु दैन भmे आयोगले ठानेको छ । 

२२२२....१६१६१६१६ कामको �कृित बvन नस<ने हLनाको कारण दफा ु ११ मा मानिसक अवथता छ भने दफा १२ मा मादक 

पदाथ�बाट मात लागेको अवथा छ । यो िभmतादेिख बाहके उn दई दफामा कनै काम अपराध नमािनने ु ु

�यवथा बारे कनै अ�तर छैन । तर दु फा १२ मा �ितब�धाVमक वा<यांश थपेर कनै स�देह नु रहने गरी 

प  ग>रएको कराु  के छ भने आ\नै इ?छाल ेमादक पदाथ� सेवन गरी मात लागेको �यिnले दफा १२ को 

संरBण �ाC गन� स<दैन । जसले ग{ती गछ� उसैलाई सो ग{तीको फाइदा िदन उिचत हLदँ ैन भm ेवयम ्

प  �यावहा>रक �ि कोण र “जसले मादक पदाथ� सेवन गरी मात लागेको बेलामा ग{ती गछ� ठीक 

भएपिछ उसैल े बेहोन� पछ�ु ” (Quipeccat ebrius, luat sobrius) भmे सिnको आधारमा यो ु

�ितव�धाVमक वा<यांश रािखएको हो । 

२२२२....१७१७१७१७ दफा ११ र १२ को बारेमा �यान यो�य अक� करा के छ भन े अपराधीले आु परािधक दाियVवबाट 

छटकारा पाउु ने तिथितलाई मानिसक अवथताबाट पीिडत वा मात लागेको �यिnको सामा�य 

अवथासँग नजोडी जन आपरािधक काम िनजले गरेको छ ु सो कामको दोषपण� वा ू गैरकाननीु  �कृित 
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बvन नस<ने अवथासँग जोिडएको छ । मानिसक अवथता वा मादक पदाथ�बाट लागेको नशालाई ु

िविभm अंशा� (Degree) मा िवभािजत गन� सिक�छ । ती अंशा�ह_म�य ेकनै दई अंशा�को बीच ु ु

यतो िभmता हL ँदैन जसको आधारमा यित अंशा�स$म मानिसक अवथता भएको वा नशा लागेको 

�यिnलाई कामको �कृित बारे wान रह�छ र यो अंशा� नाघेपिछ wान रहदैँन भनी छ�ाउन सिकयोु स ।्  

कनै कामको �कृित बvन स<ने वा नस<ने Bमता िवभm सं�ी  कारणह_मा िनभ�र गछ� जतो ु ु

अवथता वा नशाको माOा, �यिnको शारी>रक वा मानिसक सहन सीमा, कामको _प इVयािद । यस 

िवचारबाट कामको दोषपण� व ू गैरकाननीु  �कृित बvन नस<ने भनी सामा�य िथु ित ो̂तक वा<यांश �योग 

नगरी जन काम गरेकोहो सो कामको दोषपण� वा ु ू गैरकाननीु  �कृित बvन नस<न ेभनी एउटा सापेिBक ु

मापदTड दफा ११ र १२ मा रािखएको छ । 

२२२२....१८१८१८१८    स$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLनेस$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLनेस$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLनेस$मित िलएर गरेको काम अपराध नहLने: दफा १३ देिख दफा १९ तकको �यवथाले स$मित र 

आपरािधक दाियVवको स$ब�ध बारे बोध गराउँछ । दफा १३ को �यवथा �यावहा>रक जगतमा अनभव ु

िसc दई सामा�य अिभधारणामा आि1त ु छ । ती अिभधारणाह_म�ये एक हो, �Vयेक �यिn आ\नो 

िहतको सव�gम िनणा�यक हL�छ, दो£ो हो, आफलाई हािनकर हLने करामा कसैले सहमित िदंदैन । ू ु

सामा�यतया �Vयेक मािनस आ\नो जीउ स$पिgमा आफz ले Bित पa याु उन वत�O हL�छ र काननु मा 

�यविथत केही िवशेष अवथाबाहेक कसैले आफz लाई माO Bित पa याु उने काम गरेको छ भने िनजले 

अपराध गरेको मानी िनज उपर कारबाई च{ने चलाउन े अवथा पद}न । Vयतै कसैले आ\नो Kय वा ू

स$पिgमा आफz ले Bित पa याु उनको स¤ा कनै अ�य �यिnलाई स$मित िदएर सो Bित पa याु ु उने काम गन� 

लगाउँछ भने उn अ�य �यिnले अपराध गरेको नमािनन वाभािवक हL�छ । ियनै िबचारबाट ु “जसले 

स$मित िद�छ उसलाई Bित पगेको हLदँ ैनु ” (Volenti non fit injuria) भmे सिn अन_प दु ु फा १३ 

लाई अपवादाVमक �यवथामा थान िदइएको हो । 

२२२२....१९१९१९१९ कसैले स$मित िदएको छ भ�दैमा उसको Kयान जाने वा उसलाई ग$भीर चोट पa याु उने काम गन� दफा १३ 

ले छट िदएको छैन । कसैले कनै �यिnको स$मित �ाC गरेको आडमा Kयाु ु न िलने वा ग$भीर चोट 
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पa याु उने िनयतलाई दोषभागी बm नपनd गरी काय�मा प>रणत गन� वा Kयान जाने वा ग$भीर चोट पy ु

स<दछ भmे थाहा हL ँदाहLदैँ कनै काम गन� पाउने बाटो खोिलएको छैन ।ु  

२२२२....२०२०२०२० दफा १४ र १५ अनसार असल िनयतले कसैको भलाइका लािग स$मित िलएर कनै काु ु म ग>रएको छ 

भने Vयसबाट कनै Bित पy गए पिन सो काम अपराध मािनएको छैन । दफा ु ु १४ र १५ बीच पिहलो 

िभmता के छ भने दफा १४ जसलाई Bित पyे काम भएको छ उसैको स$मित िलई गरेको कामसँग ु

स$बि�धत छ र दफा १५ स$मित िदन काननु न असमथ� रहेको नाबालक वा मानिसक अवथताबाट 

पीिडत �यिnको हकमा िनजको संरBकले वा Vयता संरBकको सहमित िलएर अ�य कसैले गरेको 

कामसँग स$बि�धत छ । दो£ो िभmता दफा १५ को �ितब�धाVमक वा<यांशले {याएको छ । संरBकले 

स$मित िदएको अवथामा Kयान जान वा ग$भीर चोट पyबाु ट रो<ने उiेjयले गरेको भए माO Kयान जान 

स<छ भmे थाहा पाई गरेको कामले संरBण �ाC गछ� जबक+ दफा १४ मा Kयान जान वा ग$भीर चोट 

पyबाट  रो<न भm ेकन ैपवा�वथाको उ9ेख ग>रएको छैन । आफz ले स$मित िदन स<ने र आफले स$मित ु ु ू ू

िदन नस<ने भई सरंBकले स$मित िदन पनd अवथामा भएको िभmताले गदा� दफा १४ र १५ मा यो 

िवभदे {याउन पनd भएको छ भm ेप  ैभएकोले यो िवभेद बारे िवशेष चचा� गन�पनd आवjयकता छैन । ु ु

अ_ करामा दफा ु १४ र १५ को �यवथामा सा�jय छ र एउटामा ग>रएको �यवथाको उiेjय र �कृित 

बझेपिछ तदु न_प अक�मा पिन सोही रहेछ भmे प  हL�छ ।ु  

२२२२....२१२१२१२१ दफा १३ मा Kयान िलने वा ग$भीर चोट पa याु उने िनयतल ेगरेको वा सो हLन सnछ भmे wान भै गरेको 

काममा कनै िवभेद ग>रएको छैन । तरु  दफा १४ ले चाँही Kयान िलने िनयत वा यतै अ�य बदिनयत नभै  

असल िनयतले भलाइका लािग होिशयारीसाथ ग>रएको छ भने Kयान जान स<ने स$भावना भएको काम 

हो भmे थाहा हLदँाहLदैँ गरेको भएपिन अपराध गरेको नमािनन े �यवथा गरेको छ । दफा १३ र १४ मा 

यतो िवभदे गन� परेको कारण के हो भने मन6य जगतमा यता आपत परेको अवथा आइ पछ�न जसमा ु ु ्

कनै मािनु सले आ\नो Kयान तल मािथ हLन स<नेस$मको खतरा िलएर भएपिन कनै काम अ_ �यिnबाटु  

गराउन पनd हL�छ । सो गनd �यिnले होिशयारीसाथ असल िनयतले उn काम ग>रिदएमा खतरा पगेको ु ु
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मािनसलाई भलाइ हLन स<न े स$भावना रह�छ । यतो प>रिथितमा उn काम गनd �यिnलाई सो 

कामबाट कनै Bित पगेमा पिन आपरािधक ु ु दाियVव बहन गन� नपनdु  सहLिलयत �दान नगनd हो भने िनजले 

Vयतो काम गनd आँट गन� स<ने �� उदैन र खतरा िलन तयार हL ँदाहL ँदै पिन आपत परेको मािनसले Oाण 

पाउन स<ने स$भावना रहदैँन । उदाहरणको लािग कनै मािनु सलाई कडा रोग लागेको छ र िचिकVसा-

�यावसायीको राय अनसार उn रोगबाट मिn पाउन िसफ�  एउटा यतो कठीन श{यि4या गनd बाटोु ु  छ 

जन ि4यामा रोगीको मVृय हLने धरैे स$भावना माO भएको होइन ब{क+ �यावहा>रक अनभवको तrया� ु ु ु

िवचार गदा� पिन उn श{यि4याबाट रोगी िनको भएको भ�दा श{यि4या ग>ररहेको अवथामा रोगीको 

मृVय भएको सं#या बढी छ । यस हालतमा यिद रोग लागेको �यिnले उn श{यि4या गन� स$मित िद�छ ु

भने स$बि�धत िचिकVसकले रोगीको भलाइका लािग असल िनयतले होिशयारीसाथ श{यि4या गदा� सो 

रोगीलाई कनै Bु ित पगेछ अथवा भन¯ु  उसको Kयानै गएछ भने पिन उn िचिकVसकले अपराध गरेको 

नमािनने �यवथा नभएमा एकाितर रोगीले आफलाई पन� स<ने Bितको खतरा िलन तयार हL ँदाहL ँदै पिनू  

उपचारबाट वि8त रहन पनd हL�छ र अक�ितर संरBणको �यवथाको अभाव भएमा पिन अका�को ु

भलाइका लािग असल िनयतले होिशयारीसाथ श{यि4या गन� तयार भई सो गनd िचिकVसकलाई िनजको 

ि4या सफल नभै रोगीको मVृय हLने वा िनजलाई अ�य कनै Bित पyे भएमा कसर अनसार सजाय गन�पनd ु ु ु ु ु ु

हL�छ । सैcाि�तक र �यावहा>रक दवै �ि कोणबाट यतो अवथा पन� िदन ु ु लाभ�द नहLन ेभएकोले दफा 

१४ र १५ लाई संिहतामा समावेश ग>रएको हो । 

२२२२....२२२२२२२२ दफा १३, १४ र १५ को िवषयमा िवचार गद� दफा १७ को �यवथा �ास>�क हLन आउँछ  । दफा १४ र 

१५ को अवलोकनबाट ती दफाह_मा �यविथत अपवाद अ�तग�त पनd कनै काम अ�य कराको अलावा ु ु

असल िनयतले ग>रएको हLनपनd अिनवाय�ता भएको प  हL�छ । दफा ु १३ र १५ को लािग कनैु  कामबाट  

Kयान जान स<ने वा ग$भीर चोट पy स<ने स$भावना छ छैन भmे करा पिन सो काम अपवादिभO पनd ु ु

नपनd कनै करासँग �ास>�क हLन आउँछ ।ु ु  तर यिद कन ैकामको उiेjय वा प>रणाम जेु सकै भएपिन सो ु

कामको स$पादन माOल ेउn कामलाई अपराध बनाउने काननु मा �यवथा छ भने Vयतो काममा दफा 
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१३, १४ र १५ को �यवथा लाग हLदैँन भm ेदफा ू १७ ले प  पारेको छ । कसैलाई Bित पa याु एको वा 

Bित पa याु उने िनयतले ग>रएको वा Bित पa याु उने स$भावना भएको त�व समते िमि1त भएको कारणले 

अपराध मािनने �यवथा भएको कामको हकमा माO स$मितले आपरािधक दाियVवबाट छटकारा िदन ु

सnछ । तर िनयत वा प>रणामबाट िनरपेB रहेको आपरािधक कामको स$ब�धमा पव�स$मित िलई गरेको ू

तrयले  संरBण �दान गन� स<दैन भmेकुरा दफा १७ बाट बोध  हL�छ । उदाहरणको लािग, दफा २३८ मा 

�यविथत िचिकVसास$ब�धी िवषयामा यो�यता नभएको �यिnले इलाज गरेको अपराधलाई िलन सिकन ्

छ । िचिकVसा स$ब�धी िनयममा शैिBक यो�यता हािसल गरेको �यिnल े बाहके अ_ कसैले (उn 

दफाको �ितब�धाVमक वा<यांशमा भएको अवथामा बाहके) कन ै �यिnलाु ई िचरफार गरेको रहछे भने 

िनज सजायभागी हL�छ र िचरफार ग>रने �यिnको स$मित िलएर गरेको हL ँ भmे िजिकरले िनजलाई कनै ु

संरBण �दान गद}न िकनभने उn दफा अनसार अयो�य �यिnले इलाज गरेमा ु अपराध मािनने करा कनै ु ु

Bित पगेको तrय वा Bित पa याु ु उने िनयत भएको तrयसँग सापेB बनाइएको छैन । �यिn िवशेषको िहत 

भ�दा सामािजक िहतको संरBण बढी मह�वपण� हLने हLनाल ेू दफा १७ को �यवथा ग>रएको हो  स$मितले 

�यिnलाई Bित पa याु उने कामलाई B$य बनाउन सnछ तर स$मितको आडमा सामािजक िहतको 

िवbcको काय�ले �ोVसाहन पाउन स<न े�यवथा स� हLदैँन । 

२२२२....२३२३२३२३ दफा १६ मा स$मितलाई स$मित िदन े �यिnको अवथासँग सापेB बनाएको छ । जन िसcा�तको ु

अनुसरण गरेर दफा ८ मा तrयको sममा प>र काननुले गन� कर लगाएको छ वा B$य मानेको छ भmे 

स$झी गरेको काम अपराध नमािनने �यवथा ग>रएको छ । सोही िसcा�त अनसार तrयको sममा प>र ु

िदइएको स$मितलाई वैध स$मित नमािनने �यवथा ग>रएको छ र Vयही तरमा कनै Bितको डरले ु

िदइएको स$मितलाई पिन रािखएको छ । स$मित भm ेिबिgकै वेि?छक, wानकृत तथा अिभ�ेत स$मित 

हLन पछ� भmे सामा�यतया सि$झएकै हL�छ तापिन कनै गलत फहमी काय नरहोस भनेर दफा ु ु ् १६ को 

�यवथा ग>रएको हो । तrयको sममा प>र वा Bितको डरको �भावमा प>र िदइएको स$मितलाई 

विे?छक वा wानकृत स$मित हो भmे कदािप माm सिकंदैन । तर यहाँ िवचारणीय करा के हLन आउँछ ु
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भने स$मित िदने मािनसले तrयको sममा वा Bितको डरको �भावमा प>र स$मित िदइएको  हो भmे सो 

स$मित अनसार  काम गनd मािनसलाई थाहा नभएको अवथामा भन े उn स$मितको शcताु ु , भएको 

कमी वा Oटीको असर सो काम गनd मािनसलेु  �यहोन� पनd हLन जान �यायस�त हLदैँन ।ु ु  तसथ� दफा १६ को 

खTड (क) मा स$मित अनसार काम गनd मािनसलाु ई स$मित sम वा डरको �भावमा प>र िदइएको हो 

भmे जानकारी भएमा वा Vयतो हो भmे िवeास हLनपनd मनािसब कारण भएमा Vयतो �भावमा प>र ु

िदइएको स$मितले मा�यता नपाउने �यवथा ग>रएको छ । मानिसक अवथता वा मादक पदाथ�बाट 

मात लागेको कारणबाट स$मित िदने कराको �कृित वा प>रणाम बvन नस<ने �यिnले िदएको स$मित ु ु

पिन वातिवक स$मित नमािनने �यवथा दफा १६ को खTड (ख) मा ग>रएको छ । यो �यवथा दफा 

११ र १२ मा ग>रएको मानिसक अवथताबाट पीिडत वा मादक पदाथ�बाट मात लागेको �यिnले 

गरेको काम अपराध नमािनने �यवथा कै उप-�मये (Corollary) हो काननीु  �ि कोणबाट अपराध 

गनd Bमतास$म पिन नभएको �यिnलाई स$मित िदन स<न ेBमता भएको माm सिकने कनै कारणु  छैन । 

मानिसक अवथता र मात लागेको अवथालाई स$मित िदएको कराको �कृितु  वा प>रणामसँग सापेB 

बनाएर दफा ११ र १२ मा जत ै मानिसक अवथता वा मात लागेको अवथाको िविभm तर हLन 

स<ने �यावहा>रक स$भावनातफ�  परा �यान िदइएको छ । नाबालकले िदएको स$मितलाईू  स�ा स$मित 

माm नसिकने तक�  वत: प  छ । नाबालकलाई आ\नो वातिवक िहत िन_पण गन� स<ने Bमता �ाC 

भैसकेको नमािनने हLनाल ेVयताले िदएको स$मितलाई काननीु  मह�व �दान गनd अवथा पद}न । 

२२२२....२४२४२४२४ दफा १६ ले स$मितको प>रभाषा गद}न ब{क+ कतो अवथामा सामा�य स$मित काननीु  स$मित मािनंदैन 

भmे अवथाको वण�न गछ� र ती अवथामा बाहके सामा�य स$मित र काननीु  मा�यता �ाC स$मितमा भेद 

रहँदैन । स$मित भmाल े वत�O िववेकको तराजमा फाइदा बेफाइदाको तौल गरी वे?छापव�क �दान ु ू

ग>रएको म�रीलाु ई जनाउँछ भmे सामा�य आमधारणा पिन छंदैछ । तथािप काननू मा कन ै स�देहको ु

स$भावना नरहोस भmे हेतल ेआ\नो वत�O इ?छाल ेिनयि�Oत हLन नस<ने िवविेचत इ?छा िनमा�ण गन� ् ु

नस<ने वा wानकृत िवचारतफ�  �यान िदन नस<ने इVयािद स$मित �दान गन� स<ने Bमतालाई किTठत पानd ु
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िथित वत�मान भएको अवथामा िदइएको स$मितलाई काननीु  मा�यता �ाC नहLने प  �यवथा ग>रएको 

हो । डर, sम, अप>रप°ता, मानिसक अवथता वा मातबाट दिषत नभएको शc स$मितलाई माO ू ु

वातिवक स$मित माm सिक�छ । 

२२२२....२५२५२५२५ खास अवथामाखास अवथामाखास अवथामाखास अवथामा स$मित निलएर गरेको काम पिन अपराध नहLने स$मित निलएर गरेको काम पिन अपराध नहLने स$मित निलएर गरेको काम पिन अपराध नहLने स$मित निलएर गरेको काम पिन अपराध नहLने: कन ै �यिn स$मित िदन स<ने ु

अवथामा नरहेको र मौकामा स$मित िदन िनजको सरंBक पिन कोही नभएको अवथामा Vयतो 

�यिnको भलाइका लािग असल िनयतले होिशयारीसाथ गरेको काम अपराध नमािनने �यवथा गन� दफा 

१८ रािखएको हो । स$बि�धत �यिn वा िनजको संरBकको स$मित �ाC गन� तVकाल स$भव नभएको 

आपVकालीन अवथामा सो �यिnको भलाइका लािग होिशयारीसाथ असल िनयतले कनै काम गन� ु

ला�दा पिन सो कामबाट कनैु  Bित पy गएमा आपरािधक ु दाियVव �यहोन� पनd डरको खतरा कायम ु

रािखिदने हो भने �यावहा>रक जगतमा पन� स<ने कितपय आपVकालीन अवथामा कितपय �यिnले 

सहायता पाउन नस<ने अवथा पछ� । कनै दघ�टनामा प>र बेहोस भएको �यिnको तVकाल कनै ु ुु

श{यि4या गन�पनd आवjयकता पन� गएको छ भने िनजको तफ� बाट उn ि4या गन� स$मित िदने संरBु क 

Vयसबेला उपलoध नभएको कारणबाट िनजको त_�त उपचार हLनपनd करामा बाधा पन� जान कदािप ु ु ु ु

उिचत हLदैँन र यतै बाधा नपरोस भmे दफा ् १८ को उiेjय हो । स$बि�धत “�यिn स$मित िदन नस<ने 

अवथामा रहेछ र मौकामा स$मित िदन िनजको संरBक पिन कोही रहेन छ भने” भmे वतिन¢ ु

पवा�वथाको िकटानी �यवथा गरेर ू दफा १८ को द_पयोग हLन स<न ेस$भावनालाई िनय�Oण ग>रएको ु  

छ । 

२२२२....२६२६२६२६  स$मित र आपरािधक दाियVवको स$ब�ध बारे संिहतामा ग>रएको उपयn �यवथाको स$ब�धमा िवचार ु

गदा� दफा १९ लाई �यान िदन पनd हL�छ । दफा १९ ले प  पारेको करा के ु छ भने दफा १४, १५ र १८ 

मा उि9िखत भलाइ भmे शoदको अथ� “आिथ�क भलाइ” स$झन हLदैँन । स$बि�धत �यिn वयंले ु

स$मित िदने भएकोले र Kयान िलने वा ग$भीर चोट पa याु उने िनयत नभएको वा सो हLन सnछ भm ेwान 

नभ ैगरेको कामलाई माO सरंBण �दान ग>रएकोले दफा १३ मा ‘भलाइका लािग’ भmे त�व समावेश 



www.lawcommission.gov.np 

103 

www.lawcommission.gov.np 

ग>रएको छैन । Kयान जान वा ग$भीर चोट पy सnछ भm ेwान भएको कामलाई दफा ु १४ को परासबाट 

अवविज�त नग>रएको र दफा १५ अ�तग�त स$बि�धत �यिn वयंको स$मित �ाC नहLने भएकोले र दफा 

१८ स$मित नै �ाC नहLने अवथासँग स$बि�धत भएकोल,े ती तीनै दफाह_मा “भलाइका लािग” भmे 

मनसाय ^ोतक वा<यांश �योग ग>रएको हो र आिथ�क भलाइ हL�छ भmे आडमा गैरकाननीु  Bित पa याु उने 

�विृgलाई �ोVसाहन िदन कदािप उिचत नहLने भएको हL ँदा दफा १४, १५ र १८ को �स�मा ‘आिथ�क 

भलाइ’ लाई “भलाइ” स$झन हLदैँन भmे प  �यवथा ग>रएको हो । ु दफा २० को स$ब�धमा “भलाइ” 

शoदको अथ�लाई यसरी सीिमत नपा>रएको तrयबाट यो �स� बvन सहायता िम{छ ु । Kयान िलने िनयत 

छ भने कनै हालतमा पिन Vयतो िनयतले गरेु को कामलाई दफा १४, १५ र १८ अ�तग�त संरBण �दान 

गन� उिचत नहLने भएकोले Vयतो िनयतले गरेको काम भलाइको लािग गरेको नमािनने करा िकटानीपव�क ु ू

दफा १९ को खTड (ख) मा दशा�इएको छ । 

२२२२....२७२७२७२७ असल िनयतले िदएको खबरबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेअसल िनयतले िदएको खबरबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेअसल िनयतले िदएको खबरबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेअसल िनयतले िदएको खबरबाट Bित पगे पिन अपराध नहLनेुु ुु : �यवहारमा किहल े काह� यतो 

अवथा उVपm हL�छ जब कनै �यिnलाई िनजको भलाइको लािग कनै कराको जानकारी िदन उिचत ु ु ु ु

देिख�छ । तर उn जानकारीको �ितकल असर पन� गई उ{टो जानकारी पाउने �यिnलाई Bित पy ू ु    

सnछ । उदाहरणका लािग कनै वानीमािनसको िवदेश गएको पितको मVृयु ु भएको करा कसैले थाहा ु

पाएको छ र उn वानीमािनसल ेघर �यवहार िमलाउन तथा कल धम� अनसार ि4या गन� पाउँिछन भmे ू ु ्

असल िनयतले िनजले सो वानीमािनसलाई उn मVृयको खबर सनाउँदा प¥ादnलाई मानिसक चोट ु ु ु

पy गई उनको µदयगित ब�द भएर Kयान गयो वाु  मिछ�ू त भएर ल�दा चोट ला�यो भने सो खबर सनाउने ु

�यिnलाई सजायभागी बनाउन उिचत हLदैँन । यतै प>रिथितको लािग दफा २० को �यवथा ग>रएको 

हो । यस दफाले िनद�ष �यिnलाई संरBण �दान गन�को साथै दोषी �यिnले उ$कने िB3 बm नपगोस ु ु ्

भmे उiेjयले जानकारी “असल िनयतले” र “भलाइका लािग” िदइएको हLन पनd दोहोरो अंकश ु ु

रािखएको छ । 
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२२२२....२८२८२८२८    डरOासमा डरOासमा डरOासमा डरOासमा पा>रपा>रपा>रपा>र गराएको काम अपराध नहLने गराएको काम अपराध नहLने गराएको काम अपराध नहLने गराएको काम अपराध नहLने: डरOासको �भावमा प>र गन� कर लागेको कामलाई 

आपरािधक बनाउन उिचत हLदैँन भmे र आफलाई पy स<ने Bित बु ू ु चाउन े िनयतले अ_ िनद�ष 

�यिnलाई Bित पa याु उ ने वत�Oता �दान गन� उिचत हL ँदैन भmे दTड काननु को दई परपर िवरोधी ु

िसcा�तह_को बीच �यावहा>रक �ि काणबाट अनकलतम स�तलन काय रा#न दफा ु ू ु २१ को �यवथा  

ग>रएको हो । जतोसकै डरOासमा पारेको भएपिन मृVयदTड हLन े राजकाजस$बु ु �धी अपराध गरेको वा 

Kयानिलने अपराध गरेकोमा दफा २१ को अपवाद लाग हLदैँन भmे उn दफाको �ारि$भक शoदह_बाटै ू

प  पा>रएको छ । अ�य आपरािधक काम गरेकोमा पिन दफा २१ अ�तग�त संरBण �ाC गन� सो काम 

गनd �यिn वा िनजको निजकको नातेदारलाई मानd वा ग$भीर चोट पa याु उने डर Oास देखाइएको हLन ु   

पछ� । डरOस देखाइएको पवा�वथाको ू सुरBा (Safe guard) माO पया�C हLने नदेखेर आयोगले दफा २१ 

मा थप अंकश के राखेको छ भने तVकालु  आफले वा आ\नो निजकको नातेदारले Kयान गमाउन पछ�  वा ू ु ु

ग$भीर चोट प�छ भmेु  मनािसब आश�ामा प>र गरेको रहेछ भन े माO दफाु  २१ अनसार आपरािधक ु

दाियVवबाट मिn �ाC हLन सnछ । यसबाट डरOास िसफ�  _पको माO नभ ै असरदायी पिन हLनपनd ु ु

आवjयकत मािथ जोड पगेको छ ।ु  

२२२२....२९२९२९२९    Bित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेBित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेBित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLनेBित बचाउन असल िनयतले गरेको काम अपराध नहLने: अ_लाई Bित पुy सnछ भmे जानीबझी ु

गरेको काम B$य हLदैँन भmे सामा�य िसcा�तको अपवाद व_प दफा २२ को �यवथा ग>रएको छ  । 

कनै काम अ�यथा अपराध मािनन ेरहेछ भन ेपिन सो काम गनd मािनसले उn काम नगरेमा कसैको Kय वा ु ू

स$पिgमा Bित पy स<rयो र सो Bित बु चाउन उn काम गरेको हो भने Vयतो काम B$य मािनन ु पनd 

अवथा �याहा>रक जगतमा आइपनd हLनाल े दफा २२ लाई यस प>र?छेदमा थान िदइएको हो । Bित 

बचाउन ग>रएको हो भmे िनउँले ब?न पाइने स$झी अपराध गन� �ोVसाहन निमलोस भmे अिभ�ायले दफा ्

२२ मा आवjयक अिभरBाको उपाय सोिचएको छ । दफा २२ को अपवाद अ�तग�त पन�को लािग 

स$बि�धत काम स$पादनमा प>रBणीय त�व वत�मान भएको हLन पछ� । सव��थमु , उn काम कसैको Kय ू

वा स$पिgमा पy स<न ेBित बचाउनको लािग ग>रएको हLनपछ� । दो£ोु ु , उn काम सो बचाउने उiेjय 
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भएको Bितको �कृित र तVकाल केही नगरे Bित पगी नै हा{ने स$भावनाको िवचारबाु ट उिचत देिखने 

हLनपछ� ।ु  ते£ो, उn काम असल िनयतले ग>रएको हLनपछ� । यी तीन त�व वत�मान भएमा कनै काम ु

अपराध मािनने छैन भm े दफा २२ को अिभ�ाय होइन । दफा २२ ले गरेको �यवथा िसफ�  के हो भने 

यिद कन ैकाममा उपयn तीन त�व वत�मान छन भने अ_लाई Bित पy सnछ भmे ु ु ् ु जानीजानी गरेको 

भmे आधारमा माO Vयतो काम अपराध हLने छैन । Bित पyु स<ने जानकारी भए माO अपराध ठह>रने 

नO नठह>रने नभै कनै काम अ�य कारणबाट आु परािधक मािनने रहेछ भने Vयतो काम उपयn तीन ु

त�वह_ वत�मान भएपिन Vयसले दफा २२ को संरBण नपाउने करा उn दफाले प तया बताएकै छ ।ु  

२२२२....३०३०३०३०    िनजी रBािनजी रBािनजी रBािनजी रBा:  �यिnको Kय धनको संरBण गन� �Vयेक राKयको मल कत��य हो तर राKय जितसकै स$पm ू ु ू ु

र शिnशाली िकन नहोरस संधै र सबै अवथामा Vयसको संरBण �ाC गन� स$भव हL ँदैन । Vयसैले कनै ् ु

खास ब�देजिभO रही आततायीको गैरकानुनी हमला वा आ4मणबाट Kय धनको रBा गन� �Vयेक ू

�यिnलाई अिधकार हLनपछ� । ु काननु ल ेमiत गन� नस<ने अवथामा मनािसव ब�देजिभO रही �Vयेक 

मािनसलाई आ\नो िहतको रBा गन� आवjयक पनd काय� गन� छट िदनु ु आVमरBाको मलभत िसcा�त ू ू   

हो । यस स$ब�धमा दई कराको म#य िबचार गन�पछ� । पिहु ु ु ु लो, शाि�त र �यवथा कायम रा#ने काननु को 

सव�प>रतामा दखल गनd अिधकार कन ै �यिnलाु ई हLन हLदैँनु , दो£ो, आवjयक परेको बखत �यिnको 

Kय धनको सरBा गनd उपाय पिन हLन पछ� ।ू ु ु  यसबाट  नै आVमरBाको अिधकारको मा�यता हLन गएको हो 

र सबैजसो स$पm मलकह_मा यु ु सको समिचत �यवथा भएको पाइ�छु  । जबस$म आततायीबाट हLने 

खतराको श�ा िव^मान रह�छ वा आततायीबाट कन ैडर नहLने आदश� सु माज खडा हL ँदैन तबस$म िनजी 

रBाको अिधकार हा¨ो अितVवको िनिमg महVवपण� भै न ैरह�छ । वत�मान समयको स©य सरकारह_ले ू

दB र सतक�  �हरीह_को �यवथाtारा सरBा �दान गरे तापिनु  जब कनै आततायील ेअकमात हमला ु

गछ� र स$बि�धत अिधकारीबाट तVकाल असरदायी हतBेप हLन स<दैन तब यो िनजी रBाको 

अिधकारको आवjयकता महसस हL�छ ।ु  उप¶याहा बदमासह_ले लटमारु   मचाएमा सो रो<न सरकारको 

सामियक मiत पाउन स$भव नभएको अवथामा Vयतो लटमार जोडदार त>रकालेु  रो<ने िक 
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यथासमयमा उपचार भ ैहा{छ भmे आशाल ेबदमासह_को लटमार सहने यी दई करामा एक करा रोKनु ु ुु  

पनd हL�छ । आVमरBाको �ाकृितक �विृg हरेक मािनसमा हL�छ । कनै आपत वा खतरा आई परेमा हरेक ु

मािनस Vयसको मकाबला गन�ु  तVपर हL�छ । आवjयक परेमा आइ लाyे मािथ जाई नलािग काननु को 

सहारा िलन प>¤ लागे Kयू, धन खतरामा प>रसकेको हL�छ । शायद काननुको सहाराले पिन भसैकेको 

Bित ठीक हLन सnैन । Vयसैले शिnको जवाफ शिnलेनै िदने िनजी रBाको अिधकार �Vयेक �यिnलाई 

हLन िब{कलै �यायोिचत हL�छ ।ु ु  

२२२२....३१३१३१३१    यो िनजी रBाको अिधकार जितसकै मह�वपण� र उपयोगी भएपिन यसलाई अिनयि�Oत _पमा छो�न हLm ु ू ु

भmे करा पिन िबस�न हL ँदैनु ु , अथा�त सरकारी मiत वा संरBण �ाC नभएको अवथामा माO यो अिधकार 

�योग हLनपछ� र Vयो पिन चािहने भ�दा बढी माOामा होइनु , Vयसैले अिधकारमा ब�देज गन�ु पिन उिgकै 

ज_री हL�छ जित अिधकार िदन ।ु  िनजी रBाको अिधकार �योग गदा� कसैले यित Bित पa याु उन स<छ 

भनी सबै अवथालाई िम{न े गरी ठीक ठीक प>रभाषा िदन सिकm िकनभने यो अिधकार िनजी रBाको 

अिधकार हो । सजाय गनd अिधकार होइन र खतराको श�ाको माOा र �कृित हे>र यो अिधकारको �योग 

हLन पछ� ।ु  

२२२२....३२३२३२३२     आवjयक भ�दा बढी Bित पa याु उन हL ँदैन भmे ब�देजमा केही किठनाई उVपm हLन स<छ । कसैमािथ 

गैरकाननीु  हमला भएको छ भने हमलाको आकार �कार ढाँचा ह>ेर िनजी रBाको अिधकार �योग हLदैँन 

जसरी हL�छ आVमरBा गन�पनd हL�छ । हमलाु  भएको बेलामा मानिसक स�तलन ठीक ु रािख शाि�तसँग 

िनजी रBा गन� पछ� भmे करा स$भव हLदैँन । आपतको बेलामा जब मानिसक स�तलन ठीक रहदैँन िनजी ु ु ु

रBाको �ि बाट यितस$म Bित पa याु उ ने भनी केही अ�कल गन� सिकंदैन तर आवjयक भ�दा बढी Bित 

पुa याइएको नपa याु इएकोलाई हेदा� पBह_को अवथा कतो िथयो, दई पBमा को बिलयो िथयोु , 

हमलाको �कृित कतो िथयो, >रस उने अवथा कसरी पा>रयो, खतराको श�ा कसरी भयो र Vयो 

मकािबला के कसरी ग>रयो भmे इVयािद कराह_को िवचार हLनपछ� ।ु ु ु  
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२२२२....३३३३३३३३ गैरकाननीु  हमलाबाट अ_को Kय धनको रBा गनd अिधकार आ\नो रBा गनd अिधकार भ�दा कम ू

मह�वको होइन । आ\नो सामmेमा आ\नो वानीु , छोरा, छोरी नातेदार वा जो सकैको पिन Kय धनमा ु ू

खतरा आइ पनd श�ा दखेेमा ितनीह_को Kय धनको रBा गनd अिधकार हLन पिन अितू ु नै ज_री छ । 

२२२२....३४३४३४३४     वत�मान काननीु  अवथामा पिन यो िनजी रBाको अिधकार सरिBत छु , जतो Kयान स$ब�धीको ७ नं. 

जवज�ती करणीको ८ नं. चौपायाको ४ नं. । यी सबमा िनजी रBाको िसcा�तले थान पाएतापिन कन ु

अवथामा कैले यो अिधकार �योग हLने हो र किहलेस$म यो अिधकार रही रहनेछ भmे प  �यवथा 

नभएको हLनाले आयोगले िनजी रBाको अिधकारको एउटा दफा, अिधकार मािथको  ब�देजको अक� 

दफा, Kय ूिवbc आ4मणबाट ब?न ब�ेलै दफा, Vयतै स$पिg स$ब�धी दफा, अिन अिधकारको श_ र ु

अ�तको दफा गरी ज$मा ६ दफाह_ राखेको छ । 

२२२२....३५३५३५३५    मामली Bित पy गएकोमा अपराध नमािननेमामली Bित पy गएकोमा अपराध नमािननेमामली Bित पy गएकोमा अपराध नमािननेमामली Bित पy गएकोमा अपराध नमािननेू ुू ुू ुू ु :  नगTय B3 कराको काननल े वाताु ु ु  र ा#दैन (De 

minimis non cural lex) भm े िविधशा को सामा�य िसcा�त अन_प दफा ु ३० को �यवथा 

ग>रएको हो । जतोसकै स©य समाजमा पिन िवचार ु शिn तथा सो िवचार �कट गनd भाषाको _पमा 

केही न केही अ�तर कायम रिहरहने िवचारका स�माितसु ु�म भावलाई किहले काँही भाषाले प  पान� 

नस<ने अवथा पनd भएकोल ेकाननको आB>रक अथ�िभO परे पिन यसको समिचत �यवथाबाु ु ट अवगत 

हLने वातिवक भावले समे�न नचाहेको सानाितना Kयादै मामली कराह_ पिन अदालती ु ु कारबाईको 

सृजना गनd वादिववादको िवषय बm नपगोस भmे दफा ु ् ३० को मलभत अिभ�ाय हो ।ू ू  हLनत काननमा ु

कनै आपरािधक कामको प>रभाषा गदा� वा Vयसको त�वह_को वण�न गदा� प  िवशc तथा सिनि¥त ु ु ु

हLनपनd ु आवjयकतातफ�  परा �यान िदू नपछ�  ु (संिहता तज�मा गदा� यस आवjयकताु तफ�  श_देिख अ�तस$म ु

सचे  रहने �यास ग>रएको छ) तथािप मािथ उ9ेख गरेबमोिजम जतोसकै मािझए पिन भाषामा मन6य ु ु

िवचारका �Vयेक स�म भेदलाई हLबहL उतान� स<ने पण� शिn �ाC नभएको र अतीव स�म अथ ु ू ु

िवभदेलाई पिन प  पानd �यास गदा� काननको प>रभाषामा अनावjयक जिटलताु , भiापन तथा दीघ�ता 

आउने भएकोले सामा�यतया सब ै दफाह_सँग �ास>�क कनै ु “साधारण समझ र िमजासका �यिnले 



www.lawcommission.gov.np 

108 

www.lawcommission.gov.np 

उजर नगनd िकिसमको हानीु ” पa याु उने कामलाई अपराधको प>रिधबाट बिह6कृत गन� दफा ३० लाई 

सामा�य िसcा�तको _पमा रािखएको हो । काननको ु शािtक अथ�िभO पन� नआउने काममा दफा ३० 

लाग हLने अवथै पद}न । Vयतो अथ�िभO पन� आउने काममा पिन सामािजक चेतना र भावनाको तरसँग ू

सापेB रहने गरी साधारण मािनसको समझ र िमजासलाई कामको  ग>रमा ना�ने मापदTड बनाइएको हLँदा 

दफा ३० को �यवथाले अपराधी उ$कन स<ने िछ3 खोजेको छैन ।  ब{क+ भाषाको अपण�ताले गदा�ू  

काननमा िछन�ु  स$भव रहेको मामली कराह_बाटु ु  पिन कसैलाई कनै तािVवु क लाभ नहLने अनावjयक मiा ु

मािमलाको उVपिg रोिक�छ भmे आशा गन� सिक�छ । यस स�दभ�मा �यान जाने करा के छ ु भने दफा ३० 

को �यवथा हा ो̈ �चिलत काननुमा नौलो अप>रिचत पिन छैन िकनभने यसमा िनिहत िसcा�तलाई 

गाली बेइhती ऐन, २०१६ को दफा ९ मा ( उn ऐनमा सीिमत  रहने गरी भएपिन) अ>�कृत ग>रएको 

छ । आजस$मको अनभवबाट उn दफा ु ९ को �यवथाल ेकाननको मनसाय िवपरीत कनै अवा.छनीय ु ु

�यवहा>रक �िति4या उVपm गराएको पिन देिखएको छैन । 

२२२२....३६३६३६३६    अपराध गनd िनयत नभइ गरेअपराध गनd िनयत नभइ गरेअपराध गनd िनयत नभइ गरेअपराध गनd िनयत नभइ गरेको काम अपराध नहLनेको काम अपराध नहLनेको काम अपराध नहLनेको काम अपराध नहLन:े दफा ३१ को आवjयकता बोध गराउन �या#या 

भ�दा उदाहरण बढी �भावकारी हL�छ । सडकमा सवारी चलाउँदा दािहने तफ� बाट चलाउन पछ� भmे 

सवारी िनयम भएको मलकको कनै पय�टक आ\नै मोटरमा नेपाल अिधराKयिभO आएको क{पना गर  ̄। ु ु ु

यस मलकमा पसेपिछ िनजले यहाँको कानन माm ैपछ� भmे करामा दई मत हLन स<दैन । तरु ु ु ु ु  यहाँ सवारी 

चलाउँदा सडकको बाँयातफ� को बगलबाट चलाउन पछ�  भmे िनयम थाहा नपाएको कारणबाट उसले 

शbमा दािहने बलगबाटै मोटर चलाएछ भने उसलाई सवारी िनयम भ� गरे ु बापतको सजाय गनd वा 

नगनd? यिद उसले बाटामा रािखएको सवारी स�ेत वाता नगरी वा लापरवाहीसाथ िछटो मोटर दौडाइ 

अ_लाई Bित पुyे खतरा उVपm गराउँछ भने त िनजलाई सजायभागी बनाउन िहचिकचाउन पनd कनै ु

कारण रहँदैन । तर यिद उसले Vयतो कनै लापरवाही देखाएको छैन र दािहने बगु लबाट चलाएको 

भएपिन पण� होशोयारीसाथ कसैलाई नक{चने वा ठ�र निदने गरी चलाएको छ भने िनजलाई सजाय गन} ू ु

पछ� भm उिचत हL ँदैन । बाया ँ बगलबाट चलाउने काम जारीु  राखमेाO िनयम भ� गनd िनजको िनयत छ 
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भmे अनमान गन�पछ� र सो असल िनयतले गरेको भm सिकंदैन । तर Vयसरी बायाँबाट चलाउने िनयु ु म 

थाहा पाउनभ�दा अगािड दािहने ितरबाटु  हाँकेको करालाई आपराु िधक बनाउन ठीकु  पद}न भनी 

सिजलैसँग भm सिक�छ । तसथ� यस उदाहरणमा वण�न ग>रए जतै सदोष भावना रिहत भएर स$बि�धत 

काननसँग अु बोध रहेको कनै �यिnले होिशयारीसाथ गरेको कामलाई अपराध नमािनने �यवथा गन� दफा ु

३१ रािखएको हो । 

२२२२....३७३७३७३७    अपराधकोअपराधकोअपराधकोअपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनd ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनd ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनd ग$भीरता अनसार सजाय तो<न पनdु ुु ुु ुु ु : कन ै आपरािधक काम घ�न स<ने अवथा मन6यु ु  

जगतमा यित िबिभm �कारका हLन स<दछन िक ितनको स$भा् िवत _पको प>रक{पनास$म गन� पिन 

कठीन हL�छ । िन¥ायक_पल ेवण�न गनd करा त परै जाओस काननको कनै खास दफा अ�तग�त पनd एउटै ु ् ु ु

आपरािधक कामको ग$भीरता सो काम ग>रंदा वत�मान रहेको िविभm अवथाह_मा िनभ�र गछ� । यी 

अवथाह_को असीिमत स$भा�य _प िबिभmताले गदा� काननमा ितनको िवतृत उ9ेख अस$भव छ । ु

तसथ� िविधकता�ले �यावहा>रक �ि कोणबाट अिधकतम _पमा �ास>�क र उपयोगी हLने केही मोटामोटी 

वगpकरणलाई अपराधको ग$भीरता ना�ने मापदTड बनाइ Vयसको आधारमा अपराधको ग$भीरता र 

सजायको प>रमाणमा अनकल स$ब�ध थापना गनd �यास गरेको हL�छ । यही मोटामोटी वगpकरण िभOै ु ू

पिन अपराधको ग$भीरतालाई असर पानd िविभm भेदमलकू  त�वह_ िनि¥त �ाय: घसेकै हL�छन र ु ्

िविधकता�ले  धेरै जतो अपराधमा यित सजाय हL�छ भनी सजायको प>रमाण िक�नको स¤ा सजायको ु

प>रसर (Limits of Variation) तोकेको हL�छ र Vयस प>रसरिभO रही अपराधको ग$भीरताको 

िवचारबाट सजायको प>रमाण िक�ने अिभभारा �यायकता� मािथ छोडेको हL�छ । �यायकता�को यस 

अिभभारालाई “तजिवजी अिधकार” भm ेपिन �चलन छ । तर �याियक तजिवजको �योगको िविभm 

�याियक िसcा�तह_ छन र ियनै िसcा�तको अन् ुसरण गन�पनd वा नपनd करामा ु ु “�याियक तजिवज” र 

व?ेछाचारी िववेकािधकारको भेद आि1त हL�छ । 

२२२२....३८३८३८३८ िविधकता�ले तोकेको �यासिभO कन चाँही िव�दमा अिडई कसरदारलाई सजाय तो<न उिचतु ु ुु  हL�छ भmे 

िवचार गदा� के कता करामा �यान िदन पछ� भmे िवषयमा िविभm मलकमा उ� तहका अदालतह_ु ु ु ु ले 
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कितपय िसcा�तह_ �ितपािदत गरेका छन ् । वातवमा �याियक तजिवजको उिचत �योगको बाटो � तर 

पाद} लाने ल�यले िविधकता�, अदालत, कानन �यवसायी ु सबैको लगातार �यान आकृ  ग>ररहेकै हL�छ । 

कितपय मलकले यस ल�य �ािCको माग� उ�तहका अदालतल े िविभm मiामा �ितपािदत गद} लाने ु ु ु

िसcा�तलाई ठानेका छन भने अ�य कितले िविधकता�ले �याियक तजिवजको आधारको यथास$भव ्

काननमा नै िकटानी �यवथा गन� ु ु वा.छनीय हLने स$झेका छन । हा¨ो आ\नो मलकको प>रिथित ् ु ु

म#यतया �याियक िनण�य गनd उgरु दाियVव भएका �यिnह_को औसत wान, अनभवु , अ�ययन, र कल ू

Bमताको िवचार गदा� अपराधको ग$भीरता अनसार सजाय तो<नु ु पनd कत��यको सफल काया��वयनको 

लािग अपराधको ग$भीरता बvन �यान िदनपनd केही सामा�य कराह_ बारे संिहतामा नै उ9ेख ग>रिदन ु ु ु ु

लाभ�द हLने आयोगले ठानेको हL ँदा दफा ३२ मा Vयसबारे �यवथा ग>रएको छ । 

२२२२....३९३९३९३९ दोहोa याएको हLन जाने भएपिन आयोगले प  पान� चाहेको करा के छ भने अपराधको ग$भीरता ु

छ�ाउनेु  सबै �ास>�क आधारह_को उ9ेख गन� सिकंदैन । ितनको िविभmताले गदा� अपराधको 

ग$भीरतामा आपरािधक कामको वतिन  अवथाले माO होइन अिपत अपराधीको आिथ�क तथा ु ु

सामािजक अवथा, िनजको उमेर, विc इVयािद िविभm ु सिं�  कराह_ल े असर पारेको हL�छ । तर ु

कारकह_को यतो जिटल िथित हL ँदाहLदैँ पिन अपराधको ग$भीरता एिकन गन� सहायक हLने केही 

मौिलक कराह_ उ9ेख गन� उपयोगी हL�छ भmे करामा संदेह गन� सिकने धेरै ठाउँ छैन । तजिवज �योु ु ग 

गनd आधार काननमा उ9ेख भएकोमा अक� फाइदा के छ भने �यायाधीशले सो तजिवु ज �योग गदा� उn 

आधार र आ\नो ठहरको बीच यिnयn स$ब�ध दशा�उन पनd हLदँा सो आधारतफ�  �यान अवयमेव ु ु ु

आकृ  हLन पनd अवथा पछ� ।ु  

२२२२....४०४०४०४० कसरको माOा ु एक+न गनd केही आधारह_को उ9ेख s ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २ को खTड 

(घ) मा पिन पाइ�छ । सिंहताको दफा ३२ मा चाह� अपराधको माOा िनधा�रण गन� सहायक हLने करा ु

केही िवतृत _पमा उ9ेख भएका छन । अपराधको ग$भीरता बढाउने र घटाउने कराह_लाई पृथक ् ु

पृथक खTडमा िवभािजत ग>रएको छ । ती खTडह_मा उि9िखत कराह_ र ितनमा िनिहत िसcा�तह_ ु
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सव�मा�य �कृितका र वत: प  भएकाल े ितनलाई बोधग$य पान� कनै प ीकरणको आवjयकता ु

देिखंदैन । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----३३३३ 

सजायस$ब�धी सामा�य �यवथासजायस$ब�धी सामा�य �यवथासजायस$ब�धी सामा�य �यवथासजायस$ब�धी सामा�य �यवथा 

३३३३....११११    सजायको िकिसमसजायको िकिसमसजायको िकिसमसजायको िकिसम: कन कन �कारका सजायको �यवथा गन� उपयn होला भmे ��ावलीको �� नंु ु ु ु . २ 

को उgरमा अिधकांश �यिnले अ�य सजायको अलावा सव�व, एका�त कारावास र कठोर प>र1म 

सिहतको कारावास समेतको �यवथा गन� वा.छनीय हLने राय �यn गरेको देिख�छ । तर आयोगले वृहत 

छलफलबाट यी तीन �कारका सजायको �यवथा नगन�नै ु उिचत हLन ेदे#यो । जहाँस$म सव�वको सजाय 

िदने कुरा छ मानवीय �यावहा>रक दवै �ि कोु णबाट सव�वको सजाय लाभदायी हLन े देिखएन । कसैको 

सव�व हL�छ भनी िदंदा जीवन �यितत गन�को लािग सो सजाय पाउने �यिnले अ_को नोकरी गन� िसवाय ु

अ_ उपाय केही अनसरणु  गन� नस<ने िथित काननल े उVपिg गरी िदएको हLन जा�छु  । िनवारण 

(Deterrence) माO होइन सधार ु (Reformation) पिन सजायको एक उijेय रह�छ । िनवारणकै 

िवचारबाट पिन सव�वको सजाय �यवथा अिनवाय� देिखंदैन । कनै अपराधमा धेरै आिथ�क दTड िदनपनd ु ु

देिखएको अवथामा अपराधीको सव�व हLने �यवथाको अभावले कनै अडचु न पैदा गद}न िकनभने 

संिहतामा केही मामली ु अपराधमा बाहके ज>रवानाको हदै नतोिकएको हLनाले कसरको माOा अनसार ु ु

सजाय तो<नपनd सव�मा�य िसcा�तको अधीु नमा रही अदालतले आवjयक आिथ�क दTड ज>रवानाको 

_पमा �दान गन� सिकहा{छ । 

३३३३....२२२२ एका�त कारावासको सजाय अमानिषु क र संयn रा67 संघको महासभाले सव� स$मितबाट वीकार गरेकोु  

मानव अिधकारस$ब�धी सव��यापक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) 

�ितकल देिखएकोले पिन सिंहताू मा एका�त कारावासको सजायलाई थान िदइएको छैन । उn 

घोषणाको एउटा धारा यस�कार छ:- "No one shall be subjected to torture or to cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment". 
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३३३३....३३३३     कठोर प>र1म सिहतको कारावासको �यवथा वा.छनीय हो भmे आयोगले महसस गरेको त हो तर ु

यस�कारको कारावास िदने समिचत �यवथा कारागारह_मा भ ै नसक�जेल िसफ�  ु ु काननमा माO यसको ु

उ9ेख गरेर पyे होइन । कारागारह_को स�यवथाको लािग आवjयक पनd �शासिनक �ु ु ब�ध हाल 

वत�मान रहेको पाइदैन । जेल सधार योजना अ�तग�त कारागारह_मा आ�त>रक र �शासिनक �यवथामा ु  

सधारको नवीनतामा आएपिछ अ�य कराको अलावा अथ�पण� िनु ु ू 6पादनको स$भा�य िवचार गरी कठोर 

प>र1म सिहतको कारावास िदने �यवथा गन� सिक�छ । 

३३३३....४४४४    दोष िनवारक 1म (Corrective labour) लाई पिन सजायको _पमा प>रचायक �वेश गराउन उिचत 

होला भmे आयोगले िवचार गरेको हो । तर मािथ9ो �करणमा उ9ेख गरे झz िविभm �शासिनक 

कुराह_को ब�दोवत निमलेस$म यस�कारको सजाय काया��वयन गन� स$भव हLने देिखएन । जेल सधार ु

योजनाको काया��वयन तफ�  हL ँदै जाने �गित अनसार सजायको �कारु तफ�  पिन आवjयक प>रवत�न तथा 

सधार गद} लान सिक�छ ।ु  

३३३३....५५५५     उपय�n �करणह_मा दशा�एको कारणहु _ले गदा� संिहतामा सजायको �यवथा गदा� सव�e र एका�त 

कारावासलाई थान निदएको र कठोर प>र1म सिहतको कारावास वा दोष िनवारक 1मको �यवथा गन� 

पिन हाल उपयn नहLु ने देिखएकोले सिंहतामा �यवथा ग>रएको सजाय मVृयदTडु , कैद र ज>रवाना गरी 

ज$मा तीन िकिसमको हLन आएको छ । साव�जिनक िहतको �ि बाट उपयोगी हLने देखेमा अपराधी 

अपराध र सजायको िववरण �कािशत गराउन सिकन ेएउटा नयाँ �यवथा भन ेसंिहतामा ग>रएको छ । 

३३३३....६६६६    सजायको खTडे िहसाबसजायको खTडे िहसाबसजायको खTडे िहसाबसजायको खTडे िहसाब: हाल �चिलत कानन ु (दTड सजायको ६ न$बर) अनसार सजायको खTडे ु

िहसाब गदा� मVृयदTडु को चौवीस वष� र ज�मकैदको बीस वष� कैद कायम गनd �यवथालाई उपयn ु

नदेखेर संिहताको दफा ३३ मा मृVयदTडलाई चालीस वष� र ज�मकैदलाई प�ीस वष� कैद बराबर माm ु ु

पनd �यवथा ग>रएको छ । मVृयदTड र ज�मकैदको सजायको बीच खTडे िहसाबको लािग िसफ�  चार ु

वष�को अ�तर राखेको वत�मान �यवथा उिचत छैन । 
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३३३३....७७७७    सजायको खTडे िहसाबको �यवथाको स$ब�धमा िवचार रा#नु पनd करा के छ भने काननमा सजाय बारे ु ु

ग>रएको �यवथा अनसार खTडे सजाय िदन पदा� िहसाब गन�को लािग माO संिहताको दफा ु ु ३३ 

�ास>�क हL�छ । मVृयदTडु  वा ज�मकैदको सजाय तो<दा अदालतले चालीस वष�को वा चौबीस वष�को 

लािग कैद तोकेको स$झने करा आउँदैन । अ�य कानन अनसार सजाय घ�ने वा Vयसको कनै वा सबै ु ु ु ु

भाग मािफ हLने करा अक}  होु , तर अदालतले मृVयदTडको सजाय तो<दा अपराधीको Kयान िलइ�छ वा 

ज�मकैदको सजाय तो<दा अपराधीले बाँक+ जीवन अविधभर कैदमा िबताउनु पछ�  भmे न ैस$झेर सजाय 

तो<न पछ� ।ु  भनाइको ताVपय� के हो भने मृVयदTड वा ज�मकैद पिन िनिव�क{प सजायको _पमा रहकेो ु

अवथामा बाहेक Vयतो सजाय तो<दा अदालतले कसरको माOाु  अनसार केही चक� हLने देिखएमाु  पिन 

अ�य कानन अनसार सो सजायको स#ती केही घटी हा{छ भmेु ु  करालाई िवचार गरी सजाय तो<न ु ु

मनािसव हLदैँन ब{क+ वैकि{पक सजाय िदन ु प>¤ लागेर कसरको माOा र सजायको प>रु माणमा अदालत 

वयंले �याियक स�तलनु  रा#न ु   पछ� । मVृयदTड वा ज�मकैदको सजाय िनिव�कु {प _पमा रहेका 

अवथामा पिन सजाय चक� हLने देिखएमा अदालतले कारण देखाइ घटी सजय तो<न स<ने �यवथा 

संिहताको दफा ३८ मा ग>रएको छ । 

३३३३....८८८८        ज>रवानाको हदज>रवानाको हदज>रवानाको हदज>रवानाको हद: केही मामली अपराधमा बाहके संिहतामा ज>रवानाको हद तोिकएको छैन । मौि3क ु

म{यको अिथरता र अपराधको माOा अनू सुार आिथ�क सजाय तो<दा अपराधीको आिथ�क िथित 

�ास>�क हLन आउने करालाई �यानमा ु रािख यतो �यवथा ग>रएको हो । कैदको सजायले पिन सबै 

मािनसमा बराबर असर पाछ� भm सिकंदैन भmे सैcाि�तक तक�  उन नस<ने होइन तर यस िभmताको 

परास धेरै िवतृत हLन नस<न े र िवतृत हLन स<न े परासिभOलाई पिन असरको िभmता ना�न सिकने 

यिnयn मापदTडको अभाव हLनेु ु  भएकोले कैदको सजायको उप9ो हद काननु मा तोिकिदंदा कसरको ु

माOा अनसार सजायको अनपात िमलाउन अदालतलाई अ�ठेरो पछ� भm सिकंदैन ।ु ु  िकटवा सजायको ु

�यवथा भएकोमा बाहके कैदको सजाय तो<दा अपराधीको शारी>रक वा मानिसक अवथातफ�  �यान 

िदई उपयn सजायको ठहर गनd वािधनता अदालतलाई �ाC छंदैछ । ज>रवानाको सजायको प>रमाणको ु



www.lawcommission.gov.np 

114 

www.lawcommission.gov.np 

भने सबै जसो कलममा अपराधीको अ�य अवथाको साथसाथै अपाराधीको आिथ�क िथितसँग िसधा 

स$ब�ध रहेकै हL�छ । मलकको औसत आिथ�क िथितको िवचार गरी ज>रवानाको सजाय तो<न ु ु ु

अ�यावहा>रक हLन े माO होइन सजायको वातिवक असरमा िवभदे गन� हLदैँन भmे �याियक िसcा�त ु

िवपरीत पिन हL�छ । आिथ�क िथितमा वत�मान रहेको िभmता यित ठलो छ िक यसलाई कनै  परासिभOू ु  

समे�न सिकंदैन । अक� करा अनिचत आिथ�क फाइदा उठाउने िनयतले ग>रएको अपराधमा अथ� ु ु

िल�साको अनपातमा ज>रवाना तो<न उिचत हL�छ । अनिचत त>रकाले उठाउन खोिजएको फाइदाको कनै ु ु ु ु

हद नहLन े हL ँदा सो बापत िदइने ज>रवानाको पिन हद नराखी िदन तक�  र �यायस�त न ै हL�छ । यी नै ु

िवचारह_बाट आयोगले सामा�यतया ज>रवानाको हद नतो<ने नीित अपनाएको हो । तर उप9ो हद 

नतोिकएको कारणबाट कसैलाई अनिचत _पले Kयादा ज>रवाना ितन� नपरोस भmे अिभ�ायले अपराधी ु ु ्

वा अपराध गरेको अवथासँग नसहाउने गरी ु अVयािधक ज>रवाना तो<न हL ँदैन भmे दफा ३४ मा प  

�यवथा ग>रएको छ । 

३३३३....९९९९    ज>रवाना ज>रवाना ज>रवाना ज>रवाना बापतबापतबापतबापत कैद गन�पदा� कैद गन�पदा� कैद गन�पदा� कैद गन�पदा�ुु ुु : संिहताको दफा ३५ मा ज>रवानाको सजाय तो<दा ज>रवाना नितरेमा  सो 

नितरे बापत कैद हLने अविध समेत अदालतले िनण�यमा तो<ने �यवथा ग>रएको छ । मलक+ ऐनु ु , दTड 

सजायको ५३ न$बरमा ज>रवाना नितरे बापत कैद गन�ुपदा� फौKदारी मiाको भए मिहनाु  एकको तीस 

bपैयाँको दरल े कैद ठे<न पनd �यवथा छ । उn कैद ठे<दा Kयादाु  से Kयादा कित अविधस$म कैद हLन 

स<ने हो भmे चाँही सोही दTड सजायको महलको ३८ न$बरमा उ9ेख छ । जस अनसार कैद वा ु

ज>रवाना दव ै सजाय भएकोमा ज>रवानाु  नितरे बापत चार वष�स$म कैद वा ज>रवानाम�य ेकन ैवा दवै ु ु

सजाय हLन स<ने अपराधमा ज>रवाना माOको सजाय भएकोमा सो नितरे बापत उn अपराधमा हLन स<ने 

कैदको उप9ो हदको आधास$म र ज>रवानाको माO सजाय हLने अपराधमा ज>रवाना नितरे बापत दईु 

वष�$म कैद हLन सnछ । संिहताको दफा ३५ अनसार दTड सजायको ु ५३ न$बरमा भए जतो ज>रवानाको 

प>रमाणलाई कैदको अविधमा प>रणत गनd िनि¥त त>रका �यवथा ग>रएको छैन  ज>रवाना नितरे बापत 

कित अविधस$म कैद हLन स<ने हो भm ेकरालाई ु  एउटा वतिन¢ प>रवत�न सारणीमा िनभ�र रहने �यवथा ु
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नगरी अदालत वयंले ज>रवाना नितरे बापत हLन ेकैदको अविध िनण�यमा तो<ने �यवथा ग>रएको छ ।  

ज>रवानाको प>रमाण नगदमा �यn ग>रने भएको र नगदको म{य िथर नरहने भएकोले Vयतो वातिवक ू

म{य अिथर रहने नगदमा �यn ग>रने ज>रवानालाई सदा िथर रहने कैदको समयसँग ू आबc गन� उिचत ु

नहLने र अपराधी तथा िनजले गरेको अपराधको िवचारबाट �यायाधीशले ज>रवानाको सजाय तो<दा जन ु

असर पानd िवचारले तोकेको हो उn ज>रवाना नितरेमा Vयसबाट कित अविधलाई कैद गरेमा सो असर 

पानd ल�य परा होला भmे वयं �यायाधीशल ेनै िवचार गरी तदनसारू ु  कैद अविध िनधा�रण गदा� �याियक 

�ि कोणबाट उपयn हLने देखेर आयोगले अदालतको �याियक िववेकमा ज>रवाना नितरे ु बापत कैद हLने 

अविध िनधा�रण गनd िज$मेवारी छाडेको हो । 

३३३३....१०१०१०१०     ज>रवाना नितरे बापत कैद हLने अविधको उप9ो हद बारे चाँिह दफा  ३५ मा �  �यवथा ग>रएको छ । 

जस अनसार दTड सजायको ु ३८ न$बरमा जतो कैद र ज>रवाना दवै सजाय हLन स<ने अपराधमा पिन ु

कैदको सजाय समते भएको वा नभएको कराले ज>रवानाु  नितरे बापत कैद हLने अविधको उप9ो हदमा 

असर पानd नभ ैकैदको सजाय हLन स<ने अपराधमा भए सो कैदको अविध भ�दा बढी हLन नजाने गरी चार 

वष�स$म र िसफ�  ज>रवानाको माO सजाय हLने अपराधमा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना भएकोमा छ 

मिहनास$म र सोभ�दा बढी भएकोमा छ मिहनादेिख एक वष�स$म ज>रवाना नितरे बापत कैद तो<न   

स<नेछ । मलक+ ऐन दTड सजायको महलमा ज>रवाना नितरे ु ु बापत कैद हLने अविध बारे सामा�य िनयम 

उ9ेख ग>रएको भएपिन मलक+ ऐनको अ_ कन ैमहलमा Vयस स$ब�धमा अलगैु ु ु  �यवथा भएको पिन 

पाइ�छ जतो- चोरीको २८ न$बर । संिहतामा यतो कनै खास अपराधमा ु ज>रवाना नितरे बापत कैद 

हLने अविध बारे िवशेष िनयम अ�य थानमा कत ैउ9ेख ग>रएको छैन । 

३३३३....११११११११ ज>रवाना नितरे बापत केही सयम कैद बसी सकेपिछ ितन� {याएमा वा असल हLन आएमा कैद बसी ु

सकेको अविधको ज>रवाना िमनाहा िदनको लािग ज>रवानाको अ� र सो नितरे बापत तोिकएको कैदको 

अनपातको आधारमा िहसाब ग>रने �यवथा पिन दफा ु ३५ मा उ9ेख ग>रएको छ । 
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३३३३....१२१२१२१२ नाबालकलाई सजानाबालकलाई सजानाबालकलाई सजानाबालकलाई सजाय गन� पदा�य गन� पदा�य गन� पदा�य गन� पदा�: आठ वष� ननाघेको नाबालकले गरेको काम अपराध नमािनने करा ु

संिहताको दफा १० मा उ9ेख भएको छ । आठ वष� मािथको तर बाx वष� ननाघेको नाबालकले अपराध 

गरेमा ज>रवानाको माO सजाय हLने अपराध रहेछ भने ह�काइ छाडी िदने दफा ३६ मा ग>रएको �यवथा 

दTड सजायको १ न$बरमा भएको हाल �चिलत �यवथासँग िम{दो ज{दो छ । ज>रवाना बाहेक अ�त ु

कनै सजाय हLने अपराध रहेछ भन े दTड सजायको ु १ न$बर अनसार दई मिहनास$म कैद हLन स<नमेा ु ु

संिहताको दफा ३६ को उपदफा (१) को �ितब�धाVमक वा<यांश अनसार छ मिहनास$म कैद हLन स<ने ु

�यवथा छ । यस स$ब�धमा दTड सजायको १ न$बर र संिहताको ३६ दफामा अक� िभmता के छ भने 

पव�n काननमा दई मिहनास$म कैद हLन स<ने करालाई उमरे पगेको �यिnलाई हLन स<ने सजायबाट ू ु ु ुु

िनरपेB बनाइएको छ । संिहताको ३६ दफामा भने उमेर पगेको �यिnलाई कनै सजायु ु को एक तृतीयांश 

सजाय हLने सामा�य �यवथा गरी उn कैदको सजायको अिधकतम हद छ मिहना ना�न नहLने ब�देज 

लगाइएको छ । 

३३३३....१३१३१३१३ कनै ु अपराधमा उमरे पगेको �यिnलाई हLने सजायको आधा सजाय बाx वष� नाघेको र सोx बष� ननाघेको ु

नाबालकलाई हLने �यवथामा दTड सजायको १ न$बर र संिहताको दफा ३६ (२) मा समान छन तर ्

मृVयदTड हLने अपराधको हकमा Vयता नाबालकलाई संिहतामा ज�मकैद हLने �यवथा ग>रएको छ । दTड ु

सजायको १ न$बरमा भने Vयसबारे कनै िवशेष करा उ9ेख नभएकोले उn ु ु १ न$बर र ६ न$बरको संयn ु

�योग अनसार बीस वष� माOु  कैद हLने �यवथा छ । 

३३३३....१४१४१४१४ दTड सजायको १ न$बर र संिहताको ३६ दफामा अक� थप िभmता के छ भने पव�n काननलेू ु  आठ वष� 

मिनको नाबालकलाई सजायु भागी नहLने गराइ आठ वष� वा सो भ�दा मािथको तर सोx वष� मिनको ु

नाबालकलाई एक हदस$म र बाx वष�को वा सो भ�दा मािथ तर सोx वष� भ�दा कम उमेर पगेको ु

नाबालकलाई अक� हदस$म सजाय हLने �यवथा गरी आपरािधक उgरदाियVवको आधारमा 

नाबालकको उमेरलाई तीन 1ेणीमा िवभn गनd िवभाजन रेखा आठ वष� मिनु , बाx वष� मनीु , सोx वष� 
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मिनको उमेरलाई मानेको छ तर सिंहताको दफा ु १० र ३६ ले भने उn िवभाजन रेखा 4मश: आठ वष� 

ननाघेको, बाx वष� ननाघेको र सोx वष� ननाघेको उमरेलाई कायम गरेको छ । 

३३३३....१५१५१५१५ एउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLनेएउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLनेएउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLनेएउटा अपराधमा धेरै सजाय नहLने: दफा ३७ को उपदफा (१) अनसार कनै आपरािधक काम एक ु ु

भ�दा बढी कामह_ िमलेर बmे रहेछ र ती िमलेर बmे कामह_म�ये पिन सबै वा कनै वत�O _पले आफz  ु

पिन आपरािधक रहेछन भने पव�n र प¥ादn आपरािधक कामह_म�ये जन काममा बढी सजाय हLन ् ू ुु

स<छ सो कामको माO सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । उदाहरणको लािग सिंहताको दफा ११८ को 

खTड (क) अनसार चोरी गदा� कसैलाई चोट पa याु ु एमा डकैतीको अपराध गरेको मािन�छ । यसरी चोट 

पa याु ई चोरी गरेमा डकैतीको अपराध गनd �यिnलाई चोरी गरेको, चोट पa याु एको र डकैती गरेकोमा 

अलग अलग सजाय हLदैँन ब{क+ यी तीन अपराधम�ये डकैतीमा बढी सजाय हLने �यवथा भएकोले सो 

अपराधमा माO दफा १५९ अ�तग�त सजाय हL�छ । 

३३३३....१६१६१६१६ दफा ३७ को उपदफा (२) मा कनै एउटा काम एकभ�दा बढी ऐन अ�तग�त अपराध मािनन स<ने भएमा ु

जन ऐनले बढी सजाय तोकेको छ सोही सजाय माO हLने �यवथा ग>रएको छ । एउटै आपरािधक काममा ु

दोहोरो सजाय हLन हLदैँन भmे दTड काननको सामा�य िसcा�तलाई अ>�ु ु कार गन� दफा ३७ (२) रािखएको 

हो । एकभ�दा बढी ऐन अ�तग�त अपराध हLने कनै काम स$ब�धी मiामा काय�िविध काननले गदा� मiा ु ु ु ु

परेको अदालत ती सब ै ऐनह_ अ�तग�तको मiा हेन� सBम नरहकेो अवथामा दफा ु ३७ (२) को 

�यवथाले किठनाई उVपm गन� नपाओस भmे अ् िभ�ायले �ितब�धाVमक वा<यांश रािख उn �यवथाले 

अदालतलाई आ\नो अिधकार BेO नभएको अपराधमा सजाय गनd अिधकार िदएको मािनने छैन भmे 

प  �यवथा ग>रएको छ । यस �ितब�धाVमक वा<यांशल ेअदालतले सजाय गदा� आ\नो अिधकार BOे 

ना�न नपाउने माO हLदैँन अिपत मiा परेको अदालतको अिधकारिभO पनd ऐनमा �यविथत सजाय भ�दा ु ु

अिधकारिभO नपनd ऐनामा �यविथत सजाय बढी रहछे भने मiा परेको उn अदालतले सो मiामा िनण�य ु ु

गन� नस<ने भई बढी सजाय हLने ऐन अ�तग�तको मiा हेन� सBम अदालतमा सान� पनdु ु  अनावjयक र 

अ��ारो अवथा पन� िदनबाट बचाउ गछ� । 
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३३३३....१७१७१७१७ खत खा�ने बारेमा हाल �चिलत कानुनमा दफा ३७ ले अवjयमेव वैwािनक र �याियक सधार {याउँछ ु

भmे आयोगको धारणा छ । दTड सजायको १० न$बर अनसार सजाय खा�न ेकरालाई मiा च{दा एउटै ु ु ु

कागजबाट चले नचलेको करामा िनभ�र बनाएको छ र साथ ै कैद र ज>रवानाको सजायमा पिन िवभेद ु

गरेको छ । संिहताको दफा ३७ मा भने �याियक �ि कोणबाट कनै यिnयn आधारको _पमाु ु ु  �हण गन� 

नसिकने एउटै कागजबाट चलेको नचलेको वा ज>रवानाको सजाय पाउने कैदको सजाय पाउन े भmे 

करालाई �ास>�ु क मानेको छैन । एउटै काम िविभm ऐन अ�तग�त अपराध हLने रहछे भने पिन बढी 

सजायको �यवथा भएको एउटै ऐन अ�तग�त सजाय हLने र एउटा आपरािधक काम अ_ कामसँग िमलेर 

अक� छ¤ै आपरािधक काम हLने रहेछ भने ती म�ये जनमा बढी सजायको �यवथा छ सोही हLने प  ु ु

�यवथा गरेर दफा ३७ ले मiा च{दा कन _पले चलेको छ वा सजायको कन िकिसम छ भmे करामा ु ु ु ु

सजाय भोyपनd ु दाियVवको प>रमाणलाई िनभ�र पारेको छैन । 

३३३३....१८१८१८१८ दफा ३८ ले मलक+ ऐन अदालती ब�दोबतको ु ु १८८ न$बरमा िनिहत मौिलक भागलाई समावेश गरी 

काय�िविध स$ब�धी करालाई छाडेु को छ । ऐनमा तोिकएको सजाय भ�दा कम सजाय तो<न सिकने 

अिधकार मौिलक काननले नै �दान गन� उपयn भएकोले संिहतामा Vयसबारे �यवथा ग>रएको हो । ु ु

संिहतामा सव�वको सजाय हLने �यवथा ग>रएको छैन तापिन यो प>र?छेद अ�तग�तको �यवथा नेपाल 

कानन अ�तग�तका सबै ु अपराधका स$ब�धमा सामा�यत: लाग हLन े भएकोले अ�त �चिलत काननमा ू ु

भएको सव�व सिहत ज�मकैदको सजायलाई समते �ि मा राखरे दफा ३८ मा“सव�व सिहत ज�मकैद” 

भmे वा<यांश समेत रािखएको छ । 

३३३३....१९१९१९१९ अपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गनdअपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गनdअपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गनdअपराधी ठह>रएको �यिnलाई साव�जिनक _पमा िन�दा गनd: अपराधीलाई भएको सजाय अ_लाई 

उदाहरण ब�छ र अपराध गनd �वृिg िनवारण गन� सहायक हL�छ भmे दTड काननुको एउटा सामा�य 

िसcा�त हो । तसथ� अपराधी, िनजले गरेको अपराध र पाएको सजायलाई सव�साधारणले थाहा पाउने 

गरी �काशमा {याउन उपयोगी हL�छ तर दफा ३९ को �यवथा गना�को अिभ�ाय यस उपयोिगमतामा 

माO सीिमत छैन । कनै समाज िवरोधी यता आपरािधक कामह_ु  हL�छ जन काम अ�य �यिnले भ�दा ु
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धनी भएको कारणले वा अ�य कारणबाट समाजमा �ित¢ा �ाC गरेका �यिnले आ\नो िथितको लाभ 

उठाइ गन� स<ने स$भावना बढी रह�छ र खासगरी यता आपरािधक कामको स$ब�धमा साव�जिनक 

_पमा िन�दा गनd �यवथा बढी �भावकारी हL�छ केही मािनसलाई अ_ सजाय हLने कराको ु  भ�दा आ\नो 

बेइhती हLने वा आ\नो ककृVयको �चारल ेगदा� आ\नो �यवसाय वा �यापरमा �ितकल असर पछ� भmे ु ू

कराको बढी डर रहेको हLु �छ । यता मािनसलाई आपरािधक काम गन� द_Vसािहत पान� दफाु  ३९ को 

�यवथा �भावकारी हLने िवeास िलन सिक�छ । यतो �यवथा अ�य केही मलकह_मा पिन भएको ु ु

पाइ�छ । उदाहरणको लािग कोलि$बया राKयको दTड िवधानको दफा ४२, ५२, र ५३, सोिभयत 

_सको दTड िवधानको दफा २१ (९) र ३३ तथा भारतको खा^ पदाथ� िमसावट िनवारण ऐन, १९५४ 

को दफा १६ (२) लाई िलन सिक�छ । 

३३३३....२०२०२०२० जन जन अपराधको स$ब�धमा दफा ु ु ३९ बमोिजम साव�जिनक िन�दा गन� उपयn हL�छ सो अपराधको ु

पिन उn दफामा उ9ेख गन� वाु .छनीय हL�छ हLदँ ैन भmे िवषयमा आयोगले िवचार िवमश� गरेको िथयो । 

यस स�दभ�मा अपराध िक�न भ�दा अपराध र अपराधी समतेको िवचारबाट �यापक साव�जिनक िहतको ु

लािग उपयोगी हLन ेदेखमेा �कािशत गराउन ेकरा अदालतकै िववेकमा स¯पन उिचत हL�छ भmे आयोगले ु

महसस गa योु  । साव�जिनक _पमा िन�दा गदा� लाyे खच� स$बि�धत अपराधीबाट असल ग>रने करालाई ु ु

उपदफा (२) मा प  पा>रएको छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----४४४४    

राजकाजस$ब�धी अपराधराजकाजस$ब�धी अपराधराजकाजस$ब�धी अपराधराजकाजस$ब�धी अपराध    

४४४४....११११ राKयको सरBा गन� सरकारको अ�तिन�िहत �थम कत��य हो । यसको प>रपित�मा नै �Vयेक राKयमा िव3ोह ु ु ू

र राज3ोहस$ब�धी काननह_ पर$परागत कानु ुनका _पमा रही आएका हL�छन । तदन_प नेपाल ् ु

अिधराKयमा पिन (राजकाज अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ मा यस स$ब�धमा �यवथा भएको   

पाइ�छ । आयोगले िव3ोह, राज3ोह र Vयसको सहगोOी (Kindred) अपराधीह_लाई संिहतामा 

समावेश गनd 4ममा उn ऐनको आधार िलएको छ र Vयसमा रहेको Oटीह_को िनराकरण गरी आवjयक ु
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थपघटसाथ सिंहतामा समावशे गरेको छ । राKयको सरBाको स�दभ�मा राजकाजु स$ब�धी अपराधह_को 

अVयािधक मह�व हLने हLनाल े यस संिहतामा अ_ अपराधस$ब�धी प>र?छेदह_ �ार$भ हLन अगावै ु

फौKदारी �यायका सामा�य िसcा�तह_को लगgै पिछ यी अपराधह_लाई दफावc ग>रएको छ 

राजप>रवार उपर आ4मण र सतीVव नाशस$ब�धी सािबक ऐनमा भएको �यवथामा हाल कन ैकरा थप ु ु

गन�पनd आवjयक नदेिखएकोले यथावत रािखएको छ ।ु ्  

४४४४....२२२२ 1ी 1ी 1ी 1ी ५ ५ ५ ५ �ित िव3ोह�ित िव3ोह�ित िव3ोह�ित िव3ोह: सािबक ऐनको दफा ४ मा रा67 िव·व शीष�क अ�तग�त 1ी ५ को सरकारलाई 

प{टाउने वा नेपाल अिधराKयको साव�भौमसgामा खलल पानd मनसायले हातहितयार उठाइ कनै ु

अ�यवथा उVपm गनd, सो गन� उ ो̂ग गनd वा द_Vसान िदने कामलाई दTडनीय बनाइएको छ तर रा67 ु

िव·वको म#य िवषयवत नेपालको सं�भताको �ितमित�ु ु ु ू  1ी ५ महाराजािधराज�ित हातहितयार उठाइ 

िव3ोह गनd, Vयसको उ^ोग गनd वा द_Vसाहन िदने अपराधह_लाई Vयस दफामा म#य थान िदनु ु ु पनdमा 

Vयतो नभएको दिेखएकोल े आयोगल े सो करालाई अVयािधक दTडनीय बनाइ Vयस दफालाई पनु ु : 

तज�मा गरी संिहताको दफा ु ४२ मा समावेश गरेको छ र हा¨ो राजत�OाVमक शासन �यवथा अन_प ु

Vयस दफालाई “1ी ५ �ित िव3ोह” भmे शीष�क िदएको छ । यस शीष�क अ�तग�त िव3ोहको अपराध 

स$ब�धमा देहायका �ि कोणह_ समावेश ग>रएका छन ।्  

((((११११))))    1ी 1ी 1ी 1ी ५ ५ ५ ५ �ित �VयB िव3ोह�ित �VयB िव3ोह�ित �VयB िव3ोह�ित �VयB िव3ोह: यसमा 1ी ५ महाराजािधराजलाई नै ल�य गरी हातहितयार उठाएको 

वा सो गन� उ^ोग वा द_Vसाहन िदने काय�ह_ पद�छन जन उपदफा ु ् ु (१) मा समािव  छ । 

((((२२२२))))    1ी 1ी 1ी 1ी ५ ५ ५ ५ �ित अ�VयB _पमा िव3ोह�ित अ�VयB _पमा िव3ोह�ित अ�VयB _पमा िव3ोह�ित अ�VयB _पमा िव3ोह: यसमा 1ी ५ महाराजािधराजलाई �VयB ल�य नबनाइ 1ी 

५ tारा गिठत 1ी ५ को सरकारलाई ल�य बनाइ Vयसलाई प{टाउने उiेjयले अ�यवथा उVपm 

गनd काय�ह_ पद�छन जन उपदफा ् ु (२) मा समािव  छ । 

((((३३३३))))    1ी 1ी 1ी 1ी ५ ५ ५ ५ �ित गौण _पमा िव3ोह�ित गौण _पमा िव3ोह�ित गौण _पमा िव3ोह�ित गौण _पमा िव3ोह: यसमा 1ी ५ लाई �VयB वा अ�VयB _पमा ल�य नबानए 

पिन 1ी ५ को सं�भतामा खलल पानd काय� जतैु  नेपाल अिधराKयको �ादेिशक अखTडतालाई 

टु¸याउन ेउiेjयले गरेको लटिपटु  तोडफोडस$ब�धी काय�ह_ पद�छन । 
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४४४४....३३३३ यस�कार �तत दफाु मा �VयB, अ�VयB वा गौण_पले 1ी ५ �ित ग>रने िव3ोहस$ब�धी सबै 

काय�ह_लाई दTडनीय बनाउने उiेjयले यस दफाको तज�मा ग>रएको छ । र यो यित �यापक छ िक 1ी ु ५ 

को सरकारको मि�OमTडलका सदयह_ले पिन सामिहक वा �यिnगतू _पमा समेत 1ी ५ 

महाराजािधराज �ित िव3ोहस$ब�धी काम करा गरेमा िनज वा िनजह_ समेत उपदफा ु (१) अ�तग�त 

दTडभागी हLन जा�छन । यस दफाको उपदफा ् (१) वयं नै �यापक छ र Vयसकारण उपदफा (२) रहन ु

िन�योKय छ भm े धारणा पिन िलन सिक�छ तर आयोगको �ि मा उपदफा (२) नरा#दा 1ी ५ �ित 

अ�VयB िव3ोह ग>रने करा छ�न े 1ी ु ु ५ को सरकारले िव3ोह गरेको अवथामा Vयसलाई 1ी ५ �ित 

िव3ोह गरेको भmलाई काननको �या#याु Vमक �यवधानको सामना गन�पनd हLन आउँदछ िकनभने उपदफा ु

(१) को िवषय वतस$ममा यस दफालाई सीिमत गदा� 1ीु  ५ को सरकार 1ी ५ कै कृVय (Creation) र 

अिभ�यिn (Manifestation) हL ँदा Vयसबाट भएको िव3ोहलाई िव3ोहको संwा िदन तािक�क ु

अस$भा�यतामा (Logical impossibility) प�छ । यो करा सही हो िक 1ी ु ु ५ को अभावमा 1ी ५ 

को सरकारको क{पना गन� सिकंदैन तर 1ी ५ को सरकार 1ी ५ को काय�का>रणी शिn (Executive 

power) को मत�_प हो र काननी तवरले थािपत नेपाल अिधराKयको सरकार हो । यसरी 1ीू ु  ५ बाट 

गठन गरी ब<सेको कानन सरकारलाई संवैधािनक तवरले नभईु  बल �योग र �दश�नtारा प{टाउन पिन ु

1ी ५ �ितकै िव3ोह हो भmे करा प  पान� नै उn उपदफा ु ु (२) को उiेjय हो । यसबाट िव3ोहस$ब�धी 

काननलाई प  पान� मiत पy गएको छ भmे आयोु ु गको धारणा छ । बेलायतको काननमा पिन जहाँ ु

िव3ोहलाई घोर िवeासघात (High treason) को संwा िदइएको छ Vयहाँ राKयको �मख �यिnह_ ु

हVया गनd अपराधलाई पिन िव3ोहको अ� मािनएको छ । उपदफा (२) को उपयोिगता अक� 

�ि कोणबाट पिन प  हL�छ । उn उपदफाको अभावमा 1ी ५ को सरकार 1ी ५ को प>रक{पनाबाट 

किहले पिन िभm _पमा सि$झन नसिकने िसcा�तको प>र��ेयमा 1ी ५ को सरकार भmे िनकायका 

�यिnह_ले सामिहक तवरले किहले पिन 1ी ू ५ �ित िव3ोह गन� नस<ने प>रक{पनाको सृजना गद�छ जो 

िक िवe इितहासको वातिवकतासँग मेल खाँदैन । राजाtारा गिठत सरकारबाट पिन िव3ोह भएको कz यौ 
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उदाहरणह_ िवe इितहासमा पाइ�छन । ् तसथ� उपदफा (१) को साथसाथै उपदफा (२) रा#नबाट ु

िव3ोहस$ब�धी कानन बढी �यावहा>रक र पु   हLन गएको छ । कानन �या#याु स$ब�धी ऐन, २०१० 

अनसार ु सामा�य अवथामा 1ी ५ को सरकार भmाल ेमि�Oप>रष¹को स9ाह अनसार काम गरी बि<सने ु

1ी ५ महाराजािधराजलाई स$झन पनd हLनाल ेपिन 1ी ु ५ र 1ी ५ को सरकार भmे िनकायह_को छ¤ाछ¤ै ु ु

काननी िथित पिन 1ी ु ५ �ित िव3ोह शीष�क दफामा 1ी ५ को सरकारलाई प{टाउने उiेjयले 

अ�यवथा उVपm गनd काम करा वा Vयसको उ^ोग वा द_Vसाहनलाई िलई उपदफा ु ु (२) को �यवथा 

गन� आयोगले उपयn र यिnस�त दे#दछ ।ु ु ु  

४४४४....४४४४ ि�िटशकालीन भारतमा पिन राजा िवbc हातहितयार उठाउनलाई दTडनीय गन�को साथै भारतीय ु ु

सरकारलाई डर Oासमा पानd काम करालाई पिन दTडनीय ग>रएको पाइ�छ । तसथ� �तत दफामा 1ी ु ु ५ 

�ित हातहितयार उठाउने, 1ी ५ को सरकारलाई प{टाउने उijेयले तथा नेपाल अिधराKयको 

साव�भौमसgामा खलल पानd उiेjयले गरेका आपरािधक काय�लाई 1ी ५ �ित िव3ोह भmे शीष�क 

अ�तग�त रािख िव3ोहस$ब�धी काननलाई  बढी �यापकु , �यावहा>रक र प  त{याइएको छ ।ु  

४४४४....५५५५ अक� मह�वपण� करा संिBCता र सरलता {याउने �ि कोणले संिहतामा �यवथा ग>रएका सबै ू ु

अपराधह_को उ ो̂ग र द_Vसाहनको सजायको �यवथा प>र?छेद ु ४ मा ग>रएको भएतापिन 1ी ५ �ित 

िव3ोह गनd अपराधको उ ो̂ग र द_Vसाहनलाई मल अपराध सरह नै ु ू सजायभागी बनाउन आयोगले ु

उपयn ठानी Vयसको सजायको �यवथा पिन मल दफा म ै गरेको छ । चोरी डकैित आिद स$पिg ु ू

स$ब�धी अपराध वा Kयानस$ब�धी अपराध गनd अपराधीह_ले अपराध ग>रसकेपिछ पिन प4ाउमा प>र 

दTड सजाय पाउन े भयले Oिसत रह�छन तर 1ी ् ५ �ितको िव3ोह सफल हLन गएमा िव3ोहीह_लाई 

सजाय हLने �� नै उदैन Vयसकारण िव3ोहको उ^ोग र द_Vसाहनु स$ब�धी आपरािधक काय�कलापलाई 

�ार$भमै िनम�ल पान� आयोगले उपरोू n �यवथा गन� उपु यnु ठहराएको छ । 

४४४४....६६६६ राज3ोहराज3ोहराज3ोहराज3ोह: राज3ोहको म#य त�व ु 1ी ५ महाराजािधराज सरकार वा मौसफ�ित घृणाू , tेष वा अपहलेना 

फैलाउनलाई मािनने एक सथािपत करा हो । सािबक ऐनमा ु ु ु  1ी ५ महाराजािधराज र शाही प>रवार�ित 
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घृणा, tेष वा अपहलेना स$ब�धमा भएको �यवथा उपयn नै भएकोले Vयसलाई �तत संिहतामा ु ु

यथावत रािखएको छ ।्  1ी ५ को सरकारस$ब�धी उपदफा (२) मा भने आयोगले मौिलक Oटी रहेको ु

अनुभव   गद�छ । िकनभने Vयस उपदफामा �यn ु “िनराधार बे�मािणक” भmे शoदह_ले “राज3ोह” 

भmे अपराधको सारत�वलाई नै समावशे नगरी Vयसलाई िन�भाव (Ineffective) त{याएको ु  

देिख�छ । शoदमा काय�लाई �ोVसािहत गनd Bमता हL�छ राज3ोह भmे अपराध शoद वा आकार वा 

िच�को सा�ेितक �योगले स$भव हL�छ । Vयतो मा�यमको �योगtारा 1ी ५ को सरकारको घृणा, tेष 

वा अपहलेना गन� गराउन नै राज3ोहको म#य त�व ु ु ु (Element) हो । घृणा तrयमा आधा>रत छ वा छैन 

भmे करा िविधशा ले राज3ोहको अपराधको स$ब�धमा बसेरोकारको र िन6�योKय ु (Irrelevant and 

Immaterial) मानेको छ । अखTडता र सरBा राKयको आधाु रभत करा होू ु , यसलाई कनै पिन म{यमा ु ू

िफतलो गराउन हL ँदैन । यहाँस$म क+ तrयको आधारमा पिन राKयको अखTडतालाई आघात पनd छट ु

कसैलाई हLन स<दैन िकनभन े राKय रहेमाO नेपाली रहन स<दछ । नेपाल रहदैँन भने नेपाली पिन हL ँदैन । 

तसथ� सVय आधारमा पिन राKयको अखTडतामा आघात पनd गरी नाग>रकलाई घृणा, tेष वा अपहलेना 

फैलाउने गरी बो{ने, ले#ने वा अ_ कनै िकिसमबाट अिभ�यिnको वत�Oता रा67ह_ले िदएको ु  

देिखंदैन । सािबक ऐनमा भएको राज3ोहस$ब�धी दफा यस मानेमा अवय नै Oटीपण� छ । Vयसकारण ु ू

सािबक ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा रहेका “1ी ५ को सरकारको काम कारबाईको उ9ेख गरी 

िनराधार अ�मािणक करा देखाइु ” भmे शoदह_ िझिकएका छन ।्  यस�कार राज3ोहस$ब�धी 

�यवथालाई अ�य �जाताि�Oक देशह_मा भएको �यवथा अन_प �भावकारी त{याइएको छ ।ु ु  

४४४४....७७७७ काननtारा थािपतु  सरकारको घृणा, tेष वा अपहलेना नहLने गरी आलोचना �Vयालोचना गन� ु

नाग>रकको अिधकार भने अवjय मािनएको छ । यसकारण उपदफा (२) को �ितब�धाVमक वा<यांशमा 

कनै सरकारी नीित वाु  �शासक+य काम कारबाई काननी तवरल ेप>रवत�न गराउने उiेjय िलई वथ एवं ु

समयंमपण�ू  भाषामा आलोचना गनd नाग>रकको अिधकार सरिBत रािखएको छ ।ु  
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४४४४....८८८८    िमOरा67िमOरा67िमOरा67िमOरा67�ित�ित�ित�ित िव3ोह तथा िमOरा67का राKयिभO लटमार गनd िव3ोह तथा िमOरा67का राKयिभO लटमार गनd िव3ोह तथा िमOरा67का राKयिभO लटमार गनd िव3ोह तथा िमOरा67का राKयिभO लटमार गनdुु ुु : यी दई अपराधह_ बारेका ु सािबक 

ऐनको दफा ७ र ८ मा प>रवत�न गरी सिंहताको दफा ४५ र ४६ मा 4मश: समावेश ग>रएको छ । यी दवै ु

दफामा सािबकमा भएका “1ी ५ को सरकारको कन ैिमOरा67कोु ” भmे शoदह_को स¤ा हाल “नेपाल 

अिधराKयको कनै िमOरा67कोु ” भmे शoदह_ रािखएका छन । अिधराKयको _पधारण गरेको मलकको ् ु ु

िमOरा67 जनाउन राKयको काय�का>रणी अ�लाई स�ेत गरी “सो अ�को िमOरा67” भmको स¤ा ु

“अिधराKयको िमOरा67” भm उपयn हLने देखेर यो प>रवत�न ग>रएको हो । सािबक ऐनको दफा ु ु ७ मा 

उ ो̂ग र द_Vसाहनलाई समते ु सजायभागी बनाइ दफा ८ मा चाँही उ^ोग र द_Vसाहनलाई छाडेर ु

तयारीलाई दTडनीय बनाइएकोले हाल दफा ४५ र ४६ दवमैा एक_पु ता {याई “उ ो̂ग” र “द_Vसाहनु ” 

भmे शoदह_ रािखएका छन  । ् “िमOरा67को लटमारको स$पिg िलनेु ” बारेको सािबक ऐनको दफा ९ मा 

भएको �यवथालाई हाल नरािखएको कारण के हो भने संिहताको दफा १७५ मा ग>रएको अपराधबाट 

�ाC गरेको स$पिg िलन नहLने सामा�य �यवथाले नै उपरोn ऐनको उiेjय पि  हL�छ ।ु  

४४४४....९९९९    नयाँ दफाह_नयाँ दफाह_नयाँ दफाह_नयाँ दफाह_: शO सेनालाई सहायता गनdु , सैिनक जवानलाई भ�काउने तथा जाससी गनd कामह_ पिन ु

राजकाजस$ब�धी अपराधकै _प स$झन पनd भएकोल ेती आपरािधक कामह_ बारे 4मशु : दफा ४३, 

४७ र ४८ मा �यवथा ग>रएको छ । हाल �चिलत जाससी ऐनु , २०१८ को दफा ३ मा ग>रएको जाससी ु

कसर र जाससीको अपराधमा ग>रएको िभmतालाई हटाइ एउटैमा िमलाइएको छ र कसरको ग$भीरताको ु ु ु

पृथकता दशा�उन सजायको िभmता सािबक बमोिजम कामय रािखएको छ । 

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----५५५५ 

साव�जिनक शाि�त साव�जिनक शाि�त साव�जिनक शाि�त साव�जिनक शाि�त िवbcिवbcिवbcिवbcको अपराधको अपराधको अपराधको अपराध 

५५५५....११११     यस प>र?छेदले म#यतया धरैे जना िमली साव�जिनक शाि�त भ� गनdु  काम गन� िनषेध गछ� । शाि�तमा 

खलल पानd अपराध स$ब�धमा यसै संिहतामा अ�यO र अ�य ऐनमा पिन काननी �यवथा नभएको ु  

होइन । तर यस प>र?छेदको �यवथाtारा खासगरी धेरै मािनसले सामिहक ू _पमा कनै लु �य �ाC गन� 

शाि�त भ� गनd �विृg िनवारण गनd अिभ�ाय रािखएको छ । जन आपरािधकु  काम गन� समह बनाइएको ू
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हो सो अपराधदेिख अलग समान आपरािधक उiेjयले समहमा इक�ा हLने कामलाई नै यस प>र?छेदले ू

िनषधे  गछ� । यस प>र?छेदमा दई मल अपराधको �यवथा गु ू >रएको छ । एक हो, गैरकाननी भेलाु , अक� 

हो, ह�लद�ा । गैरकाननी भलेा शाि�त भ� हLन स<ने स$भावनासँग स$बि�धत छ भने ह�लद�ाु  चाँही 

शाि�त भ� भएको िथितसँग स$बि�धत छ । 

५५५५....२२२२    गैरकाननी भेलागैरकाननी भेलागैरकाननी भेलागैरकाननी भेलाुु ुु :  दफा ४९ अनसार गैरकाननी भेला हLन तीन त�वह_को िम1ु ु ण आवjयक पछ� । एक 

हो, पाँच वा सो भ�दाबढी �यिnह_को भलेा, दो£ो, दफामा तोिकएको ल�य पित� गनd साझा उiेjयू , 

ते£ो बलको �योग वा �दश�नtारा Vयसको ल�य पित� गनd उiेjय । दफा ू ४९ को खTड (क) देिख (ङ) 

स$ममा उि9िखत काम गनd ल�य  रािख पाँच वा सो भ�दा बढी �यिn ज$मा हL ँदैमा गैरकाननी भेला ु

हLदैँन, सो ल�य पित�को लािग बलको �योग वा �दश�ू नको माग� अनसरणु  गनd उiेjय पिन हLन पछ�  । ु

गैरकाननीु  भेलाको आपरािधक �कृितको दईतर हL�छु , अिधकार �ाC अिधकारीले भ� हLने आदेश िदन ु

भ�दा अगािडको भलेा र Vयतो आदेश िदएपिछ पिन कायम रहने भलेा । दफा ५०, ५१ ले सजायको 

प>रमाणमा िवभदे गरी भ� हLने आदेश हL ँदा हL ँदै पिन गैरकाननी भलेाको सदय भैरहने कामलाई चक� ु

अपराध बनाएको माOा बढी घटी हLन सnछ । 

५५५५....३३३३    ह�लद�ाह�लद�ाह�लद�ाह�लद�ा:  गैरकाननी भेला वा Vयसको कु ु नै सदयले बल �योग गरेमा वा स$पिg तोडफोड गरेमा 

ह�लद�ाको अपराध गरेको हL�छ र सो अपराधमा गैरकाननी भेलाको लािग तोिकएको भ�दाबढी सजाय ु

हL�छ । ह�लद�ामा पिन जोिखमी हितयार िलएको वा निलएको आधारमा बढी घटी  सजाय हLने �यवथा 

छ । 

५५५५....४४४४    �ितिनधायी �ितिनधायी �ितिनधायी �ितिनधायी दाियVवदाियVवदाियVवदाियVव: गैरकाननी भेलाको ल�य पित�को �यVनमा सो भलेाको कनै सदयल ेकनै ु ू ु ु अपराध 

गरेमा सो अपराध भेलाको सबै सदयले गरेको मािनने �यवथा दफा ५५ मा ग>रएको छ । दफा ५२ र 

दफा ५५ को अवलोकनबाट ह�लद�ा गरेको र गैरकाननी भलेाको ल�य�ािCको लािग अपराध गरेको ु

करामाु  �ितिनधायी दाियVव (Vicarious Liability) को िसcा�तलाई अ�ीकृत ग>रएको थाहा हL�छ 

। समह बनाइ अपराध गनd �वृिgको िनवारणको लािग यतो �यवथा आवjयक पिन पछ� ।ू  आफ वयं ू
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गैरकाननी भेलामा सि$मिलत नभएपिन अ_ कसैलाई Kयाला िदई वा अ�य कनै �कारले ु ु Vयतो भलेामा 

सि$मिलत गराउने �यिnको स$ब�धमा पिन दफा ५६ मा �ितिनधायी दाियVव थािपत ग>रएको छ । 

यसरी भलेाको सदय भएको मािननको साथै आफल ेसि$मिलत गराएको �यिnले कनै अपराध गरेमा ु ू ु

िनज वयंलाई पिन सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । 

५५५५....५५५५    गैरकाननी भेला ु भ� गनd वा ह�लद�ा रो<ने रा67सेवकलाई बाधा िवरोध गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा 

तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLन स<ने �यवथा दु फा ५७ मा ग>रएको छ । ह�लद�ा गन� 

द_Vसाु हन िदने �यिnलाई द_Vसाहनु स$ब�धी दफा २५३ मा भएको �यवथा अनसाु र सजायभागी 

बmपनd त छँदैछ । तर दफा ु ५८ ले ह�लद�ा गराउन े िनयतले वा ह�लद�ा हLन सnछ भmे जानीजानी 

कसैलाई उgजेना िदएकोलाई समेत सजायभागी बनाएको छ । ह�लद�ा भए नभएको आधारमा उgेजना 

िदए बापतको सजाय घटी बढी हLने करा पिन दफा ु ५८ मा उि9िखत छ । 

५५५५....६६६६    धम�, वण�, जात, जाित वा भाषाको आधारमा सा$�दाियक भावना फैलाएर नेपाली जनताको पारप>रक 

सस$ब�धमा खलल पानd कामलाई दफा ु ५४ ले िनषेध गछ� । 

५५५५....७७७७    गैरकाननी भेला र ह�लद�ा स$ब�धी संिहतामा ग>रएको �यवथा अन_प हाल �चिलत काननमा ु ु ु

�यवथा भएको पाइदैन । ह�लहLhतस$ब�धी केही �यवथा केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०२७ मा ग>रएको पाइ�छ । तर साव�जिनक शाि�त कायम रा#न संिहतामा ग>रएको गैरकाननी भलेा र ु

ह�लद�ा िनषेध गनd प  काननको आवjयकता छ भmे आयोगले महसस गरेकोले यस स$ब�धमा यो ु ु

प>र?छेदमा अल�ग ै�यवथा ग>रएको हो । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----६६६६ 

रा67सवेक अिधकारको अपहेलनारा67सवेक अिधकारको अपहेलनारा67सवेक अिधकारको अपहेलनारा67सवेक अिधकारको अपहेलनास$ब�धी अपराधस$ब�धी अपराधस$ब�धी अपराधस$ब�धी अपराध 

६६६६....११११    रा67सेवकको पदीय अिधकारको �योगमा कनै िव�न ु बाधा नपरोस र Vयतो अिधकारको सफल ्

काया��वयनमा अवwा वा झ�ाु  कराको अिभ�यिn वा असहयोग इVयािदबाट अडचन नपगोस भmे ु ु ्

अिभ�ायले यस प>र?छेदलाई संिहतामा समावेश ग>रएको छ । रा67सेवकलाई अिधकार �दान गनd वा ती 
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�ित अ_ले कत��य िनभाउन पनd बारेको अ�य काननसँग यस प>र?छेदमा उि9खत कराह_को िनकट ु ु

स$ब�ध छ भmे यस प>र?छेदका सबैजसो दफामा उि9िखत ‘अिधकार �ाC’, ‘कानन कत��यु ’ भmे  

वा<यांशह_ले दशा�उँछन । वातवमा अिघ भिनए जतै अ�य काननमा �यविथत रा67सेवकको ् ु

अिधकार वा िनज�ितको कत��य स$पादनमा िवरोध उVपm गनd �वृिgको िनवारणको लािग यस 

प>र?छेदको आवjयकता परेको हो । 

६६६६....२२२२    दफा ६०, ६२ र ६९ मा रा67सेवकको केही िवशेष कामह_को सं#यान गरी तVप¥ात दफा ७० मा 

“पदीय काम स$पादन गन� लागेको भmे” िवतृत अथ�बोध वा<यांशको �योग भएकोले सामा�यतया 

Kयादा �योगमा आउन स<न े केही िथितह_ बारे छ¤ै दफामा उ9ेख ग>रएको भएपिन ती िथितह_मा ु

माO बाधा िवरोध गन� नहLने �यवथा सीिमत छैन भm े दशा�उन सरकारी कम�चारीको जनसकै पदीय ु ु

कामको स$पादनामा भएपिन बाधा िवरोध गन� हLदैँन भmे यस प>र?छेदको अिभ�ायको �यापक परासलाई 

दफा ७० मा प  पा>रएको छ । काननु बमोिजम टाँिसएको सचना वा समा�ान ू हो भmे थाहा पाएको 

�यिnलाई Vयतो सचना वा समा�ान ?याVन उ�काउन ू ६१ दफाले िनषेध गरेको छ । 

६६६६....३३३३    समा�ानसमा�ानसमा�ानसमा�ान, , , , सचना तथा आदेश तामेल हLन निदन भागी िह�ंन नहLनेसचना तथा आदेश तामेल हLन निदन भागी िह�ंन नहLनेसचना तथा आदेश तामेल हLन निदन भागी िह�ंन नहLनेसचना तथा आदेश तामेल हLन निदन भागी िह�ंन नहLनेूू ूू : समा�ान, आदेश इVयािद तामेल 

हLन िढलाइ भएबाट �याियक तथा �शासिनक कामा धरैे दीघ�ता आउने सामा�य अनभवको ु करा हो । जस ु

उपर आदेश इVयािद जारी भएको छ सो �यिnको उn आदेश तामेल हLन निदने �येले भागी िह�ंने 

�विृgलाई द_Vसािहत पान� Vयतो �यिnलाई सजाय हLने �यवथा दफा ु ६२ मा ग>रएको  हो । 

६६६६....४४४४    दफा दफा दफा दफा ६३ ६३ ६३ ६३ र र र र ६५६५६५६५: िलखत पेश गन�पनd काननी कत��य भएको �यिnु ु ले जानीजानी िलखत पेश नगरी 

िदएबाट काम कारबाईमा पन� जाने अ�चन र बाधा पन� जाने िथित भरसक उVपm हLन नपाओस भmे  ्

अिभ�ायले दफा ६३ मा Vयतो �यिnलाई छ मिहनास$म कैद वा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । Vयतै साँचो करा �यnु  गन� शपथ �हण गनd आदशेको अवwाल ेपिन 

कितपय तहिककात अनस�धान वा अ�य ु कारबाईमा बाधा पन� जाने हLदँा Vयतो अवwा गनd �यिnलाई 

दफा ६५ अनसार सजायु भागी बनाइएको छ । 



www.lawcommission.gov.np 

128 

www.lawcommission.gov.np 

६६६६....५५५५    झ�ा करा �यn गन� नहLनेझ�ा करा �यn गन� नहLनेझ�ा करा �यn गन� नहLनेझ�ा करा �यn गन� नहLनेु ुु ुु ुु ु : झ�ा करा �यn गन� िनषेध गनd दु ु ईुटा दफा यस प>र?छेदमा रािखएका छन । ्

ती हLन्- दफा ६४ र ६७ । साँचो करा �यn गनd शपथ िलएको �यिnले ु जानीजानी झ�ा कु ु र ा �यn 

गरेमा दफा ६४ ले सजायभागी बनाउँछ । दफा ६७ को शपथसँग कनै स$ब�ध छैन । रा67सेवकलाई ु

जानीजानी झ�ा खबर िदने कामलाई यस दफालेु  दTडनीय बनाएको छ । तर यस दफाले wानको अलावा 

िनयतलाई पिन अपराधको त�व मानेको छ । दफा ६७ अ�तग�त सजायभागी बनाउन झ�ा खबर िदने ु

�यिnको िनयत सरकारी रा67सेवकले गन�पनd काम नगन�ु  लगाउने, गन� नपनd वा नहLने काम गन� लगाउने 

वा कसैलाई अनिचत लाभ वाु  Bित पa याु उने िथयो र िनजले जानीजानी झ�ा खबर िदएको हो भmे ु

�मािणत हLनपछ�  । सजायको हकमा िलएको शपथ िवपरीत ग>रएको काम वभावतु : बढी आपिgजनक 

भएकोले कैदको सजाय दफा ६४ अ�तग�त दई वष�स$मको हLन सnु छ भने दफा ६७ अ�तग�त एक 

वष�स$मको माO हLन सnछ । 

६६६६....६६६६    झ�ा करा �यn गन� नहLने �स�मा प>र?छेद ु ु ७ अ�तग�त दफा ७४ को �यवथा पिन �यान यो�य हLन 

आउँछ । उn दफा ७४ ले पिन झ�ा करा �यn गनd कामलाई दTडनीय बनाएको छ ।ु ु  तर यो दफाको 

परास अिल साँघरो छ । �याियक ु कारबाईमा साँचो करा �यn गनdु  शपथ �हण गरेको वा काननी कत��यु  

भएको �यिnले जानीजानी झ�ा करा �यn गरेकोमा माO दफा ु ु ७४ आकृ  हL�छ । �याियक कारबाईको 

िसलिसलामा झ�ा करा �यn गनd अपराधको �कृित र ग$भीरताको िवचारबाट यसलाई दफा ु ु ६४ तथा 

६७ को सामा�य �यवथाबाट छ�ाइ ु झ�ा �माणस$ब�धी प>र?छेद अ�तग�त दफा ु ७४ मा अल�गै थान 

िदइएको छ । यस अपराधमा तोिकएको कैदको सजाय पिन दफा ६४ को लािग लेिखएकोभ�दा बढी 

गराइ तीन वष�स$म कैद हLन स<न े�यवथा ग>रएको छ । 

६६६६....७७७७    दफा दफा दफा दफा ६६ ६६ ६६ ६६ र र र र ६८६८६८६८: झ�ा करा �यn गरेमा जतै कसैले साँचो कराु ु ु  �यn गन� इ�कार गरेमा पिन काममा 

बाधा उVपm हLने भएकोले कनै िवषु यमा साँचो करा �यn गनd काननी कत��य भएको �यिnले ु ु

तVस$ब�धमा सोिधएको ��को जवाफिदन इ�कार गरेमा दफा ६६ अ�तग�त सजायभागी बmपनd �यवथा ु
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ग>रएको छ । Vयतै आफल े िदएको बयाू न लेिखएको िलखतमा सहीछाप गन�पनd अिधकार यn ु ु

आदेशको अवwा गरी सहीछाप नगनd �यिnलाई दफा ६८ ले सजायभागी बनाएको छ । 

६६६६....८८८८    रा67सेवकलाई मiत िदनपनd तथा िनजको आदेशको पालना गन�पनdरा67सेवकलाई मiत िदनपनd तथा िनजको आदेशको पालना गन�पनdरा67सेवकलाई मiत िदनपनd तथा िनजको आदेशको पालना गन�पनdरा67सेवकलाई मiत िदनपनd तथा िनजको आदेशको पालना गन�पनdु ुु ुु ुु ु :  दफा ७१ र ७२ ले सामा�य 

_पमा 4मश: सरकारी कम�चारीलाई मiत गन�ुपनd र िनजको आदेशको पालना गन�पनd कत��यको बोध ु

गराउँछन । कनै सरकारी कम�चारीला् ु ई िनजको पदीय काममा मiत िदनपनd काु ननी कत��य भएको ु

�यिnले सोबमोिजम मiत निदएमा दफा ७१ अ�तग�त सजायभागी बm पछ� । दफा ु ७२ ले अिधकार �ाC 

सरकारी कम�चारीको आदेश हो भmे जानीजानी कसैले यो आदेशबमोिजम गन�पनd काम नगरेमा वा गन� ु

नहLने काम गरेमा सजाय भोyु पनd त{याएको छ ।ु  

 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----७७७७ 

झ�ा  �माणस$ब�धी र साव�जिनक �यायका झ�ा  �माणस$ब�धी र साव�जिनक �यायका झ�ा  �माणस$ब�धी र साव�जिनक �यायका झ�ा  �माणस$ब�धी र साव�जिनक �यायका ुु ुु िवbcिवbcिवbcिवbcको अपराधको अपराधको अपराधको अपराध 

७७७७....११११    प>र?छेद ७ मा भएको �यवथाको उiेjय �याय �शासनको कशल िनु पादनमा पन� स<ने बाधाह_ 

हटाउन हो । �यान रा#न पनd करा के छ भन े यस प>र?छेद अ�तग�तका दफाह_ िसफ�  अदालती ु ु ु

कारबाईको लािग माO �ास>�क हLने होइनन । अिपत �ारि$भक सचना र अनस�धानदेिख िलएर �याियक ् ु ू ु

�ि4याको सबै चरणसँग ियनको स$ब�ध छ । हाल �चिलत  काननमा झ�ा �माण तथा �याय ु ु िवbcको 

केही अपराधह_ िविभm ठाउँमा छ>रएर रहकेा भएपिन ती अपया�C छन र छ>रएर रहबेाट र भाषाको केही ्

अप ताले गदा� सिजलैसँग बोधग$य छैनन । झ�ा �माणस$ब�धी र साव�जिनक �याय ् ु िवbcको 

अपराधह_मा हाल महसस ग>रएका कमीह_लाई पित� ग>रएकै ठाउँमा एकिOत गरेर थाहा हLन सिजलो ु ू

पनd िकिसमबाट प>र?छेद ७ मा रािखएको छ । यस प>र?छेदमा उ9ेख ग>रएको अपराधह_को �यास 

�शत चौडा छ  र �याय �शासनमा अडचन पान� स<ने सबै जसो कामह_लाई समावेश ग>रएको छ । 

७७७७....२२२२    झ�ा कझ�ा कझ�ा कझ�ा कु ुु ुु ुु ु रा �यn गन� नहLनेरा �यn गन� नहLनेरा �यn गन� नहLनेरा �यn गन� नहLने: दफा ७४ को झ�ा करा �यn गन� नहLन ेिवषयको �स�मा �करण ु ु ६.६ मा 

केही भनी सिकएको छ । िमrया सBम (Prejury) लाई दTडनीय बनाउने दफा ७४ को मल मनसाय ू  



www.lawcommission.gov.np 

130 

www.lawcommission.gov.np 

हो । झ�ा करा हो भmे थाहा पाउँदा पाउँदै साँचो हो भनी िक>रया हा{ने मािनसलेु ु  �याियक कारबाईको 

सVय िन6कष� िनका{ने ल�यमा ठलो बाधा पराउनू ु  सnछ । िक>रया हालेको मािनसले माO होइन साँचो 

करा �यn गनd काननी कत��य भएको �यिnले पिन �याियक ु ु कारबाईमा झ�ा करा �यn गरी िदएमा ु ु

इ�साफको िनरोपण नै बा>�न सnछ । तसथ� साँचो करा �यn गनd शपथ िलएको वा काननी कत��य ु ु

भएको दवै थरी �यिnलाई दफा ु ७४ ले समेटेको छ । 

७७७७....३३३३     झ�ा करा ब<ने साBीलाई सजाय हLन े�यवथा हाल अदालती ब�दोवतको ु ु १६९ न$बरमा ग>रएको छ । 

उn १६९ न$बरमा झ�ा ब<ने साBीलाु ई सजायको प>रमाणको आधारमा िविभm वग�मा िवभािजत 

ग>रएको छ । झगिडयाले िकटानसाथ  लेिख निदएकोमा साBीबाट प�ा �माण पyे गरी झ�ा करा बक+ ु ु ु

िदएकोमा उn बकेको कराबाट झगिडयालाई मृVयदTडु ु , सव�व सिहत ज�मकैद हLनेमा छ मिहनादेिख दई ु

वष�स$म कैद हLनेदेिख िलएर झगिडयालाई ज>रवाना माOको सजाय हLनेमा भए पचास bपयैास$म ज>रवाना 

हLनेस$मको �यवथा अ.वं. १६९ मा पाइ�छ । झ�ा �यn गरेको कराको ग$भीरतामा सजायको माOा ु ु

िनभ�र गनd भएकोले उn कराको �कृित ु स�दभ� इVयािद �ास>�क अवjय हL�छन तर यत ैसबै �ास>�क ्

कराको िवचाु र गरी उपयn सजाय तो<ने अिभभारा अदालतलाई नै सि$पन उिचत हL�छ भmे आयोगले ु ु ु

महसस गरेकोले दफा ु ७४ मा कैदको सजायको उप9ो हद तीन वष� िनधा�>रत गरी िवक{पमा ज>रवाना वा 

दव ै सजाय हLन स<नेस$म उ9ेख गरी कतो अवथामाु  कित सजाय गन� उपयn हL�छ भmे कु ु रा 

अदालतकै �याियक तजवीजमा छोडेको छ । अ.वं. १६९ मा हाल भए जतो झ�ा करा ब<ने साBीको ु ु

आपरािधक दाियVवलाई झगिडयाले िकटानसाथ लेिखिदए वा निदएको अवथासँग आबc गराउन 

उिचत हLने यिnयn आधार आयोगले भे¤ाउन सकेन ।ु ु  झ�ा करा बकेकोबाट पन� स<ने वा परेु ु को 

प>रमाणलाई समेत �यानमा िलएर कसरको माOा िनधा�रण गन�पनd करा अक}  हो र यसलाई यहाँ िवु ु ु शषे 

_पले उ9ेख गन�पनd आवjयकता छैन । िकनभन े �याियक तजवीज �योग गनdु  सव�मा�य सामा�य 

िसcा�तह_ले यस करालाई अंगालेकै हL�छ । �याियक तजवीज �योग गनdु  केही आधारह_ संिहताको 

दफा ३२ मा प तया उ9ेख पिन ग>रएका छन ्   । झ�ा ब<न िसकाउनेलाई समेत सजाय हLने अु .वं. १६९ 
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न$बरमा उि9िखत �यवथालाई संिहतामा यसैगरी अल�ग थान िदनपनd आवjयकता छैन िकनभन ेदफा ु

२५३, २५४ र २५५ मा ग>रएको द_Vसाहनु , मितयार तथा आपरािधक षडय�Oस$ब�धी सामा�य 

�यवथाले कनै अपराध गन� ु बचन िदन,े िसकाउने, सहयोग गनd स$मित िदने सबै �कारक �यिnलाई 

सजायभागी बनाएको छ  । अ.वं. १६९ न$बरमा ग>रएको वगpकरणको ववेाता गरी भm े हो भने उn 

न$बर अनसारु  हाल झ�ा ब<ने साBीलाई ु Kयादा से Kयादा दई वष�स$म कैदको सजाय हLन स<ने �यवथा ु

छ । सजायको हद अपया�C हLने महसस गरेर दफा ु ७४ मा तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय ु

हLने �यवथा ग>रएको हो । 

७७७७....४४४४     दफा ७५ र ७६ को �योग �याियक बाहके अ�य काननी ु कारबाईसँग पिन स$बि�धत हLनेमा दफा ७४ 

लाई चाह� �याियक कारबाईमा माO सीिमत रा#नाको कारण के भने अ�य काननी ु कारबाईको हकमा 

दफा ६४ आकृ  भइहा{छ । �याियक कारबाईमा झ�ा करा �यn गनd कामको आपरािधक ग$भीरता ु ु

बढाइ Vयसमा बढी सजाय हLने �यवथा गन�लाई दफा ७४ मा अलग �यवथा ग>रएको करा मािथ �करण ु

६.६ मा उ9ेख गरी सिकएको छ । 

७७७७....५५५५    झ�ा �माणझ�ा �माणझ�ा �माणझ�ा �माणुु ुु : दफा ७५ देिख ७९ स$मका �यवथाह_ �माणसँग स$बि�धत छन । �माणको _पमा ्

�योग गराउने िनयतले कनै झ�ा िथितको सृजना गरेमाु ु , झ�ा िलखत बनाएमा वा कनै िलखतमा झ�ा ु ु ु

करा जनाएमाु , झ�ाु  करा �यn गरेमा जतै तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने करा दफा ु ुु

७५ मा उ9ेख छ । �याियक िनण�यमा असर पान� स<ने झ�ा �माण बनाउने एकै �कारको कामलाई ु

प>र?छेद-६ को प>रिधिभO पानd �यासमा दफा ७५ को वा<यांशलाई समेत सकभर �यापक बनाइएको  

छ । झ�ा िलखतमा माO ु सीिमत नरही झ�ा िथित सजृना गनd कामको समेत यस दफामा उ9ेख गना�को  ु

उijेय यही न ै हो । कनै घटनाको वातिवक िथितमा प>रवत�न गरी िदएमा वा नभएको िथित सृजना ु

गरी िदएमा उn घटना बारेको तहिककात र Vयससँग स$ब�ध रा#ने अ�य काननी तथा �याियक ु

कारबाईमा असर पन� जाने वत: प  छ । 
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७७७७....६६६६    कनै िलखत �माणको _पमा पेश गनd कानु ुनी कत��य भएको �यिnले जानीजानी Vयतो िलखत न  गरी 

केरमेटtारा नबिझु ने पा>र वा अ�य कन ै�कारले �माणमा �योग गन� निम{ने ु पा>र िदएमा दफा ७६ ले 

सजायभागी बनाउँछ । �माण�O िदने वा wापन (Declaration) गनd काननी कत��य भएको �यिnले ु

�माणको _पमा �योग हLन स<ने �माणपO िदंदा वा wापन गदा� जानीजानीको झ�ा करा उ9ेख गरेमा ु ु

दफा ७८ अ�तग�त सजायभागी बm पछ�ु  । 

७७७७....७७७७    दफा ७५ र ७६ को �यवथाले झ�ा �माणको सृजनालाु ई िनषेध गद�छ भने दफा ७७ ले झ�ा �माण हो ु

भmे थाहा पाउँदापाउँदै Vयतो �माणलाई साँचो �माणको _पमा गन� �ितब�ध लगाउँछ । झ�ा �माणलाई ु

जानीजानी साँचो �माणको _पमा �योग गनd अपराधमा तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय ु

हLन सnछ । 

७७७७....८८८८    झ�ा �माणको सृजना वा �योगले �याियक वा अ�य काननी ु ू कारबाईमा जिgको िवरोध उVपm गन� सnछ  

Vयितकै अपराधीलाई सजाय िदने �ि4यामा �माण दवाउन े वा अपराधी लकाउने कामले पान� स<ने ु

हLनाले दफा ८० मा कनै अपराधीु लाई बचाउने िनयतले अपराधस$ब�धी कनै �माण दवाउने �यु िnलाई 

सजायभागी बनाइएको छ र दफा ८२ मा अपराधीलाई लकाउने �यिnलाई अपराधीको आपरािधक ु

दाियVवको आधारमा 1ेणीवc सजायको �यवथा ग>रएको छ । उप9ो हद अनसार मृVयदTडको सजाय ु ु

हLन स<न े अपराधीलाई लकाएकोु मा पाँच वष�स$म कैद र ज>रवाना हLन स<छ भने मVृयदTड वा ु

ज�मकैदको सजाय हLन स<ने बाहके अ�य अपराधीलाई लकाउनेलाई सो अपराधीलाई हLन स<ने कैदको ु

सजायको एक चतथा�शंस$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLने ग>रएको छ ।ु ु  

७७७७....९९९९    दफा ८२ मा एउटा �ितब�धाVमक वा<यांश रािख अपराधीका िनकटतम नातेदारले िनजलाई लकाएकोमा ु

यो दफा लाग नहLने �यवथा ग>रएको छ । मन6य जाितमा िनकटतम स$ब�धीह_को बीच रहन े नैसिग�क ू ु

ममताको तrयको िवचारबाट यो अपवाद रािखएको हो । 
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७७७७....१०१०१०१०    साBीको _पमा ब<ने भएको �यिnलाई सो कामबाट रो<न घस िदन ेवा अ�यू  s  त>रकाबाट दवाव पानd 

�विृg �यावहा>रक BेOमा बराबर देखापछ� । Vयतो �वृिg हटाउने उiेjयले दफा ८१ लाई यस 

प>र?छेदमा थान िदइएको हो । 

७७७७....११११११११    अपराध बारे खबर िदनपनd कत��यअपराध बारे खबर िदनपनd कत��यअपराध बारे खबर िदनपनd कत��यअपराध बारे खबर िदनपनd कत��युु ुु : : : : कनै अपराध भएको वा हLन लागेको छ भm ेथाु हा पाएमा सो थाहा 

पाएको करा खबु र िदनपनd काु ननी कत��य भएको �यिnले खबु र निदएमा वा कनै अपराधु  भएको थाहा 

पाएको �यिnले जानीजानी झ¤ा खबर िदएमा दफा ु ८३ अ�तग�त दTडभागी बm पछ� । झ�ा खबर िदने ु ु

काम दफा ६७ अ�तग�त पिन दTडनीय हL�छ । तर दफा ६७ र दफा ८३ मा म#य अ�तु र के छ भने दफा 

६७ मा िनयतलाई अपराधको त�व बनाइएको छ र झ�ा खबर कन िवषयमा िदएको हो भmे करालाई ु ु ु

�ास>�क बनाइएको छैन । दफा ८३ मा भने िनयतलाई अ�ास>�क बनाइ झ�ा खबरको ु िवषयलाई 

अपराधस$ब�धी हLनपनd गरी सीिमत प>रएको छ । यस भदेले गदा� वभावतु : दफा ६७ मा भ�दा ८३ मा 

सजायको उप9ो हद बढी रािखएको छ । 

७७७७....१२१२१२१२    जफत वा भ>रभराउ हLने स$पिg लकाउन नहLनेजफत वा भ>रभराउ हLने स$पिg लकाउन नहLनेजफत वा भ>रभराउ हLने स$पिg लकाउन नहLनेजफत वा भ>रभराउ हLने स$पिg लकाउन नहLनेुु ुु : आिधका>रक िनण�य अनसार जफत वा भ>रभराउ हLने ु

भएको स$पिg वा Vयतो स$पिg उपरको अिधकार जोगाउने िनयतले यतो स$पिg वा अिधकार 

दबाएमा, हता�तरण गरेमा, सो गराइ िलएमा वा दावी गरेमा सजायभागी बm पनd �यवथा दफा ु ८४ मा 

ग>रएको छ । जफत वा भ>रभराउ हLने भएको स$पिg वा Vयस उपरको कनै अिधकार ु (ब�धक+ अिधकार 

वा कनै करारबाट सृिजत अिधकार इVयािदु ) बचाउने िनयतले Vयतो स$पिg वा अिधकार दबाइ वा 

हता�तरण गरी जफत वा भ>रभराउको कारबाईमा अनके �कारको बाधा िवरोध पारेका उदाहरणह_ 

�यवाहा>रक BेOमा �शत दखेापरेका छन ् । तसथ� यतो �वृिg िनवारण गन�को लािग दफा ८४ को 

�यवथा गन� आयोगल े आवjयक ठानेको हो । Vयतो स$पिg वा अिधकार हता�तरण गराइ िलने 

�यिnलाइ पिन सजायभागी बनाएर िनवरणको दोहोरो माग� अपनाइएको छ । 

७७७७....१३१३१३१३    झ�ा मiा चलाउन नहLनेझ�ा मiा चलाउन नहLनेझ�ा मiा चलाउन नहLनेझ�ा मiा चलाउन नहLनेु ुु ुु ुु ु : झ�ा मiा चलाउन े काम िनषेध गनd बारे हाल भई रहेकोु ु  मलक+ ऐन दTड ु ु

सजायको महलको १८ न$बर फौKदारी मiामा माO सीिमत छ । देवानी मiा दायर गदा� कोट�फ+ लाyेु ु  
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भएको र उn मiा हारेमा कोट�फ+ ु  �Vयेवादीबाट भ>रभराउ नहLन े भएकोल े यसैबाट झ�ा देवानी मiा ु ु

चलाउन द_Vसाहन हL�छ भmे तक�  छलफलु को िसलिसलामा उठेको िथयो । तर यस तक� सँग आयोग 

सहमत हLन सकेन । कसैलाई Bित पa याु उने वा िझvयाउने िनयतले झ�ा मiाु ु  चलाइएको छ भने देवानी 

मiा नै भए पिन छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा गन� उपयn देिखयो ।ु ु ुु  शcु 

µदयले मiा दायर गरेु को भएपिन �माण पa याु उन असमथ� रहेको कारणबाट मiा हा>रन गै कोट�फ+ ु

गमाउन परेको हLन स<छ ।ु  तसथ� कोट�फ+को �यवथाले बदिनयतसाथ झ�ा मiा चलाएको वा बदिनु ु तत 

नभई चलाएको मiामा �माण नपगेको कारणबाट हारेको अवथाह_मा कनै िवभेद गद}न । तसथ� ु ु ु

बदिनयत छ भने कोट�फ+को नो<सानीको साथसाथै कैद वा ज>रवाना वा दवैको सजाय पिन भोy पनdु ु   

गराइएमा �यायस�त हL�छ । साथै आिथ�क अवथा अनसार कोट�फ+ बेहोन� स<ने वा नस<ने सबै �कारका ु

�यिnलाई जानीजानी झ�ा ु मiा ु चलाउन हतोVसाह पाछ� । 

७७७७....१४१४१४१४    दTड सजायको १८ न$बर  अनसार ु सजायभागी बनाउन झ�ा �माण बनाइ ु >रस ईवीले वा मनािसव 

मािफकको कारण वा तrय नभइ झ�ा मiाु ु  चलाएको �मािणत हLनपछ� । संिहताको �यवथा अनसार झ�ा ु ु ु

�माण बनाउनेलाई सजाय गनd अ�य दफा छँदैछ । “>रस र ईवील”े भm ेशoदह_ मािनसको आ�त>रक 

मनोभावनाको खासिथित जनाउँछन । तर किहले बािहर �कट हLने किहले नहLने भएकोले यो िथितको्  

अितVव  छ छैन भmे करा तक� यn अनमानमा भ�दा अ�कल र अ�दाजमा बढी िनभ�र गछ� । Vयतै ु ु ु

“मनािसव मािफकको कारण वा तrय” भनी िदँदा पिन एक त यस �स�मा कारण वा तrयमा के िभmता 

छ बvन गाxो छ । अक�ु , मiा चलाउनेु  कारण वा तrय मनािसव मािफकको भm े कारण वा तrयमा 

आVमिन¢ मापदTडको �योग गन�पनd भएकोले अिभयोगी अिभु यn वा �यायाधीशम�ये कसैु लाई पिन 

एउटा आनमािनक भएपिन िववेु कपण� िवचारधारा �ाC गन� अ�ठेरो पछ� । अक� ितर झ�ा काम गन�को ू ु

िनयतको उ9ेख गरी Vयसलाई अपराधको त�व बनाइ िदएमा आVमिन¢ र आनमाु िनक �वृित लोप नहLने 

भएपिन िनयतको पित� गनd �यास व_प बािहर �कट भएको ि4याकलापबाट सो िनयतको अ�दाज ू
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लगाउने एउटा आधार अवjय �ाC हL�छ । तसथ� दफा ८५ मा कसैलाई Bित पa याु उने वा िझvयाउने 

िनयतले भmे सरल शoदह_ रािखएका हLन ।्  

७७७७....१५१५१५१५    दTड सजायको १८ न$बरमा एउटा अस�ित के छ भने उn दफाको अ�तमा गएर पोल उजर गदा�को ु

अवथामा >रसइबी रहनेछ भने वा पोल उजरु गन�पनd मनािसव मािफकको तrय भई गरेको हो भmे मiा ु ु ु

हेनd अ�ालाई िवeास भएमा Vयतो पोल उजर गनd �यिnलाई सो लेिखएको सजायम�य ेसबैु  वा केही 

सजाय नगन� स<नेछ भm ेलेिखएको छ । यसबाट दफाको श_मा ु अपराधको त�व व_प उ9ेख भएको 

“>रस इबीले वा मनािसव मािफकको तrय नभई” भmे कराको अभावमा पिन सजाय हLन स<नेु  

अवथाको सृजना हLन गई sमाVमक भएको छ । ियन ैकारणले गदा� पिन दफा ८५ मा दTड सजायको १८ 

न$बरलाई नै न उतारी झ�ा मiा चलाएमा पिन हLन स<ने कैु ु दको अविधलाई दTड सजायको १८ न$बरले 

पाँच वष�मा सीिमत रािखएकोमा दफा ८५ मा फौKदारी मiाको स$ब�धमा Vयतो कन ैसीमा रािखएको ु ु

छैन । 

७७७७....१६१६१६१६ दफा दफा दफा दफा ८६८६८६८६: जमानतमा छटेको �यिnले जमानतको शत� तोडी अु दालतमा हािजर हLनपनd कत��यको उ9�न ु

गरेमा सजायभागी बmपनd �यवथा दफा ु ८६ मा ग>रएको छ । हाल �चिलत काननु मा रहकेो जमानत 

बारेको �यवथामा यस दफाले कनै प>रवत�न न{याउने करा प ीकरणबाट wात हL�छ । जमानतमा छटेको ु ु ु

�यिn जमानतको शत��ित सचेत रही रहने गराउन हाल यो एउटा थप �यवथा ग>रएको माO हो । 

७७७७....१७१७१७१७    थनाबाट भाy भगाउन नहLनेथनाबाट भाy भगाउन नहLनेथनाबाट भाy भगाउन नहLनेथनाबाट भाy भगाउन नहLनेुु ुु : दफा ८७ र ८८ थना वा प4ाउबाट ु भाyे वा  भगाउने वा सो गन� सहयोग 

गनd कामसँग स$बि�धत छन् । काननु बमोिजमको प4ाउबाट ब?न बाधा िवरोध गनd वा काननु बमोिजम 

रहेको थुनाबाट भाyे वा भाy उ^ोग गनd �यिnलाई दफा ८७ अनसार तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा ु

दवै सजाय हLन सnछ । यिgकै सजाु य दफा ८८ अनसार Vयतो प4ाउमाु  पनd भएको �यिnलाई बचाउने 

बाधा िवरोध गनd �यिnलाई र काननु  बमोिजमको थनवालाई भगाु ु उन े वा भाy सहयोग गनd �यिnलाई 

पिन हLन स<छ । 
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७७७७....१८१८१८१८ काननु बामोिजम तलासी िलँदा अनिचत िझvयाहटु  पa याु उन नहLने �यवथा दफा ८९ मा ग>रएको छ । 

तलासी गन� िदनपदा� केही िझvयाहट हLन सnछ तर Vयतो सामा�य िझvयाहटलाई दफा ु ८९ ले सरोकार 

राखेको छैन । आवjयकभ�दा बढी िझvयाहट हLनबाट बचाउने माO यस दफाको �योजन भएकोले 

“अनिचतु ” भmे िवशेषाणाVमक शoदको �योग ग>रएको छ ।  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----८८८८    

s ाचारस$ब�धी अपराधs ाचारस$ब�धी अपराधs ाचारस$ब�धी अपराधs ाचारस$ब�धी अपराध    

८८८८....११११ आपरािधक काम गनd �यिnलाई िनज उपर साव�जिनक कत��य भए नभएको आधारमा वगpकरण गनd हो 

भने यस प>र?छेदमा दई �ु कारका अपराधह_को �यवथा भएको पाइने छ । एक हो, रा67सेवकह_ले 

गन� स<न े अपराध, दो£ो हो, रा67सेवकह_ वयंले गनd नभए पिन िनजह_सँग स$बि�धत अपराध । 

s ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को (यसपिछ प>र?छेदमा “सािबक” ऐन भनी स$बोधन ग>रएको) 

प>र?छेद २ अ�तग�तका अपराधह_ केही आवjयक र उपयn देिखएका सशंोधनह_ सिहत यस ु

प>र?छेदमा रािखएका छन ।्  

८८८८....२२२२ घस िलन नहLनेघस िलन नहLनेघस िलन नहLनेघस िलन नहLनेूू ूू : सािबक ऐनमा �योग भएको “>रसवत” भmे शoदको स¤ा सरलता र �चलनको 

�ि बाट घस शoदको �योग गन� वा.छनीय देिखएकोले प¥ादn ू ु ु “>रसवत” भmाले रकम कलम दैदतरु , 

सलामी, इनाम, ब<स वा नगदी वा िज�सी जनसकै आिथ�क लाभ स$झन पछ�ु ु ु ” भmे उ9ेख भई 

>रसवतलाई आिथ�क लाभमा सीिमत रािखएको छ । हाल संिहताको दफा ९१ को प ीकरणको खTड 

(क) मा “घसू ” भmाले जनसकै �कारको अनिचत लाभलाई स$झन पछ�ु ु ु ु ” भmे �यापक अथ� �दान गरेर 

आिथ�क लाभको अलावा कनै सवेा वा मानिसक प>रत ीका अ�य साधनलाई पिन घसको प>रिधिभO ु ु ू

{याइएको छ । 

८८८८....३३३३ “कन ैकाम गराउन वा नगराउनु ” वा “कन ैकाम ग>रिदए वा नगरी िदए ु बापत” भनेपिछ VयसिैभO कनै ु

�यिnलाई मोलािहजा वा अिन  गन� वा गराइ िदए बापत नगन� वा नगरी िदए बापत भmे करा पिन वतु : 

अ�तिन�िहत भएकै हLँदा सािबक ऐनको दफा ३ र ४ मा रहेको प¥ादn अनावjयक वा<यांशलाई ु
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संिहताको दफा ९१, ९२ र ९३ मा रािखएको छैन । सािबक ऐनको दफा ३ र ४ मा कैदको सजायको 

�यनतम अविध पिन उ9ेख ग>रएको छ । ज>रवानाू को माO सजाय हLन स<ने िवक{प रहेको अपराधमा 

कैदको �यनतम हदको �यवथा गन� उपयn नहLने हL ँदा संिहतामा Vयतो �यनतम हदको उ9ेख ग>रएको ू ु ू

छैन । घसको रकम जफत हLने स$ब�धमा दफा ू २५० को �ितव�धाVमक वा<यांश �योग हLने भएकोल ेयस 

प>र?छेदमा सािबक ऐनमा जतो Vयसबारे िवशेष उ9ेख गन� परेन । 

८८८८....४४४४ दफा ५ मा द_Vसाहन गनdलाई सजाय भmे शीष�क अ�तग�त रािखएका करा बाहेक ु ु सािबक ऐनमा >रसवत 

िदने �यिnह_लाई सजायभागी बनाउने अक� कनै प  �यवथा भएको छैन । घस िलन द_Vसान िदने ु ू ु

�यिn भmाले घस िदनेू  �यिnलाई नै जनाउँछ भmे वत: प  हL ँदैन । घस िदने बाहेक अ�य �यिnल ेपिन ू

घस िलनलाई द_Vसाहन िदन स<ने भएकोले र द_Vसाहनको स$ब�धमा संिहताको दफा ू ु ु २५३ मा 

ग>रएको सामा�य �यवथा न ै पया�C हLने भएकोल ेदफा ९२ मा घस िदनेलाई घस िलने सरह सजाय ू ू हLने 

प  �यवथा ग>रएको छ । 

८८८८....५५५५ आ\नो पदीय कत��यको पालनमा रा67सेवकले अनिचत मलािहजा वा पBपात गरेमा ु ु सजायभागी हLने थप 

प  �यवथा दफा ९४ मा ग>रएको छ । सािबक ऐनमा मलािहजा गन� वा >रसवत िलएमा ु सजायभागी 

बनाइएको छ तर सिंहताको दफा ९४ अनिचत मु ुलािहजा वा पBपातको काम वयंलाई नै दTडनीय 

बनाइएको छ । यसबाट घूस निलएको भएपिन अनिचत मु ुलािहजा वा पBपात गरेको छ भनी सजायभागी 

बm पनd हL�छ ।ु  

८८८८....६६६६ सािबक ऐनको दफा ८ मा ग>रएको रा67सेवक बाहेकको �यिnसँग स$बि�धत करालाई चाँही संिहताको ु

प>र?छेद ८ मा रािखएको छैन । सािबक ऐनमा गलत िलखत तयार वा अनवाद गरेमा सजाय हLने बारे ु

दफा ९ मा छ¤ै उ9ेख ग>रएकोमा अ_लाई अनिचत Bितु ु  पa याु उने िनयतले पदीय कत��यको द_पयोग ु

गरेको जनसकै काम पिन संिहताको दफा ु ु ९७ अ�तग�त पनd नै भएकोल े प>र?छदे ८ मा Vयतो गलत 

िलखत वा अनवाद बारे अल�गै दफा रािखएको छैन ।ु  सािबक ऐनको दफा १४ मा ग>रएको गैरकाननी ु

दवाव िदने बारेको करालाई पिन प>र?छेद ु ८ मा थान िदइएको छैन िकनभने संिहताको दफा १५६ मा 
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ग>रएको आपरािधक करकाप बारेको सामा�य �यवथानै यस स$ब�धमा पया�C हLने देिखयो । Vयतै 

संिहताको प>र?छेद ६ मा सरकारी कम�चारी समेतको अिधकारको अपहलेनास$ब�धी करामा िवतृत ु

�यवथा ग>रएको हLनाल ेसािबक ऐनको दफा १६ मा उ9ेख भएको बाधा िवरोध गनd �यिnलाई दTड 

सजाय हLने करालाई संिहताको प>र?छेद ु ८ मा अल�गै उ9ेख गन�पनd आवjयकता महसस ग>रु ु एन । 

संिहताको दफा २५४ मा मितयारलाई परै सजाय हLने सामा�य �यवथा भएकोले ू सािबक ऐनमा 

मितयारलाई आधा सजाय हLने उ9ेख भएको दफा १६ (क) लाई पिन प>र?छेद ८ मा ठाउँ  िदनपनd ु

आवjयकता परेन । सािबक ऐनको अनमािनत कसरु ु  बारेको दफा १५ �माणको भार र दोषको पव� ू

क{पना स$ब�धी काय�िविधको �यवथा भएकोले प>र?छेद ८ मा नरािखएको हो । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----    ९९९९    

साव�जिनक िहतसाव�जिनक िहतसाव�जिनक िहतसाव�जिनक िहत, , , , वाrयवाrयवाrयवाrय, , , , सरBा र निैतकता सरBा र निैतकता सरBा र निैतकता सरBा र निैतकता ुु ुु िवbcिवbcिवbcिवbcका अपराधका अपराधका अपराधका अपराध    

९९९९....११११ हाल �चिलत काननले आपरािधकु  काम हो भनी घोिषत नगरेको भ एपिन �यावहा>रक BेOमा 

आपिgजनक ठािनएका तथा साव�जिनक िहतमा वाधक हLने देिखएका कामह_लाई अपराधको 

प>रिधिभO पानd यस प>र?छेदको मल अिभ�ाय हो । जनसं#या घन�व भएको अिभविृc र सामािजक ू

गठनमा बªद ै जाने जिटलताले गदा� कनै एक �यिnको ि4याकलापले िछमेकमा रहकेाु  वा अ�य 

�यिnह_मा �यापक असर पन� जाने स$भावना बªदै गएको छ भmे सामा�य अनभवबाट wात भई रहेु को 

करा हो । पिहले अ_लाई असर पु न� जाने अवथा नप>र िनद�ष वा B$य मािनएका कामह_ पिन 

प>रवित�त िथितले गदा� आपरािधक बनाउनपनd आवjयकता परेको छ ।ु  अक� करा कनै कामह_ यता ु ु

पिन छन जन पिहलेदेिख् ु  पिन आपरािधक मािनएका छन तर Vयस बखत ती कामह_को �भाव सीमा ्

सांघरो हLनाले सजाय कम रािखएको िथयो र अब बदिलंदो सामािजक प>रिथितले गदा� Vयता ु

कामह_को �भाव BेO िवतृत हLन गै तदनसार आपराु िधक �वृिg पिन ग$भीर हL ँदै गए मतािवक ु

सजायको माOा बढाउन पनd भु एको छ । यता अपराधह_लाई पिन बढी सजायको �यवथा गरेर यस 

प>र?छेदमा समावशे ग>रएको छ । वत�मान अवथामा ग$भीर_प धारण गरी नसकेको भएपिन सामािजक 
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िवकासको गितको िवचारबाट िनकट भिव6यमा नै मह�वपण� �भाव पान� स<ने आपरािधक ू कामह_ बारे 

पिन यस प>र?छेदमा �यवथा ग>रएको छ । 

९९९९....२२२२ स_वा रोगस$ब�धी �यवथास_वा रोगस$ब�धी �यवथास_वा रोगस$ब�धी �यवथास_वा रोगस$ब�धी �यवथा: कनै कामबाट Kयानमा खतरा पa याु ु उन स<ने स_वा रोग फैिलन स<नेछ 

भmे जानीजानी िवeास गनd कारण भ ै Vयतो काम गनd �यिnलाई दफा १०२ अ�तग�त सजाय हLने 

�यवथा गदा� लापरवाहीसाथ गरेकोमा भ�दा बदिनयतसाथ गरेकोमा बढी सजाय हLने गराइएको छ । 

स_वा रोगको स$ब�धमा जारी ग>रएको अिधकारपण� िनयम वा आदेशको अवwा गनdलाई दफा ू १०३ 

अनसार सजाय हL�छ ।ु  

९९९९....३३३३ िमसावट गन� नहLनेिमसावट गन� नहLनेिमसावट गन� नहLनेिमसावट गन� नहLने: िमसावट स$ब�धमा ज$मा तीन दफा रािखएका छन । खाने िपउने वतमा ् ु

हािनकारक िचज िमलाएमा वा Vयतो िमलाइएको िचज हो भmे थाहा भएको वत ुिब4+ गरेमा वा सो 

गनd उ ो̂ग गरेमा समेत दफा १०४ अनसार पाँचु  वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवैु सजाय हLन सnछ । 

िमसावट गन� नहLने करा खा^ पदाथ�मा माO सीिमत गराइएको छैन ।  मालको वातिवक तर भ�दा राु ो̈ 

तरको हो भनी वा एउटा माललाई अक}  माल हो भनी वा मालको तर घ�ने गरी िमसावट गरी िब4+ 

िवतरण गरेमा दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा दफा ु ु १०५ मा ग>रएको छ । 

औषधीको िमसावट गनdलाई दफा १०६ मा कडा सजायको �यवथा ग>रएको छ । औषधीको िमसावट 

गनd र थाहा पाउँदा पाउँदै Vयतो िमसावट भएको औषधी िब4+ िवतरण गनd वा सो गन� उ^ोग गनd तथा 

िब4+ गनd मनसायले रा#ने र Vयस स$ब�धमा जानकारी नभएको �यिnलाई सेवन गन� लगाउने समेतका 

कामह_ सबैलाई दफा १०६ को दायरािभO समिेटएको छ । Vयतो कामबाट Kयानलाई खतरा पyे ु

स$भावना रहछे भने ज�मकैदस$म पिन हLन स<ने �यथा ग>रएको छ । खराब औषधीले पन� स<ने �यापक 

असरलाई म�येनजर रािख यतो कडा सजाय रािखएको हो । 

९९९९....४४४४ पानी तथा वायमTडल दिषत पान� नहLनेपानी तथा वायमTडल दिषत पान� नहLनेपानी तथा वायमTडल दिषत पान� नहLनेपानी तथा वायमTडल दिषत पान� नहLनेुु ुु ूू ूू : िपउने पानी दिषत पानd कामलाई तलनाVमक _पू ु ले बढी 

सजाय हLने �यवथा गरे पिन िपउने बाहेक अ�य काममा �योग हLने पानीलाई दिषत पान� समेत दफा ू १०७ 

ले िनषेध गरेको छ । वायमTडल दिषत पानd ि4या हाल समयाको _पमा देखाप>र नसकेको भएपिन ु ू



www.lawcommission.gov.np 

140 

www.lawcommission.gov.np 

वायमTडलमा असर पानd पदाथ�को उपयोग बªद ैजाने स$भावनाको िवचारु बाट अ_को वाrयमा हानी 

हLने गरी कनै ठाउँको वायमTडल ु ु जानीजानी दिषत पारेमा छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय ू ु

हLने �यवथा ग>रएको छ ।  

९९९९....५५५५ खतराखतराखतराखतरा पa या पa या पa या पa याुु ुु उन नहLनेउन नहLनेउन नहLनेउन नहLने: आ\नो िनय�Oणको स$पिgको उिचत ब�दोबत नगरी अ_लाई खतरा पy स<ने ु

अवथाको सजृना गनd �यिnलाई सजाय हLने गराउन यस प>र?छेदमा पाँचवटा दफाह_ रािखएका छन ।्  

िवषाल वा िव6फोटक पदाथ�ु , आगो वा य�Oह_ �योग गदा� लापरवाही गनd व Vयतो वतबाट ु Kयान 

जान स<ने खतरा बचाउन आवjयक पनd ब�दोबत जानीजानी नगनd वा सो गदा� लापरवाही देखाउने 

�यिnलाई दफा ११० ले सजायभागी बनाउँछ । घर भVकाउँदा वा मम�त गदा� अ_को Kयान जान स<ने  

वा अ_लाई ग$भीर चोट पy स<ने खतरा बचाउने ु जानीजानी आवjयक ब�दोबत नगनd वा सो गदा� 

लापरवाही देखाउने �यिnलाई दफा १११ अ�तग�त सजाय हL�छ । Vयतै चौपाया रा#दा आवjयक 

ब�दोबत नगरी वा सो गदा� लापरवाही देखाउने �यिn दफा ११२ को पकडिभO पछ� । आ\नो 

िनय�Oणको चौपाया अका�को घर ज�गा वा साव�जिनक थलमा छाडा छा�ने बªदो �वृिgलाई रो<नको 

लािग Vयतो काम गनd �यिnलाई तीन मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा दफा ु

११३ मा ग>रएको छ । िवषाल वा िव6फोटक पदाथ�ु , आगो, य�O वा चौपाया जता सामा�यतया 

खतराको स$भािवत िथित उVपm गनd वतह_को स$ब�धमा अल�ग ै दफा रािखएको भएपिनु  अ�य 

स$पिgको पिन उिचत ब�दोबत गन�पनd तथाु  आ\नो कनै कामबाटु  अ_लाई खतरा वा बाधा नपa याु उन 

होस रा#न पनd िज$मेवारीको उपेBा गन� नसिकने भएकोले दफा ु १०९ लाई वतकोु  िविश तासँग िनरपेB 

बनाइएको छ र कसैले कनै काम गरी वा आ\नो िनय�Oणको स$मिgको उिचत ु ब�दोबत नगरी 

साव�जिनक बाटो, नदी वा अ�य साव�जिनक थलमा कसैलाई खतरा वा बाधा पa याु एमा ज>रवानाको 

सजाय हLने �यथा ग>रएको छ । 

९९९९....६६६६ अभ3 �यवहार गन� नहLनेअभ3 �यवहार गन� नहLनेअभ3 �यवहार गन� नहLनेअभ3 �यवहार गन� नहLने: साव�जिनक थलमा आफल े �वेश गन� पाउने काननी अिधकार नभएको ू ु

ठाउँमा �वेश गरी अभ3 �यवहार गनdलाई छ मिहनास$म कैद वा ज>रवाना वा दवैु  सजाय हLन स<ने 
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�यवथा दफा ११४ मा ग>रएको छ । अभ3 �यवहार गनdले लाग पदाथ� सेवन गरेको हLनपनd तrयलाई ू ु

अपराधको अिनवाय� त�व बनाएको छैन । लाग पदाथ� सेवन गरेर होसू  ्नगरेर होस उि9िखत ठाउँमा अभ3 ्

�यवहार गरेको हLन ेिबिgकै दफा ११४ आकृ  भ ैहा{छ । 

९९९९....७७७७ लापरवाहीसाथ लापरवाहीसाथ लापरवाहीसाथ लापरवाहीसाथ सवारी सवारी सवारी सवारी चलाउन नहLनेचलाउन नहLनेचलाउन नहLनेचलाउन नहLने: सवारी स$ब�धी अपराधह_लाई संिहतामा समावशे गन� उिचत 

हL�छ वा हLदैँन भmे िवषयमा आयोगमा िवतृत छलफल भएको िथयो । सवारी स$ब�धी सबैजसो अपराध 

सवारी िनय�Oणस$ब�धी िनयामक �यवथासँग आबc रहने भएकोले र िनयामक �यवथालाई अपराध 

संिहतामा समावेश गन� उिचत नहLने हLनाले सवारी स$ब�धीु  अपराधह_लाई तVस$ब�धी हाल भैरहेको 

सवारी ऐन, २०२० मा यथावत कायम रहन िदन नै उपयn हLने महसस ग>रयो ।ु ु ु  सवारी स$ब�धी 

िनयामक �यवथाको उ9�न नगरेको भए पिन कसैको Kय,ू Kयान वा स$पिgमा Bित पyु स<ने गरी 

लापरवाहीसाथ सवारी चलाउनलाई मनाही गन� साव�जिनक सरBाको �ि बाट िहतकर हLने देिखएकोले ु ु

Vयसरी लापरवाहीसाथ सवारी चलाउनेलाई दफा ११५ अ�तग�त एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLन सnछ । यस �यवथाबाट सवारी चालकले सवारी स$ब�धी िनयामक काननको प>रिधिभO ु

रहने माO होिशयारी राखेर प�दैन ब{क+ सवारी चलाउँदा आफबाट कसैलाई Bित पy स<ने लापरवाही ु ू ु

हLन नजाओस् भनेर पिन सचेत रहन पछ� ।ु  

९९९९....८८८८ वेjयावृिgवेjयावृिgवेjयावृिgवेjयावृिg: वेjयावृिg हा̈ ो समाजमा हाल जिटल समयाको _पमा सामm े आइसकेको नभएु पिन 

सदाचार नैितकतामा xास हLन निदन अ_लाई वjेयावृिg गराइ आिथ�क लाभ उठाउने �वृिgलाई नवजात 

अवथामा नै उखेली  \यां<न उिचत हLने र Vयतै साव�जिनक थानमा खला_पले वेjयागमनको लािग ु ु

आ�ह गनd वा �चार गनd कामले बढी प>रमाणको समया उVपm गन�ुभ�दा पिहले नै Vयसमा रोक लगाउन ु

वा.छनीय र आवjयक छ भmे आयोगले महसुस गरेकोले यस स$ब�धमा दईटा दफा रािखएका छन । ु ्

दफा ११६ ले अ_लाई वेjयावृिg गराइ आिथ�क लाभ उठाउन र दफा ११७ वेjयागमनको लािग 

साव�जिनक थलमा खलाु _पले आ�ह वा �चार गन� िनषेध गछ�न । ती दफाह_मा सजायको �यवथा ्
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गदा� नरमी (Lenient) नभई दव ैअपराधमा तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLन स<ने ु ु

गराइएको छ । 

९९९९....९९९९ अि�ल िकताब तवीर इVयािद बनाउन अि�ल िकताब तवीर इVयािद बनाउन अि�ल िकताब तवीर इVयािद बनाउन अि�ल िकताब तवीर इVयािद बनाउन िब4+िब4+िब4+िब4+ गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने गन� नहLने: अि�ल िकताब पचा� तवीर इVयािद 

स$ब�धी िविभm ि4याकलापलाई दफा ११८ ले अपराधज�य बनाएको छ । प>रवत�नशील सामािजक 

चेतनासँग सापेB रहने भएकोले अि�लताको कनै िनि¥त प>रभाषा यस दफामा िदइएको छैन तापिन ु

खTड (क) मा “कामोgेजना बढाउने वा काम वासनामा आशn गराउने वा च>रOहीन” बनाउने 

वा<यांशको �योग गरी यस दफाले आपरािधक ठानेको साम�ीको आपिgजनक �कृितलाई यथास$भव 

प  पा>रएको छ । कन ैिकताब वा पचा� इVयािदमा यस दफामा िनिद�  आपिgजनक दोष वत�मान छ छैन ु

भनी छ�ाउने कन ै िनि¥त वतिन¢ आधार िनमा�ण गन� सिकंदैन िकनभने उgेजना वा वासना बढाउँछ ु ु ु

बढाउँदैन तथा च>रOहीन बनाउँछ बनाउँदै भmे करा जिgको स$बि�धत िकताब वा पचा�मा िनभ�र गछ� ु

Vयिgकै सो िकताब वा पचा� पªने समहको औसत िवचार शिnू , �वृिg, wानतर इVयािद िविभm 

संि�  कराह_मा पिन िनभ�र गछ� । तसथ� कनै िकताब वा पचा� इVयािद �तु ु ुत दफाले िनषेध गरेको िभO 

पछ� पद}न भmे करा तVस$ब�धी िविभm प>रिथितज�य तrयह_को िवचार गरी एक+न गन�पनd हL�छ ।ु ु  

९९९९....१०१०१०१० दफा ११८ (१) ले अि�ल िकताब पचा� इVयािद बनाउने वा �काशन गनd कामलाई माO आपरािधक 

नबनाइ Vयता िकताब पचा�ह_ प>रसंचारण गनd अ�य िविभm कामह_मा पिन रोक लगाएको छ ।  

अि�ल िकताब पचा�ह_ सव�साधारणलाई देखाउने, ख>रद िब4+ तथा िवतरण गनd वा भाडामा िदने 

अथवा सो गनd उiेjयले आफसँग रा#ने तथा Vयसबारे िवwापन वा दवै सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । ू ु

साथै वैwािनक, कलाVमक वा सािहिVयक मह�वका तथा धािम�क �योजनका लािग रािखएका वा 

बनाइएका कृितको बचावटको लािग दफा ११८ मा उपदफा (२) रािख Vयतो कनै कृितमा उपदफा ु (१) 

को �यवथा लाग हLने छैन भmे प  �यवथा ग>रएको छ ।ू  

९९९९....११११११११ गC स8य गनd तथा अनिचत मनाफा िलनेगC स8य गनd तथा अनिचत मनाफा िलनेगC स8य गनd तथा अनिचत मनाफा िलनेगC स8य गनd तथा अनिचत मनाफा िलनेु ु ुु ु ुु ु ुु ु ु  अपराधह_ अपराधह_ अपराधह_ अपराधह_: यस प>र?छेदका दफा ११९ र १२० लाई 

आयोगले िवशेष �यान यो�य र मह�वपण� ठानेको छ । बजारमाू  कनै मालको कृिOम अभाव गराइ Vयसको ु
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प>रणाम व_प बªन जाने भाउबाट अनिचत मनाफा िलन े िनयतले माल थपानd तथा कन ै मालको ु ु ु ु

अभावको लाभ उठाइ अनिचत मनाफा िलई ु ु िब4+ गनd दव ै थरी �यिnलाई ु ११९ र १२० दफाले 

सजायभागी बनाएका छन । यता अपराधीलाई हLन स<ने सजायको हद िनधा�रण गदा� आयोगले ्

कोमलता दशा�उन पनd कनै �योजन देखेन र दवै दफामा पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय ु ु ु ु

हLन स<ने �यवथा गरेको छ । 

९९९९....१२१२१२१२ गC स8य गनd ु (Hoarding) र अनिचत मनाफा िलने ु ु (Profiteering) काय�को �भाव BOे �यापक 

हL�छ । कृिOम अभावtारा भाउ बढाइ अनिचत मनाफा िलने �ययेले थपानd र भाउ बढेपिछ नाजायज ु ु ु

फाइदामा िब4+ गनd यी दई आपरािधक कामह_ कितपय अवथामा एक अका�ु का परक पिन हLन प�दछन ु ु ्

। िब4+ नगरी थपारेमा कृिOम अभाव भ ै भाउ बªन जाने र Vयस अवथामा नाजायज मनाफा िलन ु ु

सिकने हLनाले थपानd �यिnलाई माO ु सजायभागी नबनाइ जन ल�यकोु  लािग थपानd काम हL�छ सो ल�य ु

�ािCनै दTडनीय बनाइ िदएपिछ अपराधी दोहोरो _पबाट हतोVसािहत हL�छ । अक�ितर अनिचत मनाफा ु ु

िलई िब4+ गन� िनषेध गनd दफा १२० को थपान� विज�त गनd दफा ु ११९ सँग स$ब�ध नजोिडएकोले कृिOम 

अभाव होस वा नहोस यसबाट िसधासाधा्  वा बजारमा अ�यO �चिलत दर भाउ बा रे अनिभw रहेका 

�ाहकह_को अwानकताको फाइदा उठाइ नाजायज मनाफा िलने िनवारण हLने आशा गन� सिक�छ ।ु  

९९९९....१३१३१३१३ दफा १२१ मा ग>रएको �यवथा मलक+ ऐन अदलको ु ु १० न$बरबाट {याइएको हो र सजाय स$ब�धामा 

केही सानो प>रवत�न ग>रए बाहेक यस दफालाई सािबकबमोिजम रािखएको छ । अदलको १० न$बरमा 

कैद र ज>रवानालाई वैकि{पक बनाइएको छ तर दफा १२१ मा कैद र ज>रवाना दवैको सजाय एकसाथ ु

पिन हLन स<न े �यवथा छ । दफा १२१ मा अदलको १० न$बरमा जतो ज>रवानाको उप9ो हद 

िकिटएको छैन । 

९९९९....१४१४१४१४ साव�िजनकसाव�िजनकसाव�िजनकसाव�िजनक उप¶याइँ उप¶याइँ उप¶याइँ उप¶याइ:ँ प>र?छेद ९ मा दफा १२२ एउटा अविश  _पमा (Residual) रािखए जतो 

देिखए पिन यसको आ\नो अलग मह�व नभएको होइन । यस दफा अनसार कसैले कनै काम गदा� वा ु ु

काननले गन�पनd काम नगदा� छर िछमेक+ वा सव�साधारणलाई अनिचत Bित वा खतरा पगेमा वा ु ु ु ु
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िझvयाहट भएमा िनजलाई ज>रवानाको सजाय हL�छ । अ_लाई Bित, खतरा वा िझvयाहट पa याु उने काम 

िविभm �कारका हL�छन जसम�ये कनै ग$भीर र कनै मामली हLन स<छन । Vयता कितपय कामलाई ् ु ु ु ्

संिहतामै पिन अ�य अपराधको _पमा समावेश ग>रएको छ । Vयसैकारणल े“अ�य अपराधको _पमा 

सजाय हLने �यवथा भएकोमा बाहेक” भmे वा<यांश �ार$भमा नै रािख दफा १२२ लाई अविश  _प 

�दान गन� परेको हो । आफु ू ल ेकन ैकाम गदा� अ_लाई अनिचत Bित खतरा वा िझvयाहट नपगोस भनी ु ु ु ्

सतक�  हLन मािनस जतो चेतनशील सामािजक �ाणीको नैसिग�क गण हLनपनd अनमान गरी िदँदा धेरै टTटा ु ु ु ु

अशाि�त वा वैमनय उVपm भएका उदाहरणह_ �यावहा>रक जगतमा �शत माOामा पाइ�छन । अत् : 

दफा १२२ ले कनै काम गदा� निजकु का मािनस वा सव�साधारणलाई पy स<ने अनिचत Bित इVयािदको ु ु

िवचार गरी Vयसको बचाउ गनd आवjयक पनd होिशयारीसाथ गन�पनd कत��यतफ�  �यान आकृ  गराउँछ । ु

“Bित वा खतरा” भmे शoदह_को अगािड “अनिचतु ” भmे िवशेषण रािखएकोले कसैले काननको ु

प>रिधिभO रहरे आ\नो िहतको लािग वत�Oतापव�क काम गन� पाउने िथितलाई दफा ू १२२ ले 

अनावjयक अंकश लगाउँछ िक भनी शंु का िलनपनd आवjयकता छैन ।ु  

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१०१०१०१०    

Kयानस$ब�धी अपराधKयानस$ब�धी अपराधKयानस$ब�धी अपराधKयानस$ब�धी अपराध    

१०१०१०१०....११११  मुलक+ ऐनको महल ु १० मा रहेको Kयानस$ब�धी अपराधको �यवथा यस प>र?छेदमा “सािबक ऐन” 

भनी स$बोधन ग>रएको र हाल संिहताको प>र?छेद १० मा ग>रएको �यवथामा �शत िभmता    

देखापनdछ । सािबक ऐनमा रहेका काय�िविध स$ब�धी कराह_लाई संिहतामा थान निदइएको कारणबाट ु

र साथै अपराधस$ब�धी मौिलक काननको तज�माु ु मान ै पिन सािबक ऐन र संिहतामा बे�लाबे�ल ै त>रका 

अपनाइएकोल ेयतो िभmता सृिजत भएको हो । 

१०१०१०१०....२२२२ काननबमोिजम गन�पनd भएको काम गदा� समेत बात लाyे अवथा नपरोस भmे हेतल ेसािबक ऐनको ु ु ् ु ३ 

न$बरमा “काननबमोिजम बाहेक कसैले कन ैमािनु ु सको Kयान मान�, मान� लगाउन, माना�को उ ो̂ग गन� 

हLदैँन” भmे �यवथा ग>रएको छ । संिहताको दफा ७ मा ग>रएको कानन अनसार काम अपराध नहLने ु ु
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सामा�य �यवथाल े नै उn १ न$बरको �योजन पित� गनd भएकोले प>र?छेद ू १० मा तVस$ब�धी िवशेष 

दफा रा#न परेन । साु िबक  ऐनको न$बर २, ३ र १० मा काय�िविध स$ब�धी करा परेकोले ितनलाई ु

संिहताको प>र?छेद १० मा नरािखएको हो । सािबक ऐनको न$बर ४ र २१ मा काय�िविधको करा बाहेक ु

अपराधस$ब�धी मौिलक काननको िवषय पिन केही उ9ेख भएको छ तापिन ती िवषय साथै सािबक ु

ऐनको न$बर २२, २३, २४, २५, २६, २७ र ३० मा उि9िखत िवषयको हकमा संिहताको प>र?छेद ७ 

मा ग>रएको झ�ा �माणस$ब�धी र साव�जिनक �याय ु िवbcको अपराध बारेको सामा�य �यवथा नै पया�C 

हLने देिखएकोले प>र?छेद १० मा Vयसबारे कनै िवशेष करा उ9ेख नग>रएको हो ।ु ु  सािबक ऐनको न$बर ७ 

मा विण�त Kयान मारेको बात नलाyे अवथाह_ संिहताको प>र?छेद-२ मा ग>रएको िनजी रBास$ब�धी 

�यवथा अ�तग�त पनd भएकोले यस प>र?छेदमा अल�गै उ9ेख गन�पनd आवjयकता परेन ।ु  

१०१०१०१०....३३३३ Kयान िलने िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान िलने िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान िलने िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायKयान िलने िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायुु ुु : कसैलाई मानd िनयतले कनै काम गदा�ु  

Vयसबाट Kयान गएमा सो काम गनd �यिnलाई ज�मकैदको सजाय हLने �यवथा दफा १२४ मा ग>रएको 

छ र प ीकरणबाट Kयान मानd िनयतल े गरेको कामबाट तVकाल Kयान नमरे पिन Vयही कामको 

प>रणामव_प पिछ Kयान मन� गएमा Kयान मारेको मािनने करा �ु   ग>रएको छ । यस�कार संिहतामा 

ग>रएको �यवथा सािबक ऐनको न$बर ९, १० र ११ न$बरको �यवथासँग िबलकल पथृक छ । ु

सािबक ऐन अनसार कनै अ� भा?ने िछmे गरी कटेु ु ु कोमा थला प>र मरेकोमा बाहेक मानd िनयतले 

कसैलाई गरेको अ�य कामबाट िनजको Kयान िनधा�>रत समयिभO (चोट पीर पa याु एकोमा २१ िदन, अ_ 

साती शासना जोर जलम गरेको भए तीन िदन र िवष इVयािद खवाएको भए सात िदनु ु ु ) मरेमा माO 

Kयानमाराको बात ला�छ, नO ला�दैन । आपरािधक दाियVवको स$ब�धमा काय� र प>रणामको यतो 

अवैwािनक आधार कायम रा#न कनै �ि बाट पिनु  उिचत नदेिखएकोले संिहतामा कनै �यिnलाई मानd ु

िनयतले कनै काम ग>रएको छ र सो कामको प>रणामव_प नै उn �यिnको मVृय भएको छ भने सो ु ु

मृVय जितसकै अविध पिछ हLन गएको भए पिन उn काम गनd �यिn ु ु सजायभागी हLने �यवथा ग>रएको 
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छ । मानd िनयत र मृVय_ुपी प>रणाम अझै अपराधका त�वव_प कायम छन तर प>रणामको अविध भने ्

अ�ास>�क बनाइएको छ । 

१०१०१०१०....४४४४ Kयान मानd कामलाई िनयत र �कृितको आधारमा दफा १२४ र १२५ मा वगpकरण ग>रएको छ । Kयान 

मानd िनयत भएकोमा कामको �कृित अ�ास>�क हL�छ । मानd िनयतल ेगरेको कामबाट मVृय भएु मा सो 

काम जतोसकै �कारको होस दफा ु ् १२४ अ�तग�त पछ� । कनै काम गदा�ु  Kयान मानd िनयत रहेनछ तर 

साधारणत: Kयान जा�छ भmे जानीजानी वा िवeास गन�पनd कारण भ ैसो काम ग>रएको रहछे र Vयसबाट ु

कसैको मृVय भएछ भन ेदफा ु १२५ अ�तग�त सजाय हL�छ । Kयान जा�छ भmे wान भ ैगरेको र Kयान िलने 

िनयतले गरेको कामको बीच किहले काँही अित थोरै अ�तर रहने भएको र �यावहा>रक जगतमा कनै ु

अवथामा सो अ�तर छ�ाउन अस$भव �ायु : हLने भएकोले यतो अवथामा अपराधीलाई अपराध 

अनसार पया�C सजाय गन� बाधा नपरोस ु ् भmे हेतले दफा ु १२५ मा ज�मकैदको सजाय पिन हLन स<ने 

�यवथा ग>रएको छ । एउटै कामबाट साधारणत: धेरै �यिnको Kयान जा�छ भmे जानीजानी गरेको 

कामबाट धेरै �यिnको Kयान गएकोमा िनयत छैन भm ेआधारमा अपराधीले ज�मकैदको सजायबाट ब?न 

नस<ने गराउन पिन दफा १२५ मा ग>रएको ज�मकैदको सजाय सहायक हL�छ । 

१०१०१०१०....५५५५ ग$भीर उgेजना वा >रसको आवेश इVयािदबाट Kयान िलएकोमा घटी सजाय हLने �यवथा दफा १२६ मा 

ग>रएको छ । सािबक ऐनको १४ न$बरमा जतो Kयान िलने कामको साधनलाई सजाय घ�ने कराको ु

आधार नबनाइ सो काम गन� परेको अवथालाई �ाु स>�क बनाइएको छ । दफा १२६ को खTड (क) र 

(ग) मा �ितब�धाVमक वा<यांशह_ रािख सजाय घटी हLन स<ने अवथा र सो अवथाबाट अपराधीले 

अनिचत नरमी पाउन हLदैँन भmे िवचारको बीच स�तलन थािपत ग>रएको छ ।ु ु  

१०१०१०१०....६६६६ भिवत�यभिवत�यभिवत�यभिवत�य: सािबक ऐनको न$बर ५ र ६ मा भएको भिवत�य बारेको �यवथालाई सिंहतामा थान 

िदइएको छैन । लापरवाहीसाथ वा दसाहस गरी काम गदा� Vयसबाट कसैको मVृय भएको रहेछ भने दस ु ु

वष�$म कैद हLने र ज>रवाना पिन हLन स<ने करा दफाु  १२७ मा उ9ेख ग>रएको छ । अत: कसैले कनै काम ु

गदा� Kयान मन� गएकोमा सो कामको आपरािधक ग$भीरतलाई संिहतामा तीन अवरोही 4ममा िवभािजत 
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ग>रएको छ, पिहलो, Kयान मानd िनयतले गरेको काम, दो£ो, Kयान जा�छ भmे जानीजानी वा िवeास 

गन�पनd कारण भई गरेको काम र त£ेोु , लापरवाही वा दसाहस गरी गरेको काम । यी तीन 1णेीिभO नपनd ु

कनै कामबाट केु ही संयोग प>र कसैको Kयान गएको छ भने यस प>र?छेद अ�तग�त सजाय हLदैँन । सािबक 

ऐनमा भिवत�य बारे भए जतो पचास bपैयाँस$म वा दई सय bपैयाँस$म वा तीन सय bपयैाँस$मु  ज>रवाना 

हLने Kयानस$ब�धी अपराधको �यथा गन�पनd कन ैआवjयकता छैन भmे आयोगले महससु ु ु  गa यो । मानd 

िनयत पिन छैन, मछ� भm ेwान वा िवeास गन�पनd कारण पिन छैन र लापरवाही वा दसाहस गरी काम ु

गरेको पिन छैन भने कन ैकामबाट दैवी संयोग प>रु  Kयान गएकोमा सो काम गनd �यिnलाई यस प>र?छेद 

अ�तग�त सजायभागी बनाउन िम{ने कनै यिnयn आु ु ु धार रहँदैन भm ेआयोगले िवचार गa यो । 

१०१०१०१०....७७७७ वचन िदने �यिn र मितयारवचन िदने �यिn र मितयारवचन िदने �यिn र मितयारवचन िदने �यिn र मितयार: सािबक ऐनको न$बर १३ मा म#य वचन िदनेलाई र मनd मािनसको Kयमा ु ू

हात हाली प4+ समाित िदनेलाई मानd �यिn सरह सजाय हLने र न$बर १७ मा Kयान मानd मतलबमा 

पसेका तर हितयार नछो�ने तथा जीउ नछने अ_ मतलबीह_लाई अवथानसार घटी बढी सजाय हLने ु ु

�यवथा छ । संिहताको दफा २५३ मा द_Vसाहन िदन े �यिnलाई र दफा ु २५४ मा मितयारलाई खास 

अपराध गनd अपराधीलाई भए सरह सजाय हLने सामा�य �यवथा भएकोले सािबक ऐन जता वचन िदने 

र मतलबमा परेकाको लािग अलग �यवथा गन� नपरेको हो । Kयान मानd मतलबमा पसेको भएपिछ 

कसैले जीउ समाित िदएको नाताले धेरै सजाय पाउने वा कसैले जीउ समाित िदएको नाताले धेरै सजाय 

पाउने वा कसैले जीउ नछोएको नाताले घटी सजाय हLने इVयािद िवभदे गन�पनd कनै �याियक आधार ु ु

आयोगले देखेन । अपराधीमन िलएर आपरािधक काममा स>रक हLने सबै उिgकै सजायभागी बm पछ� । ु

जीउ नछने �यिnल ेआु परािधक कामको स$पादनमा खेलेको भूिमका जीउ छने �यिnको भिमका भ�दा ु ू

अपराध घ�न बªन सहायक भएको हLन सnछ । तसथ� अपराध गनd मतलबमा पसेपिछ र अपराध गन� 

जनसकै तवरले भु ु  एपिन सहयोग पa याु एपिछ सो अपराध बापतको सजाय भगी बmै पछ� । संिहताको दफा 

२५५ र २५६ मा ग>रएको आपरािधक षडय�O बारेको सामा�य �यवथा अनसार कनै ु ु अपराध गन� 

सहमित भएमा नै पिन षडय�O अनसार अपराध भएमा सो अपराध गरे सरह सजाय हLने �यवथा ग>रएको ु
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छ भने अपराध गनd मतलबमा पने र साथै सहयोग पिन पa याु उने �यिnलाई जीउ नछोएको वा हितयार 

नछोडेको नाताबाटै सजाय कम गनd त �� नै उदैन । अपराधी ठह>रनको लािग �माण पy पछ� भm ेकरा ु ु ु

अक}  हो तर अपराध गनd मतलबमा प>र घटनाथलमा उपिथत भएको वा अ�य सहयोग पुa याउने काम 

समेत गरेको भmे �मािणत भएकोमा जीउ छोए नछोएको भmे वा यतै अ_ आधारमा सजाय घटी हLने 

�यवथा गन� उिचत हLदँ ैन । िकटवा सजाय नतोिकएको कलममा कसरको अवथानसार सजायको माOा ु ु ु ु

िमलाउँदा �यायकता�ले िवचारमा {याउने कराह_ आ\नो थानमा छँदैछु न ।्  

१०१०१०१०....८८८८ आVमहVयाको द_VसाहनआVमहVयाको द_VसाहनआVमहVयाको द_VसाहनआVमहVयाको द_Vसाहनुु ुु : सािबक ऐनमा आVमहVया गनd �यासलाई सजायभागी बनाइएको छैन । 

यसमा प>रवत�न गन�पनd आवjयकता आयोगले दखेेन तर आVमहVया गन� द_Vसाहन िदन ेकामलाई भने ु ु

सजायभागी बनाउन उिचत हLने आयोगले महसुस गa यो । दफा १२९ मा आVमहVयाको द_Vसाहन िदने ु

�यिnलाई दस वष�स$म कैद हLने �यवथा ग>रएको छ ।  

१०१०१०१०....९९९९ गभ� तहाउन नहLनेगभ� तहाउन नहLनेगभ� तहाउन नहLनेगभ� तहाउन नहLनेुु ुु : गभ� तहाउने अपराध बारेमा सािबक ऐनमा भएको र संिहतामा ग>रएको �यवथामा ु

केही अ�तर छ । सािबक ऐनमा गभ� तहाउनेलाई बढी से बढी तीन मिहनाु स$म कैद हLने �यवथा 

भएकोमा संिहताको दफा १३० अनसार सात वष�स$म कैद हLन सnछ । गभ� तहाउने िनयतले वा गभ� ु ु

तिहन सnछ भmे ु जानीजानी वा िवeास गनd कारण भ ैगरेको कामबाट गभ� तिहएको छ भने Vयतो काम ु

गनd �यिnले एउटा ग$भीर अपराध गरेको नै माm पनd हLनाले सजाय बढाइएको हो ु । सजायतफ�  स#ती 

ग>रनको साथ ै संिहतामा वे?छाल े गभ� पतन गराउन पाउने अवथामा केही खकलो ग>रएको छ । ु ु ु

ऐि?छक गभ�पतनतफ�  सजायको प>रवित�त �ि कोण तथा बªदो जनसं#याको प>र�े�यमा अ�य 

मलकह_मा पिन यसतफ�  आधिनक िवचारको �ादभा�व भएको तrयु ु ु ु लाई �यानमा रािख आयोगले यस 

िवषयस$ब�धी काननमा प>रवत�न गन� उिचत हLने महसस गरेको हो । दफा ु ु १३० को उपदफा (१) को 

�ितब�धाVमक वा<यांशमा वेि?छक गभ� पतन B$य हLने अवथाह_ वण�न ग>रएका छन ।्  वेि?छक 

गभ�पतन गदा� गभ�बो<न ेवानीमािनसको वाrय खतरामा नपरोस भmे हतेले Vयतो गभ�पतन यो�यता ् ु

�ाC िचिकVसकले गराएकोमा माO B$य हLने अंकश रािखएको छ ।ु  
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१०१०१०१०....१०१०१०१० दफा १३० को �ितब�धाVमक वा<यांशको खTड (ग) मा ग>रएको जवज�ती करणी वा हाडनाता 

करणीबाट रहन गएको छ मिहनास$मको गभ� गभ�पात गराएको B$य मािनने �यवथा उिचत हL�छ हLदैँन 

भmे िवषयमा आयोगमा िवतृत छलफल भएको िथयो । यस �यवथाबाट हाडनाता करणीलाई अ�VयB 

_पबाट �ोVसाहन िम{ने त होइन भmे आश�ा उVपm भएको िथयो । तीन मिहनास$मको जतोसकै ु

�कारले रहेको गभ� पिन सो गभ� वानीमािनसको म�रीले गभ�पात गराएकोमा B$य मािनने �यवथा ु

गन�पनd आवjयकता देिखएर तदनसार खTड ु ु (क) रािखएको छ । अब,तीन मिहनादेिख छ मिहनास$मको 

गभ�को हकमा पिन जवज�ती करणीबाट रहकेो गभ� बारे त धेरै िववादापद िथित देिखंदैन िकनभने 

जनसकै वानीमािनसलाु ु ई आ\नो इ?छा िवbc जवज�ती धारण गन� परेको गभ�बाट स�तान ज�मन िदन ु

िववश पान� उिचत हLँदैन । ु हाडनाता करणीबाट रहेको गभ�को हकमा पिन सो गभ�बाट ज�मने ब�ाले 

समाजमा हाल �चिलत मा�यता र �ि कोण कायम रहेस$म घृणा र ितर6कारको पाO बm पनd हL�छु  । 

तसथ� छ मिहनास$मको गभ�मा सामा�यतया �ाण पसी नसकेको र Vयस बखतस$म गभ�पात गराएमा गभ� 

बो<ने वानीमािनसको वाrयमा हानी पyे पिन कम स$भावना हLने हLनाले एकाितर गभ�वतीको सरBा ु ु

र अक�ितर जवज�ती वा हाडनाता करणीको गभ�बाट ज�मेको ब�ालाई समाजले सिजलैसँग वीकृत 

थान �दान नगनd स$भावनाको बीच स�तलन ु रािख Vयतो गभ� छ मिहनास$म गभ�पात गराउन सिकने 

�यवथा ग>रएको हो । 

१०१०१०१०....११११११११ गभ�वती वानीमािनसको Kयान िलने उ^ोग गदा� िनजको छ मिहना वा सो भ�दा बढी अविधको 

गभ�िभOको ब�ा मन� गएमा सो उ ो̂ग गनd अपराधीलाई Kयान मानd उ^ोग बापतको सजायमा थप पाँच 

वष�स$म कैद हLने �यवथा दफा १३० को उपदफा (२) मा ग>रएको छ । गभ� तहाउन ेकाम गदा� तVकाल ु

गभ� नतिहएर बालक िजउँदो ज�मेछ तर उn कामकै फलव_प ज�मेपिछ मरेछ भन े पिन गभ� तहाएको ु ु

मािनने करा प  पान� दफा ु १३० को उपदफा (२) मा प ीकरण िदइएको छ । 

१०१०१०१०....१२१२१२१२ िनसहायको प>रVयागिनसहायको प>रVयागिनसहायको प>रVयागिनसहायको प>रVयाग: हरेचाह, याहार वा स$भार गनd कत��य भएको �यिnले आ\नो कत��य�ित 

िवमख रहरे कनै नाबालकु ु , वृc वा अ_ अशn रोगीको Kय Kयानमा खतरा पy स<न ेप>रिथू ु ित सृजना 
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गनd स$भावनालाई रो<न दफा १३१ मा Vयतो कत��य �ितकल काम गरी Kय Kयानमा खतरा पy स<ने ू ू ु

गरी वेवाता गनd �यिnलाई पाँच वष�स$म कैद हLने �यवथा ग>रएको छ । Vयतो वेवाता गरी 

छोडेकोबाट स$बि�धत �यिn मन� गएमा दस वष�स$म कैद हLन सnछ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----११११११११    

चोटचोटचोटचोट    

११११११११....११११ मलक+ ऐन भाग ु ु ४ अ�तग�त पनd कटिपटु को महलको (यसपिछ यो प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी 

स$बोधन ग>रएको) को �यवथामा पिन Kयानस$ब�धीको महलमा अपनाइएको �ि कोण अन_पको ु

प>रवत�न गरी प>र?छेद ११ मा रािखएको छ । “कटिपु ट” शoदले शरीरको अ� चलाइ घात गरेको 

अवथा जनाउने र यसदेिख बाहेक अ�य �कारबाट पिन चोट पa याु उ ने काय� हLन स<ने भएकोले प>र?छेद 

११ लाई कटिपटु को संwा निदई चोटको संwा िदइएको हो । Vयतै सािबक ऐनमा “अ�भ�को खत” भmे 

शoद समह �योग भएकोमा संिहतामा ू “ग$भीर चोट” भmे नाम �योग ग>रएको छ । सािबक ऐनमा 

मे_दTड, डडा{नु, हात वा ख¤ा वा ियु नको जोनp भाँची फोरी फकाली वेक$मा पा>रु िदने कामलाई 

अ�भ�को खत अ�तग�त रािखएकोमा हाल शरीरको कनै अ� वा जोनpको शिn Bीण ग>रिदने कामलाई ु

पिन ग$भीर चोटको अपराध अ�तग�त पनd गराइएको छ । साथै सािबकमा नभएको “मािनसको Kयान 

जान स<ने वा चोट पगेको मािनसलाई कडा शारी>रक वेदना हLन े वा िनजल ेआ\नो पेशाको काम गन� ु

नस<ने त{याई िदनेु ” कामलाई समेत ग$भीर चोटको 1ेणीमा रािखएको छ । 

११११११११....२२२२ सजायसजायसजायसजाय: सािबक ऐनमा भएको कटिपटु  बापतको सजायको �यवथामा पिन प>रवत�न भएको छ । दाँत 

फकालेमा यित ज>रवानाु , नीलडाम पारेमा यित, अ�भ�को खतमा पिन एउटा अ� हLनेमा यित, दईटा ु

अ� हLनेमा एउटा अ�लाई Bित पa याु एमा यित, दवैलाई पa याु ु एमा यित तथा यतो हितयारले चोटपटक 

पा>र िदएमा यित, अ�य हितयारले पारेमा यित भmे अपराधको त>रका तथा साधनको आधारमा 

सजायको प>रणाम िविधकरण गरेको सािबक ऐनको �यवथालाई छाडी चोट पa याु एमा यित सजाय र 

ग$भीर चोट पa याु एमा यित सजाय हL�छ भनी संिहतामा सरलता {याइएको छ । तर यसबाट सजायलाई 
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हटाएको स$झन हLदैँन िकनभने सािबक ऐनमा भएको सजायको उप9ो हदमा कमी ग>रएको छैन । ब{क+ 

सािबक ऐनमा अ�भ�को खत बापत Kयादा से Kयादा आठ वष� कैद हLने �यवथा भएकोमा संिहतामा 

ग$भीर चोट बापत दस वष�स$म कैद हLन स<ने �यवथा ग>रएको छ ।  

११११११११....३३३३ अपराध गनd िनयतले बेहोश पाअपराध गनd िनयतले बेहोश पाअपराध गनd िनयतले बेहोश पाअपराध गनd िनयतले बेहोश पान� नहLनेन� नहLनेन� नहLनेन� नहLने: अपराध गन� सिजलो पानd अिभ�ायले बेहोश त{याउनेु , 

ल��ाउने वा अवथ पानd पदाथ� सवेन गराइ अपराध गनd �वृिgह_ फाटफट देखापन� थालेकोल ेयस ु

बारे �यवथा गन� सामियक हL�छ भmे आयोगले िबचार गa योु  । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१२१२१२१२    

आपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योगआपरािधक बल �योग    

१२१२१२१२....११११ बल �योगबल �योगबल �योगबल �योग: बल �योग भmे शoद �चिलत काननमा कतै कतै उदाहरणाथ� राजकाज ु (अपराध र सजाय) 

ऐन, २०१९ को दफा (२) �योग भएको पाइए पिन अल�गै अपराधको _पमा बल �योगले हालस$म 

थान पाएको देिखँदैन । यस प>र?छेदमा बल �योगलाई दTडनीय बनाउनको साथसाथै बल �योग भmाले 

कसैको शरीरमा शिn �योग गरेकोलाई माO नस$झी कनै �यिn चढेको वा िनजले लगाएको वा बोकेको ु

माल चलाइ िदएको वा अ�य कनै माल चलाइ कनै �यिnको स$पक� मा पyे गराइ िदएको कामलाई समते ु ु ु

स$झन पनd करा प ीकरणमा जनाइएको छ । ु ु उदाहरणको लािग उकालोमा लहरीको पाº�ा ढ�ाकोु  

ओत लगाइ कनै �यिn सो लहरीिभO बसेको बेलामा कसैले उn ओत लगाएको ढ�ा हटाइ लहरीलाई ु ु

ग�ने गराइ िदएमा िनजले सो लह>रिभO बसेको �यिn उपर बल �योग गरेको मािन�छ ।ु  

१२१२१२१२....२२२२ दफा १३ अनसार बल �योग गरी नसकेको भएपिन यिद बल �योगको आश�ा उVपm गनd िनु यतल ेवा 

सो हLन सnछ भmे जानीजानी कन ैहाउभाउ देखाएमा वा कनै तयारी गरेमा समेत सजाय हLने �यवथा ु ु

ग>रएको छ । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१३१३१३१३    

थनछेकथनछेकथनछेकथनछेकुुुु     

१३१३१३१३....११११ थनछेकथनछेकथनछेकथनछेकुुुु : मलक+ ऐन बरेीतसँग थ�दाको महलमा ु ु ु (यस प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन 

ग>रएको) भएको �यवथामा रोकछेकको अपराध थप गरी र अ_को कराको 4म तथा सजायमा हरेफेर ु

गरी यस प>र?छेदमा रािखएको छ । सािबक ऐनमा गैरकाननी तवरले थु ुनामा रा#ने मािनसलाई हLने 

सजायको �यवथा गदा� अm पानी ब�द गरे नगरेको तrय, थनाको अविधु , थुनामा रा#दा नेल चमोट वा 

हतकडी गलफ�दी �योग गरे नगरेको िथित तथा थmे �यिn लोyे मािनस र थिनने �यिn वानीमािनसु ु , 

नाबालक वा सरकारी कम�चारी भए नभएको अवथा इVयािदको आधारमा सजाय घटी बढी हLने गरी 

तोिकएको छ । गैरकाननी थनामा रा#न े�यिnलाई उपयn सजाय िनधा�रण गदा� यी सब करा �ास>�क ू ु ु ु

नहLने होइन । तर यसदेिख बाहकेका अ_ धेरै कराह_ु तफ�  पिन यस स�दभ�मा �यान िदनपनd हL�छ । तसथ� ु

ती �यान िदनपनd सबै कराको उ9ेख गन�तफ�  नलािग संिहतामा सजायको उप9ो हद तोिकएको छ र सो ु ु

हदिभO रही कसरको माOा अनसार सजाय िमलाउने अिभभारा अदालत उपर नै छािडएको ु ु छ । 

१३१३१३१३....२२२२ कनै मािनसलाई िनज जान लागेको ठाउँमा जान निदने गरी रोकछेक गनd �यिnलाई सजाय हLन े�यवथा ु

दफा १४१ को उपदफा (२) मा ग>रएको छ । यतो रोक छेकको काम गरेर Bित पa याु उन खोिजएको 

उदाहरणह_ �यावहा>रक जगतमा देखापन� थालेकाले सािबकमा नभएको यो रोकछेकको अपराधलाई 

संिहतामा समावेश ग>रएको हो । 

१३१३१३१३....३३३३ थनाबाट छा�ने अिधकार यn आदेशको अपहेलना गरी थनामा ु ु ु रािख रहने �यिnलाई बढी सजाय हLने 

�यवथा दफा १४२ मा ग>रएको छ । Vयत ैथिनने मािनससँग स$बि�धत �यिnलाई थिनएको करा वा ु ु ु

थिनएको ठाउँ थाहा नहLने गरी थनाु ु मा रा#ने कामलाई पिन ग$भीरतर अपराध बनाइ बढी सजायको 

�यवथा ग>रएको छ ।  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१४१४१४१४    

अपहरणअपहरणअपहरणअपहरण, , , , मािनसको ख>रद मािनसको ख>रद मािनसको ख>रद मािनसको ख>रद िब4+िब4+िब4+िब4+ तथा जवज�ती काम लगाउने तथा जवज�ती काम लगाउने तथा जवज�ती काम लगाउने तथा जवज�ती काम लगाउने    

१४१४१४१४....११११ अपहरणअपहरणअपहरणअपहरण: अपहरणको अपराध बारेमा �चिलत नेपाल काननमा कनै खास �यवथा भएको पाइदैन । ु ु

मलक+ ऐन जीउ माने बे?नेको महु ु लको (यसपिछ यो प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन 

ग>रएको) २  न$बरमा नाबालक वा मगज िब�ेको मािनसलाई िनजको काननी संरBकको संरBकVवबाट ु

छटाएमा वा सो उiेjयले ललाए फकाएमा सजाय हLने �यवथा छ । तर अपहरणको अपराु ध अ�य 

मलकह_मा बªदै गएको र हामी कहाँु ु  नै पिन अपहरणका एक दई घटनाह_ बारे सिनन थालेकोल ेयस ु ु

बारे कडा सजायको साथ िकटानी �यवथा गन�ु उपयn देिखयो । ध$क+ देखाु इ वा छलकपट गरी जाने 

गराएको कामलाई पिन अपहरणिभO पनd गराइएको छ । अपहरण गनd अपराधलाई िनयतको दिषतपनाको ू

आधारमा दस वष�स$म कैद हLन स<ने र तीन वष�स$म कैद हLन स<ने दई 1णेीमा िवभािजत ग>रएको छ ।ु  

१४१४१४१४....२२२२ मािनसको ख>रद मािनसको ख>रद मािनसको ख>रद मािनसको ख>रद िब4+िब4+िब4+िब4+: मािनस िकmे बे?ने अपराध बापत सािबक ऐनमा भएको सजायको हदलाई 

संिहताको दफा १४६ मा बढाइएको छ । िवदशेमा लिग िब4+ गनdलाई प�� वष�स$म कैद हLनस<ने 

�यवथा ग>रएको छ । नेपाली केटीह_लाई िवदशेमा लिग िब4+ गनd �वृिg बªन लागेको प>र�े�यमा 

सजाय बढाउन उपयn हLने महसु ुस ग>रयो । 

१४१४१४१४....३३३३ इ?छा इ?छा इ?छा इ?छा िवbcिवbcिवbcिवbc काम गराउन नहLने काम गराउन नहLने काम गराउन नहLने काम गराउन नहLने: कमारा कमारीको �था धेरै अिघ उ�मलन भसैकेको भू  एपिन कसैको 

आिथ�क वा सामािजक िववशताको फाइदा उठाएर अनैि?छक काममा लगाउन े �यवहार अझै वत�मान 

रहेकोले कसैलाई इ?छा िवbc काम गराउने �यिnलाई सजायभागी बनाइएको छ । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१५१५१५१५    

करणी स$ब�धी अपराधकरणी स$ब�धी अपराधकरणी स$ब�धी अपराधकरणी स$ब�धी अपराध    

१५१५१५१५....११११ यस प>र?छेदमा मलक+ ऐन आशय करणीकोु ु , जवज�ती करणीको, हाडनाता करणी गनdको तथा पश ु

करणीको शीष�क अ�तग�त 4मश: महल १३, १४, १५ र १६ मा �यविथत अपराधह_लाई आवjयक 

देिखएको प>रवत�नसाथ यस प>र?छेदमा एकिOत गरी सरलीकरण ग>रएको छ ।  

१५१५१५१५....२२२२ जवज�ती करणीजवज�ती करणीजवज�ती करणीजवज�ती करणी: मलक+ ऐन जवज�ती करणीको महलको ु ु (यस �करणमा “सािबक ऐन” भनी 

स$बोधन ग>रएको) १ न$बर र ६ न$बरमा ग>रएको �यवथामा केही प>रवत�न गरी संिहताको दफा १४९ 

मा कायम रािखएको छ । च¯ध वष� नपगेक+ वानीमािनसको िववाह िनषधे ग>रएको �यवथालाई थप ु

बल पa याु उन सो उमेर मिनको जनसकै वानीमािनसलाई ु ु ु (अथा�त आ\नी वानीलाई पिन) िनजको 

म�री िलएर भएपिन करणी गरेमा ु सजायभागी बmुपनd �यवथा ग>रएको छ । जवज�ती करणीको 

�योजनको लािग योनीमा िल�को केही माOा �वेश भएको रहेछ भने पिन करणी गरेको मािनने छ  भmे 

प ीकरणको खTड (ख) मा उ9ेख गरेर जवज�ती करणीको अपराध नभएको मल �माण व_पमा ू

योिन?छेद (Hymen Vainae) फाटे नफाटेको करालाई चािहने भ�दा बढी मह�व �दान गनd वत�मान ु

�चलनमा प>रवत�न {याई योिन?छेद निच>रएको आधारमा माO अपराधीको दोष �मािणत नहLने अवथा 

नपनd �यवथा ग>रएको छ । सािबक ऐनमा भएका अ�य �यवथाह_को स$ब�धमा संिहताको अ�य 

थानमा ग>रएको उ^ोग, मितयार, द_Vसाहनु , िनजी रBा र Bितपित� बारे ग>रएको सामा�य �यवथा नै ू

पया�C हLने देिखएकोले यस प>र?छेदमा अ_ केही उ9ेख ग>रएको छैन । मलक+ ऐन आसय करणीको ु ु

महलमा उि9िखत कराह_लाई संिहतामा थान िदनपनd आवjयकता देिखएन िकनभने जवज�ती ु ु

करणीको उ ो̂गमा सजाय हLने त छँदैछ । Vयसको अलावा करणी नगरी करणी गरेको छ भनी वा यतै ु

अ�य काम गनdलाई बेइhती गरेको अपराधमा सजाय हLन सिकहा{छ । Vयतै अनिचत स$ब�ध गराउने ु

उijेयले फकाउनेलाई पिन अवथानसार अपहरण वा मितयारको �यवथा अ�तग�त सजाय हLु �छ । 
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१५१५१५१५....३३३३ हाडनाता करणीहाडनाता करणीहाडनाता करणीहाडनाता करणी: सािबक मलक+ ऐन भाग ु ु ४ हाडनाता करणी गनdको महलमा (यस �करणमा “सािबक 

ऐन” भनी स$बोधन ग>रएको) जतो सिंहतामा करणी गन� िनिषc नाताको लामो िफह>रत िदइएको छैन 

ब{क+ आमा, िददी, बिहनी, छोरी यित चार नाताको माO िकटानी उ9ेख गरी बाँक+ “आ\नो जात 

कलमा चिलआएको चलन अनसार िववाह गनd नाताका वानीमािनसू ु ” भmे वा<यांश �योग ग>रएको 

छ । सािबक ऐनको १० न$बरले पिन आिखरमा आएर जात वा कलमा चिलआएको चलन अनसार ू ु

िववाह वा करणी गन�हLन े नाताका स$ब�धमा िववाह वा करणी भएकोमा सो महल बमोिजम सजाय हLु ने 

छैन भनी प  गरेको छ । जातकलमा चिलआएको चलनले नै �धानता �ाC गनd भएपिछ सो चलनमा ू

समयको �वाह अनसार आउन स<ने प>रवन�तको वेवाता गरी सबै नातालाई िकटेर रा#न उिचत हLने ु ु

देिखएन । 

१५१५१५१५....४४४४ थनवाको करणीथनवाको करणीथनवाको करणीथनवाको करणीु ुु ुु ुु ु : मलक+ ऐन अदलको ु ु महलको ५ न$बरमा �यविथत अपराधलाई संिहताको दफा 

१५१ मा रािखएको छ । थनवा वानीमािनसको आफँैु ु ले करणी नगरी सो गन� अ_लाई सयंोग 

पा>रिदएमा समेत उिgकै सजायभागी हLनपनd थप �यवथा यस दफामा ग>रएको छ ।ु  

१५१५१५१५....५५५५ अ�ाकृितकअ�ाकृितकअ�ाकृितकअ�ाकृितक    मैथनमैथनमैथनमैथनुुुु: मलक+ ऐन पश करणीको महलमा भएको �यवथामाु ु ु  सजाय स$ब�धमा केही 

प>रवत�न गरी दफा १५२ मा रािखएको छ । पशसगँ मैथन गनd गराउन े�यिnले सामािजक घृणाको सजाय ु ु

भोyे नै भएकोले Vयतालाई हLने कैदको सजायमा सािबक भ�दा केही कम ग>रएको छ । कसैको इ?छा 

िवbc अ�ाकृितक मैथन गनd �यिnलाई भने तीन वष�स$म कैद हLन स<ने ु �यवथा ग>रएको छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१६१६१६१६ 

चोरी र डकैतीचोरी र डकैतीचोरी र डकैतीचोरी र डकैती 

१६१६१६१६....११११    स$पिg स$ब�धी अपराधस$पिg स$ब�धी अपराधस$पिg स$ब�धी अपराधस$पिg स$ब�धी अपराध: “स$पिg स$ब�धी अपराध”भmे शoदह_बाट सामा�यतया बोध हLने 

अपराधह_लाई प>र?छेद १६, १७ र १८ मा रािखएको छ । मलक+ ऐन भाग ु ु ४ को महल २, ३, ४ र ५ 

मा �यविथ लटिपटु , चोरी, ठगी तथा आगो लगाउने स$ब�धी अपराधह_लाई प>रवित�त _पमा 
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रा#नको अलावा यी प>र?छेदमा मलक+ ऐनको बाँक+ नितनdको महलमा उि9िखत केही अपराधह_ र ु ु

आपरािधक �वेश (Criminal trespass) को अपराधलाई नयाँ _पमा समावेश ग>रएको छ । 

संिहताले स$पिg स$ब�धी अपराधह_ बारे हाल �चिलत काननुमा {याउने प>रवत�नह_को केही िवशेष 

लBणह_लाई िन$न संिBC बँदाह_मा �कट गन� सिक�छ ।ु  

(क) लटिपटको अपराधलाई अलग अितVव �दान ग>रएको छैन ।ु  

(ख) मलक+ ऐन चोरीको महलमा चोरीकै ग$भीरतर _पमा रािखएका रहजनीु ु , नकवजनी र जवज�ती 

चोरीको अपराधलाई Vयस _पमा नराखी अवथानसार आपरािधक करकाप र डकैतीको ु

अपराधिभO पनd गराइएको छ । 

(ग) डकैतीको अपराधको त�वह_मा प>रवन�त गरी केही नयाँ _प �दान ग>रएको छ । 

(घ) आपरािधक �वेशलाई अपराधको _पमा थान िदइएको छ । 

(ङ) आगो लगाउने अपराधलाई अल�गै थान निदई आगो लगाइ वा अ�य काम गरी स$पिg नाश 

पानd वा Vयसको मोल वा उपयोिगता घटाउने वा कनै अनिचत Bित पa याु ु ु उने इVयािद 

ि4याह_लाई “िबजाइँ” को संwा िदएर एउटै दफा अ�तग�त समिेटएको छ । 

(च) स$पिgको आपरािधक उपयोग र आपरािधक िवeासघात वा अपराधह_को �यवथा गरी 

अका�को स$पिg बदिनयतसाथ आ\नो िनिमg उपयोग गनd तथा आ\नो िज$माको स$पिg 

माने वा हक टटाइ िदने कामह_लाई समावेश ग>रएको छ ।ु  

१६१६१६१६....२२२२    चोरीचोरीचोरीचोरी: दफा १५४ मा चोरीको एउटा सरल र �यापक प>रभाषा िदइएको छ । अ_ �यिnको कoजामा 

रहेको स$पिg बदिनयतसाथ िलनको लािग म�री िबना हु टाएमा चोरी गरेको मािनने छ । िलिखत म�री ु

नभए पिन मौिखक वा आचरणtारा �यn म�री िलई हटाएको छ भने चोरी नठहनd र साथै नाबालकको ु

म�रीलाई यस दफाको �योजनको लािग म�री नमािनने करा प ीकरणtारा दशा�इएको छ ।ु ु ु  मलक+ ऐन ु ु

लटिपटु को महलको १, २ र ३ न$बरह_मा उि9िखत लटिपटको अपराधको प>रभाषा प  छैन र अ_ ु
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अपराधह_सँग परपर�यापी (Overlapping) छन । ् म�री निलई अका�को िज$माको स$पिg ु

बदिनयतसाथ हटाउने सबै काम चोरी अ�तग�त पनd भएपिछ म�री निलई भनाभनु , झz झगडा, हात 

हालाहाल वा कटिपटु  वा धरपकड वा जवज�ती गरी लyे कामलाई अल�याई लटिपटको संwा िदई छ¤ै ु ु

अपराधको _पमा �यवथा गदा� केही िवशेष लाभ हLने आयोगल े देखेन ब{क+ Vयसबाट दई ु

अपराधह_को बीचको िभmता प  नभई sम उVपm हLने दिेखयो । 

१६१६१६१६....३३३३    सजायसजायसजायसजाय: मलक+ ऐन चोरीको महलमा ु ु (यसपिछ यो प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन ग>रएको) 

चोरीको ग$भीरतर _पह_लाई नकवजनी, रहजनी र जवज�ती चोरीको नाम िदएर बढी सजाय हLने 

�यवथा ग>रएको छ । संिहतामा भने अपराधको नामह_ बढाइ अपराधको वगpकरणलाई जटील 

बनाउनको स¤ा सजायको परासलाई फरािकलो पारेर अपराधको माOा अनुसार सजाय हLने उijेय पित� ू

गनd �यवथा ग>रएको छ । दफा १५५ मा चोरी गरे बापतमा हLने सजायलाई दई 1ेणीमा िवभn गरी ु

पिहलो 1ेणीलाई खास खास अवथाको चोरी र दो£ोलाई सो बाहेक अ�य अवथाको चोरीसँग 

स$बि�धत बनाइएको छ । Vयतै वगpकरण आपरािधक करकाप र डकैती बापतको सजायमा पिन 

ग>रएको छ । सािबक ऐनमा अपराध गरेको पटक अनसार सजाय बªदै जाने �यवथा भएकोले संिहतामा ु

सजायको परासलाई नै फरािकले बनाइएको छ । सजायको माO िनधा�रण गनd एउटा आधार अपराध 

गरेको पटक पिन हLन सnछ भmे करा दफा ु ३२ को देहायको (क) को खTड (९) मा ग>रएको सामा�य 

�यवथाले नै बताएकै छ ।  

१६१६१६१६....४४४४    आपरािधक करकापआपरािधक करकापआपरािधक करकापआपरािधक करकाप: स$पिg कoजामा रहेको �यिnले म�रीको अभाव चोरीको अपराधको एउटा त�व ु

हो तर Vयतो म�री डरOासमा पा>र िदइएको भएपिन आपरािधकु  दाियVवबाट उ$कन नपाउन ेतथा कनै ु

स$पिg हटाउने ि4यादेिख बाहेक अ_लाई Bित पa याु उन ेडरOास बारे जनसकै �कारको आिथ�क लाभु ु  

उठाउने वा Vयतो लाभ उठाउने कनै काम गराउने गन�बाट रो<न ेि4या समते अपराधको प>रिधिभO पानd ु

अिभ�ायले दफा १५६ मा आपरािधक करकापको �यवथा ग>रएको छ । 
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१६१६१६१६....५५५५    डकैतीडकैतीडकैतीडकैती: सािबक ऐनको ६ न$बरमा डकैतीको प>रभाषा गदा� चारजना भ�दा बªताको जमात हLनपनd ु

करालाई डकैतीकोु  अिनवाय� त�व बनाइएको छ । संिहताको दफा १५८ भने अपराधीको सं#यालाई 

छाडी चोरी वा आपरािधक करकाप गदा� केही खास अवथाह_ वत�मान रहे नरहेको आधारमा डकैतीको  

अपराध मािनने नमािनने �यवथा ग>रएको छ । मािनसको सं#या बढी भएर जन शिn �ाC हL�छ Vयतै ु

शिn हितयारबाट पिन �ाC हLन स<ने भएकोले अपराध गदा� अ_ले िवरोध गन� स<ने स$भावना कम पानd 

गरी अपराधीले आफलाई ससिhत पाू ु छ� भने Vयो ससिhत पानd काम मािनसको बलु  वा हितयारको बल 

जेबाट ग>रएको होस अपराधको ग$भीरता बªन गएकै हL�छ । कनै अवथामा हितयार िलएको एउटा ् ु

ए«ो �यिn धरैे िनर  �यिnह_को जमात भ�दा खतरनाक हLन स<छ । यही िवचारबाट डकैतीको 

अपराधलाई अपराधीको सं#याबाट िनरपेB बनाइएको छ । सजायको प>रमाणको आधारमा भने तीनजना 

भ�दा बढीको जमात भ ै गरेको डकैतीलाई ग$भीरतर बनाइएको छ । डकैती गनd िनयतले भलेा हLने 

कामलाई पिन दफा १६१ अ�तग�त सजायभागी बनाइएको छ । 

१६१६१६१६....६६६६    चोरीको मालचोरीको मालचोरीको मालचोरीको माल:::: सािबक ऐनको २४ न$बरमा चोरीको माल भनी जानीजानी िलन,े रा#ने वा िकmेलाई 

सजाय हLने �यवथा ग>रएकोमा संिहताको दफा १७५ अ�तग�त जनसकै अपराधको िबगो भए पिन ु ु

जानीजानी िलन, रा#न वा ख>रद िब4+ गन� िनषेध ग>रएकोले चोरीको मालको लािग माO छ¤ै �यवथा ु

गन�पनd आवjयकु ता देिखएन । Vयतै माल धनीलाई माल िफता� गराउने बाहेक सािबक ऐनको २५ 

न$बरको �यवथा पिन यस प>र?छेदमा रा#ने आवjयकता छैन । िकनभने िबगो िफता� हLने बारेमा दफा 

२५० मा सामा�य �यवथा ग>रएको छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१७१७१७१७ 

ठगीठगीठगीठगी, , , , स$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासघातस$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासघातस$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासघातस$पिgको आपरािधक उपयोग तथा आपरािधक िवeासघात 

१७१७१७१७....११११    ठगीठगीठगीठगी: मलक+ ऐन ठगीको महलको ु ु (यस �करणमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन ग>रएको) ठगीको 

अपराधलाई संिहताको दफा १६३ मा पनु : प>रभािषत ग>रएको छ । सािबक ऐनको १ र २  न$बरमा 

�योग भएको “ललाइ फकाइ, धोका िदई, झ<याई गफलतमा पा>रु ” भm ेशoदह_को स¤ा “झ<याई वा ु
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धोका िदई” भmे दई शoद माO �योग गरे पया�C हLने देिखएको छ । सािबक ऐनु को २ न$बरमा विण�त 

कसर पिन झ<याई वा धोका िदई Bित पु ु ुa याउने वा लाभ उठाउने कामिभO पनd भएकोले Vयसबारे 

अपराधको प>रभाषामा छ¤ै उ9ेख ग>रु एको छैन तापिन आ\नो वा अ_को झूटो प>रचय िदई ठगी 

गरेकोलाई अ�य ठगी गरेको भ�दा ग$भीरतर स$झी दफा १६४ को खTड (क) अनसार बढी ु सजायभागी 

बनाइएको छ । कनै नाबालकको अwानता वा कनै �यिnको मानिसक दव�लता वा िविBCताको लाभ ु ु ु

उठाएर बदिनयतसाथ आफल ेिलू ने वा िलनको लािग अ_लाई संयोग प>रिदने कामलाई समेत ठगीको 

प>रभाषािभO पा>र Vयस_पको ठगी गनdलाई पिन बढी सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ  । सािबक ऐनको 

५, ६  र ७ न$बरमा उि9िखत कराह_ संिहताको दफा ु १७५ तथा प>र?छेद ३० र ३१ अ�तग�तको 

सामा�य �यवथा िभOै पनd भएकोले यस प>र?छेदमा अल�गै उ9ेख नग>रएको हो । 

१७१७१७१७....२२२२    1ी 1ी 1ी 1ी ५ ५ ५ ५ को सरकार वा साव�जिनक संथासँग भएको ठे�ा वा करारको को सरकार वा साव�जिनक संथासँग भएको ठे�ा वा करारको को सरकार वा साव�जिनक संथासँग भएको ठे�ा वा करारको को सरकार वा साव�जिनक संथासँग भएको ठे�ा वा करारको काममा फरक पान� नहLनेकाममा फरक पान� नहLनेकाममा फरक पान� नहLनेकाममा फरक पान� नहLने: 

वतेि�वी अपराध रो<ने िदशातफ�  दफा १६५ को �यवथा सहायक होला भmे आयोगले आशा राखेको 

छ । सरकार वा साव�जिनक संथासँग भएको ठे�ा वा करार अ�तग�त कन ैकाु म गनd वा कनै माल आपित� ु ू

गनd िज$मा भएको �यिnह_ले र Vयता �यिnह_सँग िमिल स$बि�धत कम�चारीह_ले अनिचत लाभ ु

उठाउने �वृिg समयाको _पमा स�मख आउन थाली सकेकोल ेVयसबारे कडा �यवथा गन� पनd िनता�त ु ु

आवjयकता महसस गरेर आयोगले दफा ु १६५ अ�तग�तको अपराधमा दस वष�स$म कैद र ज>रवाना हLने 

�यवथा गरेको हो । यस दफाले ठे�ा वा करारबमोिजम िनमा�णको वा अ�य कनै काम गदा� अथवा कनै ु ु

माल आपित� गदा� कमसल माल �योग वा आपित� गनd देिख िलएर अ�य कनै िकिसमबाट भएपिन ू ू ु

बदिनयतसाथ ठे�ा वा करारमा लिेखए भ�दा फरक पान� िनषेध गरेको छ । कन ैअ�Vयािसतु  अवथा 

उVपm भ ैठे�ा वा करारमा तोिकएको माल �ाC हLन नसकेर िववश भ ैVयसको स¤ा उपयn अ�य माल ु

ठे�ा वा करार भएको स$बि�धत पBको अनमित िलएर �योग वा अपित� गन� बाध नपरोस भmे ु ू ्

अिभ�ायले दफा १६५ को उपदफा (१) र (२) दवैमा ु “बदिनयतसाथ” भm ेशoद उ9ेख ग>रएको  छ । 
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१७१७१७१७....३३३३    स$पिgको आपरािधक उपयोगस$पिgको आपरािधक उपयोगस$पिgको आपरािधक उपयोगस$पिgको आपरािधक उपयोग: स$पिgको आपरािधक उपयोगको अपराध बारे �चिलत काननमा ु

रहेको अभाव हटाउन सिंहतामा दफा १६६ रािखएको छ । आ\नो हक लाyे अका�को माल बदिनयतसाथ 

आ\नो िनिमg �योग गनd �वृिg समाजमा चक� समयाको _पमा देखापन� निदनको लािग दफा १६६ 

को �यवथा आवjयक छ । मलक+ ऐन क{याण धनको महलमा जमीनमा दवेको वा गाडेको मालबारे ु ु

�यवथा ग>रएको छ तर बेवा>रसी स$पिg वा सो पाउने �यिnको कत��य बारे केही उ9ेख छैन । दफा 

१६६ को प ीकरणको खTड (ख) मा वेवा>रसी स$पिg पाउने �यिnले सो स$पिgको धनी पgा 

लगाउने उिचत �यास नगरी वा िनजलाई सो स$पिg िफता� नगरी वा स$पिg िफता� िलन आउने 

समयस$म नकरी आ\नो िनिमg �योग गरेमा पिन आपरािधक उपयोग गरेको मािनने प  �यवथा ु

ग>रएको छ । 

१७१७१७१७....४४४४    आपरािधआपरािधआपरािधआपरािधक िवeासघातक िवeासघातक िवeासघातक िवeासघात: दफा १६८ मा ग>रएको आपरािधक िवeासघातको प>रभाषािभO आ\नो 

िज$मा वा संरBणमा रहेको अका�को स$पिg उपयोग गनd वा हक टटाइ िदने कामको अलावा अका�को ु

काम गनd �यिnले आ\नो वा अ_को वाथ� पित�को लािग आफले जसको काम गरेको छ उसलाई Bित ू ू

पa याु उन गरेको काम पिन समावशे ग>रएको छ । मलक+ ऐन बाँक+ नितनdको महलको ु ु २ र ९ न$बरमा 

उि9खत अपराधह_ दफा १६८ अ�तग�त पन� आउँछन  । उ^ोग तथा �यापारमा माO होइन िवकासो�मख ् ु

अथ� �यवथाको हर खि�कलामा जनसाधारणको सामा�य �यवहारमा समेत िवeासघात गनd �वृिgको ु

वृिc भएमा आिथ�क ि4याकलाप संकिचत हLनको साथै सामािजक �यवथामा नै खलल पन� जाने ु ु

स$भावना उVपm हLने भएकोले आपरािधक िवeासघातको लािग दफा १६९ मा कडा सजायको �यवथा 

ग>रएको   छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१८१८१८१८ 

आपरािधक �वेश र िबजाइँआपरािधक �वेश र िबजाइँआपरािधक �वेश र िबजाइँआपरािधक �वेश र िबजाइ ँ

१८१८१८१८....११११    आपरािधक �वेशआपरािधक �वेशआपरािधक �वेशआपरािधक �वेश: अ_ मािनसको कoजामा रहकेो स$पिgमा कनै अपराध गनd िनयतले वा सो ु

मािनसलाई डरOास देखाउने, अपमान गनd वा िझvयाउने िनयतले िबना अनमित �वशे गरेमा वा काननी ु ु



www.lawcommission.gov.np 

161 

www.lawcommission.gov.np 

_पले �वेश गरी Vयतो काम गनd मनसायल ेउn स$पिgमा बसी राखेमा आपरािधक �वेशको अपराध 

गरेको मािनने �यवथा दफा १७१ मा ग>रएको छ । यस�कारले एकाितर िनद�ष �वशेलाई आपरािधक 

उgरदाियVवको घेराबाट बािहरै रािखएको छ भन ेअक�ितर दिषत मनसायू को �वेश र �वशे ग>रसकेपिछ 

दिषत मनसाय िलई �वेश कायम रा#ने कामलाई समेत आपरािधक बनाइएको छ ू । दफा १७२ मा 

सजायको �यवथा गदा� आपरािधक �वेशको अपराध सो अपराध गनd िनयत वा �वेश गरेको स$पिgको 

�कृितको आधारमा ग$भीरतर हLन े�यवथा ग>रएको छ । 

१८१८१८१८....२२२२    िबजाइँिबजाइँिबजाइँिबजाइ:ँ दफा १७३ मा ग>रएको िबजाइँको अपराधको प>रिध �शत फरािकलो छ र स$पिg नाश 

पानdदेिख िलएर माल लकाउनेु स$मका कामह_ यस अपराध अ�तग�त पन� सnछन ।्  साव�जिनक होस वा ्

�यिnगत जनसकै �कारको स$पिg भए पिन सो स$पिgलाई कनै िकिसमबाट Bित पa याु ु ु ु एमा िबजाइँ 

गरेको मािननेछ । मत� स$पिg ू (Tangible property) को अलावा �यापारको #याित जतो अमत� ू

स$पिg   (Intangible property) लाई पुa याएको Bित समेत यस अपराधिभO पन� आउँछ । मलक+ ु ु

ऐन आगो लगाउनेको महलमा उि9िखत आगो लगाउने अपराध पिन दफा १७३ िभO पछ� । िबजाइँको 

अपराधको फरािकलो घरेाको िवचारबाट सो अपराध गरे बापत हLने सजायको �यवथा गदा� आपरािधक 

कामको �कृित अनसार सजायको प>रमाण ु िनधा�रण ग>रएको छ । उि9िखत केही खास ठाउँह_मा आगो 

लगाइ वा िव6फोटक पदाथ� �योग गरी िबजाइँको ग$भीरतम अपराध गरेकोमा दस बष�स$म कैद र 

ज>रवाना हLन सnछ भmे ग$भीरतर अपराधह_ बाहेक िबजाइँको मामली अपराधको लािग ज>रवानाको ु

सजाय माO पिन हLन सnछ । 

१८१८१८१८....३३३३    अपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLनेअपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLनेअपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLनेअपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLने:  स$पिg स$ब�धी अपराधह_ बारेको हाल �चिलत 

काननम�ये केहीमा तV तु द अपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलने, रा#ने वा ख>रद िब4+ गरेमा 

सजायभागी बm पनd �यवथा भइराखेकै छ । तर यसरी अलग अलग अपराधको स$ब�धमाु  सो 

अपराधको िबगो िलन रा#न हL ँदैन भनी अल�गै उ9ेख गद} जानको स¤ा जनसकै अपराधको िबगो होस ु ु ्
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Vयतो िबगो हो भmे जानीजानी वा िवeास हLने कारण भै कसैले िलन, रा#न वा ख>रद िब4+ गन� हLदैँन 

भनी एक ठाउँमा सामा�य �यवथा गन� उिचत देिखएकोले दफा ु १७५ मा यसको �यवथा ग>रएको हो । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----१९१९१९१९    

िलखतस$ब�धी अपराधिलखतस$ब�धी अपराधिलखतस$ब�धी अपराधिलखतस$ब�धी अपराध    

१९१९१९१९....११११ िकतdिकतdिकतdिकतd: मलक+ ऐन ु ु िकतd कागजको महलमा (यसपिछ यस प>र?छेदमा ““““सािबक ऐन””””भनी स$बोधन 

ग>रएको) उि9िखत िकतd र जालसाजीका अपराधलाई यस प>र?छेदमा रािखएको छ । दफा १७७ मा 

ग>रएको  िकतdको प>रभाषा सािबक ऐनको भ�दा सरल र �यापक छ । दफा १७७ को प ीकरणको खTड 

(ख) को देहाय ३ अनसार कनै �यिn मानिसक अवथताु ु , मादक पदाथ�को सेवन वा छलकपटमा 

पा>रएको कारणले कराको मतलव बvन स<दैन भmे ु ु जानीजानी Vयतो �यिnलाई िलखत बनाउन, 

सहीछाप गन� वा िलखतको करा ु बद{न लगाएमा पिन िकतd गरेको मािनने करा प  पा>रएको छ । ु

सािबक ऐनको १ न$बरमा यसको अभाव छ । 

१९१९१९१९    ....२२२२ जालसाजीजालसाजीजालसाजीजालसाजी: सािबक ऐनको ३ न$बरमा र संिहताको दफा १८२ मा िदइएको जालसाजीको प>रभाषामा 

केही शoदह_को िभmता देिख�छ तापिन Vयस िभmताले कनै ु तािVवक अ�तर {याउँदैन । सािबक ऐनमा 

उि9िखत “अका�को हक मे�ने, हद$याद ता>रख जाने वा कनै तरहसँग नो<सान पानd इVयािद जनसकै ु ु ु

मतलवले होस्” भmे शoदह_को बदलामा “कसैलाई कन ै Bित वा लाभ पa याु ु उने िनयतले” भmे 

वा<यांश �योग गरी सरल र प  त{याइएको छ ।ु  

१९१९१९१९....३३३३ सजासजासजासजायययय: सािबक ऐनको १० न$बरमा जालसाजीको अपराध बापत िसफ�  ज>रवानाको सजाय हLने �यवथा 

भएकोमा संिहताको दफा १८३ अनसार दई वष�स$म कैद पिन हLन स<ने गराइएको छ । ु ु सािबक ऐनमा 

िकतd गरे बापतको सजायलाई िकतd गरेको िलखतको �कृित, िलखतको िकतd गरेको अंश तथा िकतd 

गरेको मतलवसँग सापेB बनाइएको छ । तर संिहतामा साव�जिनक िलखत िकतd गरेको अपराधलाई 

ग$भीरतर बनाइ अ_ कराको िवचारबाट अपराधको माOा र सजायको प>रमाण िमलाउने अिभभारा ु

िनण�यकता� उपर छाडी सजायको उप9ो हदस$म उ9ेख ग>रएको छ । 
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१९१९१९१९....४४४४ सािबक ऐनको भ�दा सिंहतामा थप ग>रएको करा के छ भन े िकतd वा जालसाजी िलखत �यवहारमा ु

{याउने वा सो गनd िनयतले साथमा रा#ने वा िकतd िलखत बनाउने, छाप वा अ�य औजार बनाउने, 

ख>रद िब4+ इVयािद गनd काम पिन सजायभागी हLने करा संिहतामा प  पा>रएको छ । ु सािबक ऐनमा 

भएको मखको प>रप8लेु  िकतd गनd तथा िबना अिधकार अ_लाई दजा� िदने वा फलानो दजा�को छ भनी ु

ले#ने इVयािद काम गनd अपराधलाई संिहताको िलखत स$ब�धी यस प>र?छेद अ�तग�त रािखएको छैन । 

यही अपराधको वातिवक दोषलाई प4+ अ�यO आवjयक �यवथा भैसकेको छ । 

प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----२०२०२०२०    

म3ास$बम3ास$बम3ास$बम3ास$बुुुु �धी अपराध�धी अपराध�धी अपराध�धी अपराध    

२०२०२०२०....११११ मलक+ ऐन खोटा चलनको महलमा उि9िखत अपराधह_म�ये िवशषे ऐनह_मा कायम रहन उिचत ु ु

मािनएकादेिख बाहके अ�य अपराधह_को स$ब�धमा िवतृत �यवथा गरी संिहताको प>र?छेद २०, २१ 

र २२ मा रािखएको छ । �तत प>र?छेदु -२० को �ार$भमा म3ा र खोटो मु ु3ाको �यापक तथा प  

प>रभाषा िदएर िवदेशी म3ास$ब�धी अपराधलाई पिन घेरािभO {याइएको छ र साथै जनसकै �कारलेु ु ु  

भएपिन स�ली भ�दा फरक न�ली म3ालाई ु “खोटो म3ाु ” स$झन पनd �यवथा ग>रएको छ । ु वा� 

जगतसँगको स$पक�  3त गितले बªदै गएको प>रिथु ितलाई म�येनजर रािख खोटो म3ा स$बि�धत ु

अपराध बारे यस प>र?छेदमा �यापक �यवथा ग>रएको हो । खोटो म3ा बनाउनेु , चलन गनd, िदने िलने 

वा िनकासी पैठारी गनd इVयािद खोटो म3ास$ब�धीु  सबै �कारको �यवहारलाई दTडभागी बनाइएको छ र 

Vयतै �यापक �यवथा खोटो म3ा बनाउने औजार स$ब�धमा पिन ग>रएको छ । म3ा बनाउने कम�चारीले ु ु

परक पा>र म3ा बनाएको वा बनाउन पनdु ु भ�दा बढी म3ा बनाएको अपराधलाई पिन यस प>र?छेदमा ु

समावेश ग>रएको छ । परै न�ली म3ा बनाएको नभै कनै स�ली म3ाको तौल घटाउने वा _प बद{नेू ु ु ु  

कामलाई पिन दफा १९३ अनसार दTडनीय बनाइएको छ ।ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२१२१२१२१    

िटकटस$ब�धी अपराधिटकटस$ब�धी अपराधिटकटस$ब�धी अपराधिटकटस$ब�धी अपराध    

२१२१२१२१....११११ म3ास$ब�धी अपराध बारेमा ग>रएको जतै िटकट स$ब�धी अपराधको स$ब�धमा पिन प>र?छेद ु २१ मा 

िवतृत �यवथा ग>रएको छ । खोटो िटकट र सो बनाउने औजार बनाउने, रा#ने, ख>रद िब4+ गनd 

लगायतका कामह_ िनषेध गन�को साथै एक पटक �योग भसैकेको िटकट फे>र �योग गनdु , सो गनd 

िनयतले िटकटमा लागेको छाप वा िच� मे�ने, खक� ने वा उडाउने तथा कनै साव�जिनक िलखतमा ु ु

लागेको िटकट उ�काउन ेसमेतका कामह_लाई सजायभागी बनाइएको छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२२२२२२२२    

नाप तौलस$ब�धी अपराधनाप तौलस$ब�धी अपराधनाप तौलस$ब�धी अपराधनाप तौलस$ब�धी अपराध    

२२२२२२२२....११११ मलक+ ऐन खोटा चलनको महल अ�तग�त पनd नाप तौलस$ब�धी अपराधह_म�ये धेरैलाई आवjयक ु ु

संशोधन गरी नाप तौलस$ब�धी धेरै �कारका अपराधह_ बारे टैTडड� नाप तौल ऐन, २०२५ मा 

�यवथा ग>रएको छ । सोही ऐनमा ग>रएका िविभm िनयामक �यवथाह_सँग ती अपराधह_ स$बि�धत 

रहेकाले ितनलाई उn ऐनबाट िझक+ संिहतामा {याउन वा.छनीय दिेखएन । तर िनयामक �व�धसँग 

संयोिजत नरहकेा नाप तौलस$ब�धी दई सामा�य अपराधह_लाई संिहताको प>र?छेद ु २२ मा �यवथा 

गन� उिचत हLने देिखयो ।ु  दफा २०३ ले ना�न े वा तौलन ेसाधन घटी बढी बनाउने, Vयतो घटी बढी 

बनाएको साधन �योग गनd वा �योग गनd िनयतले रा#ने वा िब4+ गनd तथा उn साधनको छाप वा टाँचा 

जाली लगाउने वा बनाउने कामह_लाई अपराधको घेरािभO पा>र तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLने �यवथा गरेको  छ । दफा २०४ ले ना�न ेतौलने साधनको कपटपण� �योगलाई आपरािधक ू

बनाउँछ । तौलने ढक वा ना�ने भाँडो सiे न ै�योग गरे पिन �ाहकको सीधापन वा िनजले �यान निदएको 

मौकाको नाजायज फाइदा उठाइ तौलने वा ना�न े काम गदा� कपट गरी घटी बढी पानd �वृिgलाई 

हतोVसािहत पानd दफा २०४ को अिभ�ाय हो । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२३२३२३२३    

धम�स$ब�धी अपराधधम�स$ब�धी अपराधधम�स$ब�धी अपराधधम�स$ब�धी अपराध    

२३२३२३२३....११११  मलक+ ऐन अदलको महलको ु ु १ न$बरमा उि9खत अपराधलाई समावेश गन�को अलावा धम�थललाई ु

Bित पa याु उने वा धािम�क भावनामा आघात पa याु उने अपराधह_को समेत यो प>र?छेदमा �यवथा 

ग>रएको छ । धम� प>रवत�नको अपराध स$ब�धमा पिन मलक+ ऐन अदलको महलको ु ु १ न$बर संिहताको 

दफा २०९ को �यवथामा केही िभmता छ । नेपालको संिवधानको धारा १४ को �ितब�धाVमक 

वा<यांशमा उि9िखत कसैल े कसैको धम� प>रवत�न गन� पाउने छैन भmे उ9ेख छ । यसै संवैधािनक 

�यवथालाई दTड_पी सवलता (Penal sanction) �दान गन� दफा २०९ को उपदफा (१) रािखएको 

छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२४२४२४२४    

गोपनीयता र एका�ततास$ब�धी अपराधगोपनीयता र एका�ततास$ब�धी अपराधगोपनीयता र एका�ततास$ब�धी अपराधगोपनीयता र एका�ततास$ब�धी अपराध    

२४२४२४२४....११११ समाजको आधिनक+करण हLदैँ जाँदा वwैािनक उपकरणह_को उपयोग पिन बªदै ु जान वाभािवक हL�छ । ु

वैwािनक उपकरणबाट �ाC हLने समथ�तालाई अ_को अनावjयक िचयो चचा�तफ�  �योग गन� �ोVसाहन 

�ाC नहोस भmे प>र?छेद ् २४ मा ग>रएको �यवथाको एक अिभ�ाय हो । आ\नो करा बेसरोकारका ु

अ�य मािनसले थाहा नपाउन भm े �Vयेक �यिnको इ?छा हL�छ ।्  उिचत कारण िबना अ_बाट दखल 

नहLने एका�तता मन6यल े वाु भािवक अिधकारको _पमा अनभव गन� चाह�छ । अतु :मनािसव कारण ु

नप>र यस अिधकारमा खलल पa याु उन नहLने काननमा �यवथा गन� उिचत हL�छ भmे करामा धेरै िववाद ु ु ु

उन   स<दैन । मानव अिधकारको िवe�यापी घोषणा (Universal Declaration of Human 

Rights) धारा १२ मा गोपनीयताको अिधकारलाई यता वा<यबाट �कट ग>रएको छ: “कन ै पिन ु

�यिnको गोपनीयता, प>रवार वा पO �यवहारमा िनरंकश हतBेप ग>रने छैन तथा िनजको �ित¢ा र ु

#याितमा आBेप ग>रन े छैन । �Vयेक �यिnलाई यतो हतBेप वा आBेप िवbc काननी ु संरBण �ाC 
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गनd अिधकार हLनेछ ।” गोपनीतास$ब�धी करा गदा� 1ी >रचाड� मेजे�जरको �िसc उदाहरणको स$झना ु

आउँछ, जन उनकै शoदमा भmे हो भने यस�कार छु :-  "In so far as a man has civislised 

himself he demands privacy, right of being left alone. In so far as a society 

has civilised itself, it recognises that right." 

२४२४२४२४....२२२२ अ�य कितपय मलकको दTड काननमा �यिnगत गोपनीयता हतBेप गनd कामलाई ु ु ु सजायभागी 

बनाइएको पाइ�छ । हा¨ो मलकको प>र�े�यमा िवचार गदा� गोपनीयताको स$ब�धमा िवतृत काननु ु ु  एकै 

पटक िनमा�ण गन�ुभ�दा हाल अ_को करा सm नहLनेु ु , तवीर िख?न नहLने, िच�ी खो{न नहLने तथा 

कामको िसलिसलामा थाहा पाएको गो�य करा �कट गन� नहLने कराह_बाट श_आत गरेर ितनको ु ु ु

�ायोिगक अनभवको आधारमा भिव6यमा यसबारे बढी िवतृतु  �यवथा गद} जान उिचत हLु �छ भmे 

आयोगले महसस गa योु  । 

२४२४२४२४....३३३३ करा सm नहLनेकरा सm नहLनेकरा सm नहLनेकरा सm नहLनेु ुु ुु ुु ु : कनै याि�Oक उपकरण �योग गरेर दई वा सो भ�दा बढी �यिnको आमmे सामmे वा ु ु ुु

टेिलफोनtारा भएको करा काननी अिधकार वा अनमित िबना सm नहLने र Vयतै अ_को िच�ी खो{न ु ु ु ु

नहLने �यवथा दफा २११ र २१५ मा ग>रएको छ । 

२४२४२४२४....४४४४ तवीर िख?न नहLनेतवीर िख?न नहLनेतवीर िख?न नहLनेतवीर िख?न नहLने: कसैलाई िझvयाहट हLने गरी उसको तवीर िबना अनमित िख?न नपाइने करा दफा ु ु

२१३ मा उ9ेख भएको भएपिन साव�जिनक थानको तवीर िख?दा सो ठाउँमा रहेको कनै �यिnको ु

तवीर िखिचन गएमा अपराध गरेको हLन नजाने करा �ितब�धाु Vमक वा<यांशमा राखरे बचाउ र 

�यावहा>रक किठनाईको बीच स�तलन रा#ने �यास ग>रएको छ । कनै �यिnको तवीर अ_लाई िदन वा ु ु

िब4+ गन� िनजको अनमित आवjयक पनd �यवथा दफा ु ११४ मा ग>रएको छ । समाचार-म{यको लािग ू

पO पिOकामा तवीर �कािशत गन� अगािडु  सँध ैसबैको म�री �ाC गन� अस$भव �ायु : हLन े�यावहा>रक 

किठनाईको िवचारबाट तवीर �कािशत गन� अनमित िलन पनd पवा�वथा तोिकएको छैन तापिन कसैलाई ु ु ू

िझvयाउने िनयतले िनजको तवीर �कािशत गन� नहLन े�यवथा ग>रएबाट िबना अनमितु  तवीर �काशन 

गन� पाउने वत�Oताको द_पयोग हLने स$भावनालाई िनय�Oत ग>रएको छ ।ु  
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२४२४२४२४....५५५५ यस प>र?छेदको दफा २१२ मा ग>रएको �यवथा मह�वपण� छ । �यावसाियक कामको िसलिसलामा ू

कसैले कनै �यिnलाई थाहा िदन परेको िनजको गो�य करा सो �यिnले कनै �ितकल प>रणाम भोyपनdु ु ु ु ू ु  

कनै भय िबना बािहर �कट गन� स<ने िथित कायम रा#दा �यावसाियक काय�को िनिव��न स8ालनमा ु

ठलो बाधा िवरोध पनd करा सिजलैसँू ु ग क{पना गन� सिक�छ । वातिवक िवeासको करा धेरै माOामा ु

काननी दायरा भ�दा पृथक हL�छ तापिन देशिभO उ^ोगु , वािणKय वा अ�य �यावसाियक पेशास$ब�धी 

कराको wान िबना अनमित वा काननी बा�यता �कट गन� नपाउने संरBण �दान गन� वा.छनीय माO ु ु ु

होइन आवjयक छ भm ेमहसस गरी आयोगले दफा ु २१२ को �यवथा गरेको हो । 

२४२४२४२४....६६६६ सजायसजायसजायसजाय: यस प>र?छेदमा उि9िखत िविभm अपराधह_ बापत हLन स<ने सजायको �यवथा एकै ठाउँमा 

अथा�त दफा ् २१६ मा ग>रएको छ । पिहलो पटक यता नयाँ िकिसमको अपराधह_लाई हा ो̈ दTड 

काननमा �वशे गराइएकोले हाल सजाय धेरै बढीु  नराखेर कैदको सजायको उप9ो हद छ मिहनास$ममा 

सीिमत ग>रएको छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२५२५२५२५    

बेइhतीबेइhतीबेइhतीबेइhती    

२५२५२५२५....११११ गाली बेइhती ऐन, २०१६ को (यसपिछ यो प>र?छेदमा ““““सािबक ऐन”””” भनी स$बोधन ग>रएको) 

�यवथा र सिंहताको यो प>र?छेद बीच िवशेष _पले देिखने िभmता बेइhती नहLने अवथाको 

सं#यानसँग स$बि�धत छ । सािबक ऐनमा बेइhती नहLने अवथाको एउटा  लामो तर परपर�यापी 

(Overlapping) त>रकाबाट वण�न ग>रएको छ । सिंहताको दफा २१९ ले बेइhती नहLने अवथालाई 

अिनवय� _पले सVयतासँग आबc गरेको छ । झटो कराको दोष लगाउने झटो �यहोरा �कािशत गनd ू ु ू

�यिnले कनै अवथामा पिन दफा ु २१९ को �ितपा^ संरBण �ाC गन� स<दैन । यसदेिख बाहेक    सािबक 

ऐन र संिहतामा ग>रएको बेइhती अपराधस$ब�धी �यवथामा िवशषे अ�तर केही छैन । बेइhतीको 

अपराधको प>रभाषामा सरलता र प ताको �ि बाट केही प>रवत�न ग>रएको छ । बेइhती गरेको र झ�ा ु

आरोप लगाएकोमा सजाय हLने, Bितपित� भराउनेू , सानोितनो करामा बेइhती ु गरेको नमािनने इVयािद 
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सािबक ऐनमा भएका अ�य कराह_ संिहतामा अ�यO रािखएका सामा�य �यवथा िभOै पनd भएकोले यो ु

प>र?छेदमा िवशेष _पले उ9ेख गन�पनd आवjयकता छैन । उदाहरणको लािग संिहतामा भएका उपय�n ु ु

तीन कराको स$ब�धमा 4मशु : संिहताको दफा ८५, २४९ तथा ३० लाई उ9ेख गन� सिक�छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२६२६२६२६    

िववाहस$ब�धी अपराधिववाहस$ब�धी अपराधिववाहस$ब�धी अपराधिववाहस$ब�धी अपराध    

२६२६२६२६....११११ मलक+ ऐनु ु , िवहावरीको महलमा (यसपिछ यो प>र?छेदमा ““““सािबक ऐन”””” भनी स$बोधन ग>रएको) 

भएको �यवथाह_मा आवjयक सधार गरी िवहावरी स$ब�धी एउटा अल�गै िवशेष ऐन िनमा�ण गन�पनd ु

ज_रत छ भmे आयोगले महसस गरेको छ । िवहावरीको िवषयु मा कानन बनाउँदा केही करामा देवानी र ु ु

फौKदारी काननह_ िमि1त _पमा रा#नपनd अवथा पिन पछ� । तसथ� िनदdशु -पO अनसार देवानी कानन ु ु

बारे िवचार गदा�  प>रवार काननु  (Family Law) को एक भागको _पमा िववाहस$ब�धी ऐन बारे 

िवतृत िवमश� गनd गरी हाल िववाहस$ब�धी केही �मख अपराधह_लाई माO संिहतामा रािखएको छ ।ु  

२६२६२६२६....२२२२ वाल िववाह र अनमेल िववाहवाल िववाह र अनमेल िववाहवाल िववाह र अनमेल िववाहवाल िववाह र अनमेल िववाह: सािबक ऐनको न$बर २ मा उि9िखत वाल िववाह र अनमेल 

िववाहस$ब�धी करालाई दफा ु २२२ मा सरल र संिBC बनाइएको छ । सािबक ऐनको २ न$बरमा 

सजायको प>रमाणलाई घटी बढी पा>र आपरािधक दाियVवस$ब�धी िवतृत अवथाह_ दशा�इएकोमा 

दफा २२२ मा एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ भmे माO उ9ेख ग>रएको छ । ु

िनधा�>रत परासिभO रही अपराधको माOा अनसार सजायको प>रमाण िनधा�>रत गनd अिधकाु र अदालत 

उपर छािडएको छ । अ_ मितयार इVयािदलाई प>र?छेद ३१ अ�तग�तको सामा�य �यवथा अनसार ु

सजाय हLने छँदैछ । 

२६२६२६२६....३३३३ धोखापण� सहवासधोखापण� सहवासधोखापण� सहवासधोखापण� सहवासूू ूू : सािबक ऐनको ३ न$बरमा िववाह िनिमg आ\नो कलको दतर िदए िलएपिछ पिन ू ु

िववाह गन� नचाह े कर ला�दैन भmे �यवथा गरी वैवािहक स$ब�ध एउटाले वत�O इ?छा मतािवक ु

थािपत हLनपछ� भmे िसcा�तलाई मा�यता िदएको छ । यस वत�Oताको द_पयोग हLन निदन दफा ु ु २२३ 

को �यवथा ग>रएको हो । कनै वानीमािनसलाई िववाह गनd िवeासमा ु पा>र कसैल ेकरणी गरेको छ 
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भने सो िवeास अन_प उn ु वानीमािनससँग िववाह गन�पनd उgरु दाियVव िनज उपर रह�छ । कनै ु

�यिnले यतो िवeासको घात गरी पिछबाट िववाह गन� इ�कार गरेमा स$बि�धत वानीमािनसको 

जीवनामा पन� स<ने प>रणामको �ि बाट सो �यिnले ग$भीर अपराध गरेको माm पनd हLदँा दफा ु २२३ मा 

Vयता �यिnलाई तीन वष�स$म कैद र ज>रवाना हLने �यवथा ग>रएको छ । 

२६२६२६२६....४४४४ वहLिववाहवहLिववाहवहLिववाहवहLिववाह: सािबक ऐनको ९ र १० न$बरह_मा वहLिववाह गन� नहLने ब�देज िसफ�  लोyे मािनस उपर माO 

लगाइ वानीमािनसको स$ब�धमा जारीको महलको �यवथा अनसार हLने गरी छाडेकोमा दफा ु २२४ मा 

लोyे मािनस वा वानीमािनस दवैलाई वहLिववाह गरेमा ु सजायभागी बmपनd गराइएको छ । ु सािबक 

ऐनको ९ न$बरले िववाह भएको दस वष�िभO स�तान नभएमा अक� िववाह गन� छट िदएकोमा दफा ु २२४ 

को उपदफा (२) को देहाय (ङ) अनसार यतो छटलाई स�तान नभएको समयको अविधु ु सगँ नगाँसेर 

स�तान उVपm गन� नस<ने शारी>रक दोषको कारणबाट स�तान नभएको तrयसँग जोिडएको छ । लोyे 

मािनसमा रहकेो कनै शारी>रक दोष अनसार स�तान उVपm नभएको रहेछ भने स�तान नभएको आधारमा ु ु

िनजलाई अक� िववाह गन� छट िदएको कन ैमतलव हLदैँन । अक� कराु ु ु , यिद स�तान उVपm गन� नस<ने 

शारी>रक दोष छ भmे करा डा<टरी जाचँबाट देिखएको छ भने दस वष�स$म करेर माO िववाह गन�ु ु  पाउँछ 

भm यिnयn हLदैँन । वानी अ�धी वा कँजी भएको अवथालाई पिन ु ु ु ु सािबक ९ न$बरले वहLिववाह गन� 

नहLने ब�देजको अपवाद मानेको छ तर अ�धोपन र कँजीपनले मािनसलाई ु Vयजनीयभ�दा बढी कृपापाO 

बनाउने तrयको िवचारबाट यी शारी>रक अवथाको आधारमा वहLिववाह गन� छट िदन उिचत नहLने ु

आयोगले महसस गरी दफा ु २२४ को उपदफा (२) को देहायमा यसलाई थान िदइएको  छैन । 

२६२६२६२६....५५५५ �यिभचार�यिभचार�यिभचार�यिभचार: मलक+ ऐनको जारीको महलको ु ु १, २ र ३ न$बरको �यवथामा धेरै प>रवत�न गरी दफा २२५ 

मा रािखएको छ । �यिभचार गनd लोyे मािनस र वानीमािनसलाई बराबर _पमा सजायभागी बनाइएको 

छ । �यिभचार सामािजक र पा>रवा>रक �यवथा िवbcको अपराध हो भmे स$झी यस अपराध बारे हLने 

सजायलाई �यिभचारीको लोyे वा वानीको तजिवजमा िववाह खच�स$म माO भराइ िदएपिन पया�C हLने 

�यवथा नगरी अवथा अनसार कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनस<न ेगराइएको छ ।ु ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२७२७२७२७    

िनवा�चनस$ब�धी अपराधिनवा�चनस$ब�धी अपराधिनवा�चनस$ब�धी अपराधिनवा�चनस$ब�धी अपराध 

२७२७२७२७....११११ िनवा�चन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ मा (यसपिछ यो प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन 

ग>रएको) िनवा�चनस$ब�धी अपराधह_ बारे िवतृत �यवथा भई रहेकैल े र सो �यवथा उn ऐनमा 

भएको िनयामक तथा िनवा�चनको प>रणामस$ब�धी अ�य �यवथासँग संयोिजत _पमा रहेकाले 

अपराधस$ब�धी करामाO िझ<नु  उिचत नपनd भएको हLदँा संिहतामा िनवा�चनस$ब�धी अपराध बारे पृथक 

�यवथा गन� आवjयक परोइन भmे तक�  आयोगको बैठकमा उपिथत भएको िथयो । तर सािबक ऐनको 

दफा २ मा िनवा�चनलाई प8ायत र वगpय तथा �यावसाियक संगठनको तहह_स$ममा सीिमत 

पा>रएकोले अ�य BेOमा हLन े िनवा�चनको स�दभ�लाई िलएर पिन तVस$ब�धी अपराधको �यवथा गन�पनd ु

आवjयकता देिखएको हLदँा प>र?छेद २७ ले संिहतामा ठाउँ पाएको हो । यस प>र?छेदमा ग>रएको 

�यवथा र सािबक ऐनको दफा ३, ४, ५, ७, ८, ९, १० र ११ मा भएको �यवथामा सधारको ु

�ि बाट भाषामा भएको केही मामली प>रवत�न बाहेक कनैु ु  िवशेष िभmता छैन । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२८२८२८२८    

इलाजस$ब�धी अपराधइलाजस$ब�धी अपराधइलाजस$ब�धी अपराधइलाजस$ब�धी अपराध    

२८२८२८२८....११११ मलक+ ऐन इलाज गनdको महलको ु ु (यसपिछ यो प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन ग>रएको) ३, 

४, ८ र ९ न$बरमा उि9िखत अपराधह_को लािग संिहताको प>र?छेद २८ अल�गै बोली रहनपनd ु

आवjयकता छैन िकनभने स$मित िलएर असल िनयतले भलाइको लािग गरेको कामबाट Bित पगेको वा ु

हेलचे¸याईबाट Kय वा Kयानमा Bित पa याू ु एको इVयािद कराह_को बारेमा प>र?छेद ु २, १०, तथा ११ 

मा ग>रएको �यवथाह_ नै यस स$ब�धमा उपयn र पया�C छन । ु ् सािबक ऐनको ३, ४ र ७ न$बरह_मा 

उि9िखत काय�िविध स$ब�धी कराह_लाई दTड संिहतामा ठाउँ िदने करा आउँदैन । ु ु वेिहफाजतसँग 

िवरामी फा{न नहLने भm ेसािबक ऐनको ७ न$बरमा भएको �यवथामा प>रवत�न गरी नाबालक वा वृc 
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मािनसलाई समेत Kय Kयानमा खतरा पy स<ने गरी वेवता गरी छा�न नहLने करा दफा ू ु ु १३१ मा 

रािखएको छ । 

२८२८२८२८....२२२२ सािबक ऐनको १ न$बरमा कतोले इलाज गन� हL�छ हL ँदैन भm ेकरालाई �ा#यापनाVमु क _पमा रािख सो 

न$बर अनसार इलाज गन� नहLनेल ेइलाज गरेमा के कतो अवथामा कित सजाय हL�छ भmे करा चाँही ु ु

४, ८ र ९ न$बरमा उ9ेख ग>रएको छ । संिहताको दफा २३८ मा यस िकिसमबाट घमाउरो �यवथा ु

नगरी सोझै स$बि�धत यो�यता �ाC नगरेको �यिnले इलाज गरेमा सजायभागी हLने गराइएको छ । Vयतो 

�यिnले इलाज गदा� हLन गएको प>रणामबाट अ�य अपराध पिन गरेको हLन जान ेअवथा पछ� पद}न परे 

कतो _पबाट पछ� भmे करा चाँु ही सो प>रणामको �कृितसगँ स$बि�धत संिहताका अ�य अवथाह_ 

आकृ  हLने नहLने करामा िनभ�र गछ� । इलाजको सिवु ु धा पया�C माOामा उपलoध भैनसकेको हा ो̈ 

मलकमा जतोसकै रोगको पिन यो�यता �ाC िचिकVसकल ेमाO इलाज गन� हL�छ भनी िदँदा �यावहा>रक ु ु ु

BेOमा धेरै अ�ठेरो पनd भएकोले सािबक ऐनमा जतै सानो ितनो रोगको हकमा अनभव �ाC गरेको ु

�यिnले इलाज गरेकोमा दफा २३८ को आपरािधक घेरािभO नपनd �यवथा उn दफाकै �ितब�धाVमक 

वा<यांशमा ग>रएको छ । 

२८२८२८२८....३३३३ दफा २३९ देिख २४२ स$मका �यवथाह_ औषधी िब4+ गनd कामसँग स$बि�धत छन । ् सािबक ऐनको 

न$बर ५ मा रहेको िचिकVसकको नखा ु िबना िवषादी वा नशा लाyे औषधी िब4+ गन� नहLन ेकराले दफा ु

२३९ मा थान पाएको छ । $याद नाघेको वा गणतर घटेको औषधी थाहा निदई ु िब4+ गनd कामलाई 

ग$भीर अपराधमानी 4मश: दफा २४० र २४१ मा सो अपराधह_ बापत तीन वष�स$म कैद वा ज>रवाना 

वा दवै सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । Vयिgकै सजाय एक िकिसमको औषधीलाई अक� िकिसमको ु

हो भनी िब4+ गनdलाई पिन हLन स<ने �यवथा दफा २४२ मा ग>रएको छ । 
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----२९२९२९२९    

चौपायास$ब�धी अपराधचौपायास$ब�धी अपराधचौपायास$ब�धी अपराधचौपायास$ब�धी अपराध    

२९२९२९२९....११११ गौवधगौवधगौवधगौवध: मलक+ ऐन चौपायाको महलकोु ु  (यसपिछ यो प>र?छेदमा “सािबक ऐन” भनी स$बोधन 

ग>रएको) ११ न$बरमा गाई गोbलाई मानd �यिnलाई बाx वष� कैदको सजाय तोिकएको छ । अ_ 

अपराधह_को लािग तोिकएको सजायसँग तलना गरी हेदा� वत�मान प>र�ेBमा यो बाxवष� कैदको िकटवा ु ु

सजाय आवjयक भ�दा कठोर छ भmे आयोगले महसस गरेकोले संिहताको दफा ु २४४ मा सजाय घटाइ 

दस वष�स$म कैद हLने �यवथा ग>रएको छ । Vयतै गाई गोbलाई कटिपट गरी अ�भ� गरे ु बापतमा 

सािबक ऐनको १४ न$बरमा दई वष� कैदको िकटवा सजायको �यवथा भएकोमा सिंहता अनसार ु ु ु

दईवु ष�स$म कैद हLने �यवथा ग>रएको छ । गाई वा गोbले Kय वा Kयानमा पa याू ु उन लागेको Bित 

बचाउनको लािग आवjयक परेको कनै काम गदा� Vयतो गाई वा गोbको Kयान गएको वा चोट पy ु ु

गएकोमा भने सो बचाउको काम गनd �यिnलाई आपरािधक दाियVव भोy नपनd गरी दफाु  २४४ को 

उपदफा (४) मा एक �कारको िनजी रBाको अिधकार गाई गोb िवbc �दान ग>रएको छ । 

२९२९२९२९    ....२२२२ चौपाया�ित िनद�यी �यवहार गनd नहLनेचौपाया�ित िनद�यी �यवहार गनd नहLनेचौपाया�ित िनद�यी �यवहार गनd नहLनेचौपाया�ित िनद�यी �यवहार गनd नहLने: चौपाया�ित िनद�यी �यवहार रो<ने िदशातफ�  दफा २४७ को 

�यवथा एउटा सामियक श_वात होला भmे आयोगले आशा राखेको छ ।ु  पश�ु ितको कठोर �यवहार 

पिन मािनसको 4र वा िनद�यी �वृिgको एउटा मापदTड हो ।ु  पश�ुित िनद�यी �यवहार गनd मािनस अ_ 

�यिnसँगको �यवहारमा पिन कठोर हLन सnछ भनी सामा�यतया अ�दाज गन� सिक�छ । तसथ� 

पश�ितको ु िनद�यीतामा िनय�Oण गनd �यास गदा� ती पशह_ले अनावjयक यातना झ{ेन नपरोस भmे ु ु ्

अिभ�ायको पित�को साथै थोरै माOाू मा भएपिन च>रO सधारतफ�  समेत केही सहयोग �ाC हLने आशा गन� ु ु

अवाभािवक हLदैँन । 
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प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद प>र?छेद ----३०३०३०३०    

िबगोिबगोिबगोिबगो, , , , Bितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाBितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाBितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाBितपित� र अपराधको साधनस$ब�धी �यवथाूू ूू     

३०३०३०३०....११११    Bितपित�Bितपित�Bितपित�Bितपित�ूू ूू :::: हा¨ो काननमा द6कृितु ु  (Torts) स$ब�धी �यवथा (Provision) भएको छैन । 

हजा�नास$ब�धी केही सीिमत �यवथा नाग>रक अिधकार ऐन, २०१२ मा ग>रएको भएपिन Vयसको 

प>रिध साxै साँघरो छ र अ�य केही मलकमा जतो द6कृितु ु ु ु  (Torts) को हामी कहाँ �वध�न भएन । तर 

फौKदारी कसरबाट Bित पगेको �यिnले अपराधीबाट Bितपित� पाउनपछ� भmे कराले सैcाि�तक तथा ु ु ू ु ु

�यावहा>रक वीकृित पाई सकेको छ । केही अपराधह_को स$ब�धमा अपराधको िशकार बनेको 

�यिnलाई कसरदारबाट Bितपित� भराइ िदन े�यवथा धेरै अगािडदेिख भएको पाइ�छ । उदाु ू हरणको लािग 

गाली बेइhती ऐन, २०१६ को दफा १२, मलक+ ऐन दTड सजायको महलको ु ु १९ न$बर, आगो 

लगाउनेको महलको १० न$बर, बेरीतसँग थ�दाको महलको ु ६ न$बर, कटिपटको महलको ु २५ न$बर 

तथा जवज�ती करणीको १० न$बरलाई उ9ेख गन� सिक�छ । यसरी �चिलत काननमा कनै कनै ु ु ु

अपराधको स$ब�धमा ग>रएको Bितपित�को �यवथाू लाई संिहताको दफा २४९ tारा �यापक �योग �दान 

ग>रएको छ । दफा ५ मा उ9ेख ग>रए अनसार प>र?छेद ु ३० अ�तग�त पनd दफा २४९ मा ग>रएको 

Bितपित�को �यवथाू  सिंहतामा उि9िखत अपराधह_को स$ब�धमा माO लाग हLने ू नभ ै सामा�यतया 

�चिलत अ�य दTड काननमा पिन �योग हL�छ । Bितपित�को प>रमाण Bितको अनपातमा िनधा�रण हLने ु ू ु

भएकोले यस बारे अगािड नै कनै अ� वा हद िक�न स$भव नहLनाल े दफा ु २४९ मा “मनािसव ु

Bितपित�ू ” भराइ िदने �यवथा ग>रएको छ । तर Vयतो Bितपित�ू  वातिवक Bितको अनपातमा िनधा�रण ु

गन�को स¤ा  अपराध गरे ु बापत यसरी Bितपित� ितन�पनd हL�छ भm े उदाहरण देखाइ िनवारक उiेjयले ू ु

हािसल गनd �वृिg उVपm हLन नपाओस भmे अिभ�ायले दफा ् २४९ को �ितब�धाVमक वा<यांशको खTड 

(क) मा “Bितपित�ू  उदाहरणाVमक हLन हLदैँन” भनी प  पा>रएको छ । Vयतै स$पिgको िबगो िफता� 

पाउने भएमा Bितपित� भराइने छैन भm े पिन उ9ेख ग>रएको छ । दफा ू २४९ को उपदफा (२) tारा 
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Bितपित� भराइू  पाउने अिधकार Bित पगेको �यिnको मृVय भएमा िनजको आि1त हकवालालाु ु ई सरेर 

जाने �यवथा ग>रएको छ । 

३०३०३०३०....२२२२    िबगो र Bितपित�िबगो र Bितपित�िबगो र Bितपित�िबगो र Bितपित�ूू ूू : दफा २४९ र २५० मा उि9खत Bितपित�मा िभmू ता रहेको करा के छ भने दफा ु २४९ 

अ�तग�तको Bितपित� अपराधबाट Bित पगे ू ु बापत भराइने हो र दफा २५० अ�तग�त अपराध गरी लगेको 

स$पिg हराएको नािसएको वा मािसएको कारणले िफता� हLन नस<ने भएको िबगो बापत भराइने हो । 

अपराध गरी �ाC गरेको स$पिg सो स$पिgको धनीलाई िफता� ग>रनेछ भmे बारे �चिलत काननमाु  धेरै 

अपराधह_को स$ब�धमा भरैहेकै पाइ�छ र दफा २५० ले Vयस �यवथालाई �यापकतर बनाएको छ । 

दफा २४९ र २५० मा जतै िबगो र Bितपित� बारेमा अल�गै एक ठाउँमा सामा�य �यवथा ग>रिदनाले ू

पृथक पृथक अपराधको स�दभ�मा छ¤ा छ¤ै ठाउँमा पन_िn गरी रहन ेआवjयकता पद}न ।ु ु ु  

३०३०३०३०....३३३३ अपराधको साधन जफत हLने दफा २५१ मा ग>रएको �यवथा दTड काननस$ब�धी सामा�य िसcा�तु  

अन_ुप छ । यसलाई प>र?छेद ३० अ�तग�त पा>र �चिलत सबै अपराधको स$ब�धमा सामा�यतया लाग ू

हLने बनाइएको छ । 

प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----३१३१३१३१    

उ^ोगउ^ोगउ^ोगउ^ोग, , , , द_Vसाहन तथा आपरािधक षडय�Oद_Vसाहन तथा आपरािधक षडय�Oद_Vसाहन तथा आपरािधक षडय�Oद_Vसाहन तथा आपरािधक षडय�Oुु ुु     

३१३१३१३१....११११    उ^ोग र द_Vसाहनउ^ोग र द_Vसाहनउ^ोग र द_Vसाहनउ^ोग र द_Vसाहनुु ुु : �चिलत अपराधस$ब�धी काननह_मा स$बि�धत अपराधको उ^ोग गरेु , वचन 

िदए वा सहयोग पa याु एमा यित सजाय हL�छ भनी ठाउँ ठाउँमा उ9ेख भएको पाइ�छ । यसरी िविभm 

ठाउँह_मा पन_िn गन�को स¤ा एकै ठाउँमा ु ु सामा�य �यवथा गरी जनसकै अपराु ु धको स$ब�धमा पिन 

लाग हLने गराउनू ु उिचत देखेर यो प>र?छेद ३१ रािखएको हो । संिहतामा �यविथत कनै ु कनै अपराधमा ु

सो अपराध गन� उ^ोग गनd वा द_Vसाहन िदने �यिnलाई उn अपराध गरे सरु ह नै सजायभागी  बनाउन 

परेको वा दफा २५२ र २५३ मा �यवथा ग>रए भ�दाबढी सजायको �यवथा गन�पनd भएको छ । यता ु

अपराधह_को उ ो̂ग वा द_Vसाहन ु बापत हLने िवशेष सजायलाई तVस$ब�धी दफा वा अ�यO प>र?छेदमा 

नै उ9ेख ग>रएको छ । यसरी उ^ोग वा द_Vसाहनको सजाय बारे िवशेष _पमा अ�यO उ9ेख ग>रएको ु
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अवथामा बाहेक बाँक+ सब ै अपराधको उ^ोग वा द_Vसाहनलाई 4मशु : दफा २५२ र २५३ ले 

सजायभागी बनाउँछन ।्  

३१३१३१३१....२२२२    सामा�यतया कनैु  अपराधको उ ो̂ग वा द_Vसाहन ु बापत सो अपराधको लािग िनधा�>रत सजायको आधा 

सजाय हL�छ । तर द_Vसाहनको लािग भने सो दbVसाहनको अनु ु ुसरणमा अपराध भएकोमा द_Vसाहन ु

िदने �यिn वयंल े अपराध गरे सरह सजाय हL�छ । द_Vसाहनको स$ब�धमा �ितिनु धायी उgरदाियVव 

(Vicarious Liability) को िसcा�तलाई समेत मा�यता �दान ग>रएको करा के छ भने कनै अपराध ु ु

गन� द_Vसाहन िदएको �यिnले सो अपराु ध नगरी उn द_Vसाहन िदइएको अपराधको साथै अ�य थप ु

अपराध पिन गरेछ भने उn अपराधीलाई द_Vसाहन िदने मािनस वयंले सो अक� वा थु प अपराध गरे 

सरह सजायभागी बm पछ� ।ु  

३१३१३१३१....३३३३    आपरािधकआपरािधकआपरािधकआपरािधक    षडय�Oषडय�Oषडय�Oषडय�O: �ितिनधायी उgरदाियVवको िसcा�तलाई आपरािधक षडय�Oको स$ब�धमा पिन 

लाग ग>रएको छ । दफा ू २५३ को द_Vसाहनस$ब�धी �यु वथा र दफा २५५ तथा २५६ को आपरािधक 

षडय�Oस$ब�धी �यवथाको तलनाVमक ु अवलोकनबाट बोध हLने करा के छ भने द_Vसाहन र ु ु

आपरािधक षडय�Oको बीच अपराधको अ�तव�तमा िभmता भएपिन  सजायको �ि बाट ती दईमा कनै ु ुु

फरक ग>रएको छैन । 

३१३१३१३१....४४४४    मितयारमितयारमितयारमितयार:::: �चिलत काननमा ु (खासगरी मलक+ ऐनमाु ु ) अपराध बापत सजायको �ब�ध गदा� 

�मखकता�लाई हLने ु भ�दा अ_ सहयोगीह_लाई उनीह_को भिमका अनसार कम सजायू ु  हLने �यवथा 

गरेको पाइ�छ । उदाहरणको लािग मलक+ ऐन Kयान स$ब�धीको महलको �यवथालाई िलन सिक�छ । ु ु

उn महलको १३ न$बरको देहाय ३ अनसार जसको चोटबाट मािनस मरेको हो उसलाई सव�व सिहत ु

ज�मकैद हL�छ तर मानd संयोग पान� मनd मािनसको Kयमा हात हाली प4+ समाती िदनेलाई ज�मकैद माO ू

हL�छ । फे>र Kयान मानd मतलवमा भने पसेको तर हातहितयार नछो�ने तथा जीउमा पिन नछने �यिnलाई ु

भने दश वष�देिख िलएर तीन मिहनास$म अवथानसार कैद हL�छ । यसरी Kयान िलने साझाु  िनयत िलई 

पारप>रक सहयोगबाट Kयान िलनेह_मा पिन खास अपराध गदा� खेलेका भिमकाको आधारमा सजाय ू
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घटी बढी हLन स<न े �यवथा उिचत हLदैँन भmे आयोगलाई लागेको छ । कनै अपराध गनd साझा िनयत ु

िलई सहयोग गनd �Vयेक �यिnलाई उn अपराध गरे बापत कै सजाय हLन पछ�ु  िकनभने सहयोगको 

मह�वलाई कामको वण�नtारा िनधा�रण गन� सिकंदैन । जतो तीन जाना िमली ती म�ये एउटाले टच� बाली 

मनd मािनस मािथ �काश पाछ� । सो टच�को उKयालोको सहारा िलई अक�ले मनd मािनसको घाँटी 

अ�ाउँछ र ते£ोले उn मनd �यिn छटपटाएर मानd काममा बाधा पa याु उने स$भावना रो<न उसको हात 

ख¤ा समाइ जीउ िथचेको हL�छ ु । खास �ाण जाने काम घाटँी अ�ाउनेले गछ� तर यिद टच� दखेाउ ने वा 

हात ख¤ा समाउने �यिnले सहयोग नगरेको भए घाँटी अ�ाई मानd काम सफल हLने िथएन । यतो ु

प>रिथितमा घाँटी अ�ाउन ेभ�दा हात ख¤ा समाउनेलाई कम र प¥ादn भ�दा उn टच� देखाउनेलाई ु ु

कम सजाय गन� �याियक �ि कोणबाट उपयn हLदैँन । पिहलो करा अपराु ु ु ध गनd मनसायनै वातवमा 

सजायभागी हLनपनd होु , तर काय�मा प>रणत नभ ैमनसाय wात नहLने भएकोले �यावहा>रक जगतमा सो 

स$भव हLन स<दैन । आपरािधक मनसाय भएको तrय काय�बाट �मािणत भएपिछ र सो मनसायtारा 

उV�े>रत काय�ले अपराध घ�न सहयोग पa याु एको भएपिछ पिन आपरािधक दाियVवलाई काय�को 

भिमकागत 1ेणीको अनपातमा घटी सजायको �यवथा भएको केही अपराध बाहेक सजायको उप9ो ू ु

हदस$म तोिकएको अपराधको स$ब�धमा सो अपराध गरेको र अपराधीको अवथानसार अपराधको ु

ग$भीरतासँग सजायको माOा िमलाउने अदालतलाई एउटा  िनधा�>रत प>रिधिभO वत�Oता �ाC भएको 

हL�छ । यतो वत�Oताको �यायोिचत आधारमा �योग गदा� अदालतले अ�य कराको अलावा अपु राधीले 

वारदातमा खेलेको भिमका समेत मह�वपण� हLने देिखएको कलममा सो भिमकालाई समेत �ि गत ू ू ू रािख 

सजाय तो<न कनै बाधा छैन । यसको लािग वारदातमा खेलेको भिमका र सजायको प>रमाणलाई ु ू

काननtारा सोझै स$बि�धत गराउनपनd कनै �योजन छैन । अक� करा कनै अपराु ु ु ु ु धमा िविभm 

मितयारह_ले खे{न स<ने भिमकाह_ सबै पव� िनिeत हLन स<दैन र उही �कारको भिमकाको मह�व पिन ू ू ू

िविभm प>रिथितमा घटी बढी हLन सnछ । तसथ� यी सबै कराह_को िवचारबाट आयोगले कनै अपराध ु ु

गनd साझा िनयत िलई सो अपराधमा सहयोग गनd मितयारलाई परूा सजाय हLने �यवथा गरेको छ । 
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३१३१३१३१....५५५५ �यावहा>रक �ि बाट भmे हो भने एकजना भ�दा बढी �यिnह_ िमलरे गरेको अपराधको स$ब�धमा 

यता अवथाह_ बराबर उVपm हL�छन ज् ब कनै खास �यिnले उn अपराधमा खेलेको भिमकाबाट ु ू

िनजलाई द_Vसाहनु , षडय�Oकारी वा मितयार कन 1ेणीमा रा#न े हो भनी िनि¥त गन� अ�ठेरो पछ� । ु

द_Vसाहनु , आपरािधक षडय�O र आपरािधक सहयोगलाई जलरोधी खTड (water tight 

compartment) मा िवभािजत गन� सिकंदैन ब{क+ ितनको िसमा�त BेO परपर�यापी हL�छन । तर ्

यसबाट �यावहा>रक BOेमा �याियक स$पाद गनd किठनाइ उVपm हLन स<ने िथित सिंहताको प>र?छेद- 

३१ ले सृजना गद}न । अपराध भसैकेको छ भने सो आपरािधक काममा कनै �यिn द_Vसाहकु ु , 

षडय�Oकारी वा मितयारम�ये जनसकै हैिसयतले स>रक भएको भए पिन िनजलाई सो अपराध गरे ु ु

बापतको सजाय हL�छ । 

उपसहाउपसहाउपसहाउपसहांं ंं रररर    

३२३२३२३२....११११    �चिलत काननको संशोधन�चिलत काननको संशोधन�चिलत काननको संशोधन�चिलत काननको संशोधनुु ुु : संिहता �ार$भ हLदँा िtरावृिg (Repetition) र अ�तिव�रोध 

(Contradiction)  हटाउन िविभm �चिलत कानुनमा उपयn सशंोधन गन�पनd आवjयकता पछ�  । सो ु ु

संशोधनको �यवथा पिन सिंहतामा न ैसमावेश गन� उिचत हL�छ वा हLदैँन भmेु  करामा आयोगल ेछलफल ु

गदा� िन$न �करणह_मा उि9िखत कारणह_बाट संशोधनको �यवथालाई छ¤ै अक� ऐनमा रा#न उिचत ु

हLने देिखएकोले यसमा समावेश ग>रएन: 

(क) खारेज वा संशोधन गन�पनd काननको िफह>रत धरैे लामो हLने भएकोले संशोधनको भागले ु ु

संिहतामा धेरै ठाउँ िल�छ । संिहताको दीघ�कालीन अ�य �यवथासँग तVकािलक मह�व माO 

भएको सशंोधनको लामो भाग जो�न उिचत हLदँ ैन । संशोधनको �यवथाको �योजन Bिणक ु

हL�छ । एक पटक लाग हLनासाथ यसले खारेज वा संशोधन गनd आ\नो उiेjय पित� गरी हा{छ र ू ू

Vयसपिछ यसको �योजन समाC �ाय: हL�छ । 
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(ख) संशोधनको िफह>रत अिहल े तयार पा>रएमा Vयले पण�_प धारण गन�ू  स<दैन । संिहताले 

काननी _प धारण गदा�स$ममा कितपय ऐनह_ िनमा�ण भैसकेका हLनु  स<दछन र िफह>रत तयार ्

पादा� ती ऐनह_लाई पिन �यान िदन पनd हL�छ ।ु  

(ग) संिहता �ार$भ हLनभ�दा अगािड यसको �यवथा बारे �यापक BOेमा जानकारी िदनको लािग ु

यसले ऐनको _प धारण गनd समय र सो _पमा लाग हLने समयमा अ�तर रहन पछ� र ऐन ब�दा ू ु

संिहताको दफा १ को उपदफा (३) मा कमसेकम एक वष� पछािडको िमित रािखन पछ� भmे ु

आयोगको सझाउ रहेको कु ु रा अिघ �करण १.४ मा �यn भैसकेको छ । जन िदनदेिख संिहता ु

�ार$भ हLने हो सोही िदनबाट �ार$भ हLने गरी खारेज र संशोधन गनd ऐन, “भmे वा यतै अ_ 

उपय�n नाम ु रािख हाल चिलरहेकै �था अनसार एउटै छ¤ै ऐनको िनमा�ण भएमा संशोधनको ु ु

उijेय पित� हLनकोू ु  साथै संशोधनको एउटा लामो िफह>रत सदाकालको लािग संिहतामा गाँसेर 

रािख रहन पनd अवथा पद}न । ु  

३२३२३२३२....२२२२ संिहताको केही दफाह_मा आयोगको सदयह_को मतै<य हLन सकेको छैन । बहLमतको िवचार 

अनकलका दफाह_ सिंहतामा रािखएका छन वहLमतसँग राय निमलेका सदयह_बाट आु ू ् -

आ\नो असहमित अल�गै �यn भएको छ र सो असहमितको अधीनमा रही िनजह_बाट यो 

�ितवेदनमा हताBर ग>रएको छ । 

नयनबहादर खOीु  अ�यB 

िवeनाथ उपा�याय सदय 

रमान�द�साद िसंह सदय 

कृ6ण�साद प�त सदय 

चडामिणराज िसंह म9ू  सदय सिचव 
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सदय 1ी िवeनाथ उपा�यासदय 1ी िवeनाथ उपा�यासदय 1ी िवeनाथ उपा�यासदय 1ी िवeनाथ उपा�यायको िवस$मितयको िवस$मितयको िवस$मितयको िवस$मित    

११११.... �तािवत अपराध संिहतामा समावेश ग>रएको केही �यवथाह_मा म सहमत हLन सिकन । संिहताको 

दफा २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३६, ४२, ४४, ९८, ९९, १०० र १४९ मा मेरो 

आपिg छ । दफा २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ४२ र ४४ का स$ब�धमा िवtान सहयोगी 

1ी कृ6ण�साद प�त र मेरो �ि कोण समान भएकोले Vयस स$ब�धमा हामीले हा̈ ो राय र वैकि{पक 

सझावह_ संयn _पमा छ¤ ै�तत गरेका छ¯ । दु ु ु ु फा ३६, ९८, ९९, १०० र १४९ का स$ब�धमा मेरो 

राय माO बे�ल ैभएकोल ेतVस$ब�धमा मैले आ\नो राय तल �तुत गरेको छ र साथ ैआवjयकतानसार ु ु

वैकि{पक सझाव समेत िसफा>रस गरेको छ ।ु ु  

२२२२....    दफा दफा दफा दफा ३६३६३६३६: : : : आपरािधकता र आपरािधक दाियVव िनधा�रण गनd �योजनका लािग हा¨ो �चिलत काननी ु

�यवथाले सोx वष� मिनका नाबालकलाई तीन वग�मा बाँडेको छ ु : (१) आठ वष� नपगेको नाबालकु , 

(२) आठ वष� वा सो भ�दा बढी, तर बाx वष� भ�दा कम उमेरका नाबालक, र (३) बाx वष� वा सो 

भ�दा बढी, तर सोx वष� उमेर नपगेको नाबालक । यस स$ब�धमा मलक+ ऐनु ु ु , दTड सजायको महलको 

१ न$बरमा भएको �यवथा यस�कार छ:- 

“१ नं.” काननु बमोिजम अपराध ठह>रने कनै काम ु गनd �यिn आठ वष� मिनकोु  

नाबालक..............रहेछ भने िनजलाई खत बात लाy वा कनै �कारको सजाय हLन ु

सnैन । नाबालकको उमेर आठ वष� वा सो भ�दा मािथ र बाx वष�भ�दा कम रहेछ भने 

िनजलाई कानन बमोिजम ज>रवाना हLन ेअपराध गरेकोमा ह�काइ र कैद हLने कन ैअपराु ु ध 

गरेकोमा कसर हेरी दई मिहनस$म कैद हL�छ । बाx वष�भ�दा मािथ र सोx बष�भ�दा कम ु ु

उमरेका नाबालकले कनै अपराध गरे िनजलाई काननु ु बमोिजम उमेर पगेका �यिnलाई हLन ेु

सजायको आधा सजाय हL�छ ।” 

३३३३.... नाबालकलाई उमेरको आधारमा तीन वग�मा बाँडरे ग>रएको उपय�n वगpु करण हा¨ो काननी �यवथामा ु

फौKदारी �यायको एउटा सैcाि�तक िवशेषताको _पमा रही आएको र Vयसमा तक� पण� आधार पिन ू
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भएकोले उn वगpकरणलाई प>रवत�न गन�पनd कन ै कारण छैन ।ु ु  खास उमेरस$मका नाबालकलाई 

आपरािधक दाियVवबाट मn गनd सो भ�दा बढी उमेरका नाबाु लकलाई िनजको उमरेको आधारमा घटी 

वा बढी सजाय गनd काननी �यवथालाई �यायोिचत नै भm पछ�ु ु  । तसथ� सो वगpकरणलाई कायम रा#ने 

करामा आयोगका अ�य िवtान सहयोगीह_सँग म पिन सहमत छ । तदनसार �तािवत संिहताको दफा ु ु ु

१० मा “आठ वष� ननाघेको नाबालकले गरेको कनैु  काम अपराध मािनन े छैन” भmे �यवथा 

सव�स$मितबाट ग>रएको पिन छ । उमेरको आधारमा दफा ३६ मा ग>रएको नाबालकको वगpकरणका 

स$ब�धमा पिन आयोगमा कनै मत िभmता छैन । तर उn दफा ु ३६ मा ग>रएको सजायस$ब�धी 

�यवथामा म सहमत   छैन । 

४४४४.... �तािवत दफा ३६ को उपदफा (१) मा “आठ वष�मािथका तर बाx वष� ननाघेका नाबालकले कनै ु

अपराध गरेमा ज>रवानाको सजाय माO हLने अपराध रहेछ भने ह�काइ छाडी िदन पछ� । सो बाहेक अ�य ु

कनै सजाय हLने अपराध रहछे भने सो अपराध उमेर पगेको �यिnले गरेको भएजित सजाय हL�rयो सो ु ु

सजायको एक तृतीयांश सजाय हLनेछ । तर कैदको सजाय गन� पदा� छ मिहनाभ�दा बढी कैदको सजाय ु

िदइने छैन ।” भmे �यवथा गन� खोिजएको छ । यस�कार ज>रवाना हLने अपराध गरेमा ह�काइ छाडी िदने 

भmे मलक+ ऐनु ु , दTड सजायको महलको उपय�n �यवथालाई यथावत कायमै ु ् रािख कैदको अिधकतम 

अविध दई मिहनालाई बढाएर छ मिहना गनd भmे िवtान सहयोगीह_को राय छ तर मेरो रायमा उn ु

�तािवत �यवथा �यावहा>रक एवं उिचत छैन । यतो �यवथाबाट “ह�काउने” करा एक �कारको ु

काननी सजायको _पमा कामय रहन जाने भ ैआपरािधक काम ु गनd नाबालकलाई ह�काउन पिन कानुन 

अनसार िनज उपर िविधवत मiा चलाउन पनd र अदालतले फौKदारीु ् ु ु  काय�िविधको स$पण� �ि4या परा ू ू

गरी �याियक िनण�य गन�पनd हL�छ । यित माO होइनु , अदालतको िनण�यबाट भएको “ह�काउने” सजाय 

काया�ि�वत गनd �ि4याका स$ब�धमा फौKदारी काय�िविध स$ब�धी काननमा िवशेष �यवथाह_ समेत ु

गन�पनd हL�छ । तर यतो काननी िथित हा¨ो सामािजक �यवहारको िव{कलै िवपरीत हL�छ । आपरािधक ु ु ु

काय� गनd नाबालकलाई अिभभावक र जसको िवbc अपराध ग>रएको छ, सो �यिnले नै पिन ह�काने, 
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चेतावनी िदने जता कराह_ हाु ¨ो सामािजक �यवहारमा चिलआएकै करा हो । अपराध �मािणत गरेर ु

नाबालक मािथ “ह�काउने”सजाय काया�ि�वत गराउन �यवहारमा कसैले पिन अदालतमा मiा िलएर ु

जाँदैन । Vयसैले यो �यवथा �यावहा>रक �योगमा नआइ िसफ�  ऐनमा एउटा सदिवचारको अिभ�यिnको 

_पमा सीिमत रहेको छ । यसलाई कसैले �यावहा>रक �योगमा {याउन खोजी हालेको खTडमा पिन 

अदालतको समय र साधन अनावjयक _पमा खेर जा�छ भmे मलाई ला�दछ । जन करा सामािजक ु ु

�यवहारमा सहज _पमा चिलआएको छ । Vयसलाई सजायको _पमा �याियक िनण�यबाटै काया�ि�वत 

गराउनपनd कनै कारण छैु ु न । Vयसैले ह�काउने करा काननी सजायको _पमा काय रा#ने िवtान ु ु

सहयोगीह_को िसफा>रसमा म सहमत हLन सिकन । 

५५५५.... ज>रवानाको माO सजाय हLन े अपराधमा नाबालकलाई ज>रवाना नहLन े �यवथा मेरो रायमा तक� स�त  

छैन । कैद र ज>रवाना दवै हLन स<ने अपराधमा अदालतबाट ज>रवानाु को माO सजाय भएमा जन ु

नाबालक ज>रवाना ितन� वा सो बापत कैद बन बा�य हL�छ, Vयही नाबालकले ज>रवानाको माO सजाय 

हLने अपराध गरेमा ज>रवाना ितन� नपनd भmे करामा के तक�  र औिचVय छु , मैल ेबvन सकेको छैन । ु

वातवमा, आपरािधक मनोविृg भएका नाबालकलाई सधाराु Vमक सजाय (Reformative 

Punishment) गनd कनै उपयn �यवथा नभएस$म Vयता नाबालकलाई िदइने सजाय साधारणतु ु : 

ज>रवानाकै _पमा हLन पद�छ भmे मलाई ला�दछ । किललो उमेरको नाबालकलाई अ�य अपराधीह_ु  सरह 

कैदमा रा#दा िनजको आपरािधक �वृिg झन् िवकिसत हLने स$भावना भएको र Vयसबाट सजायको मल ू

उijेय नै िवफल हLने भएकोल ेमेरो रायमा नाबालकलाई अ_ िवक{प भएस$म कैदको सजाय िदन र 

िवक{प नभै कैदको सजाय िदन परेमा पिन लामो अविधस$म कैदमा रा#न उिचत हLदैँन । अपराध गनd ु

नाबालकलाई साधारणत: ज>रवाना गनd प>रपाटी  अपनाएको खTडमा सो ज>रवानाको भार अिभभावक 

उपर पन� जान ेभै नाबालकलाई िनय�Oण गनd िदशामा अिभभावक बढी सचेत हLनपनd हL�छ । अपराधी र 

अपराध गदा�को अवथासँग नसहाउनेु  गरी अVयािधक ज>रवाना तो<न हL ँदैन भmे �तािवत संिहताको 
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दफा ३४ को �यवथाको स�दभ�मा नाबालकलाई ज>रवाना गनd प>रपाटीबाट कनै �यवहा>रक किठनाई ु

उVपm होला भmे पिन मलाई ला�दैन । 

६६६६.... बहLमतtारा �तािवत दफा ३६ को उपदफा (१) र (२) मा नाबालकलाई �चिलत कानन अनसार हLन ु ु

स<ने कैदको अिधकतम अविधलाई पिन बढाउन खोिजएको छ । तर Vयसो गन�पनd कनै मनािसु ु ब कारण 

देिखm । नाबालकलाई हLने सजाय कन ैआधारभत कारण िबना यसरी हचवा िकिसमले बढाउने करामा म ु ू ु ु

िसcा�तत: सहमत छैन । 

७७७७.... उपय�n कराह_का आधारमा �तािवत दफा ु ु ३६ स¤ा तल लेिखए बमोिजमको दफा ३६ रहन पछ� भmे ु

मेरो सझाव छु :- 

“३६. नाबालकलाई सजाय: (१) आठ वष� मािथको तर बाx वष� ननाघेको नाबालकल ेकनै अपराध ु

गरेमा िनजलाई सो अपराधको लािग तोिकएको सजायको एक तृतीयांशस$म सजाय हLनेछ । 

तर:- 

(क) कैदको िवक{पको _पमा ज>रवानाको सजायको �यवथा भएको 

अपराधमा कैदको सजाय ग>रने छैन । 

(ख) दई मिहनाु भ�दा बढी अविधका लािग कैद हLने गरी सजाय तोिकने 

छैन । 

(ग) ज>रवानाको माO सजाय हLने अपराधमा ज>रवाना नितरे बापतको 

कैद तो<दा सातिदनभ�दा बढी कैद तोिकने छैन । 

(२) बाx बष�भ�दा मािथको तर सोx वष� ननाघेको नाबालक कनै अपराध गरेमा ु

िनजलाई सो अपराधका लािग तोिकएको सजायको आधा सजाय हLनेछ । 

तर:- 
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(क) कैदको िवक{पको _पमा ज>रवानाको सजायको �यवथा भएको 

अपराधमा कैदको सजाय गन� परेमा छ मिहना भ�दा बढी कैदको ु

सजाय ग>रने छैन । 

(ख) ज>रवानाको सजाय भएकोमा ज>रवाना नितरे बापतको कैद तो<दा 

ज>रवानाको माO सजाय हLन े अपराधमा भए एक मिहना र अ�य 

अपराधमा भए तीन मिहना भ�दा बढी कैद तोिकने छैन । 

८८८८....    दफा दफा दफा दफा ९८९८९८९८:::: �तािवत संिहताको दफा ९८ मा आफले नपाएको रा67सेवकको ओहदा वा तVस$ब�धी ू

सिवधा वा अिधकार वा बदिनयतसाथ �योग गन� वा कनै रा67सेवकको ओहदास$ब�धी िच�ु ु , पोशाक 

वा िनसा लगाइ वा देखाइ, िह�न वा रा67सेवक हो भmे भान पानd िनयतले Vयतो िच�, पोशाक वा 

िनसा जतो देिखने कनै करा लगाइ वा देखाइ िहं�न िनषेध गरी Vयसको �ितकल कनै काम गनd ु ु ू ु

�यिnलाई चार वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLन स<ने �यवथा गन� खोिजएको छ । तर ु

यतो अपराधलाई रा67सेवकको s ाचारस$ब�धी अपराध भm निम{ने र दफा १६३ मा ग>रएको ठगीको 

प>रभाषािभO यतो �कृितको अपराध पिन पन� जाने भएकोले मरेो रायमा यसलाई यस _पमा 

s ाचारस$ब�धी अपराधको प>र?छेदमा रा#न िम{दैन । 

९९९९.... रा67सेवक वा रा67सेवक हLन े भएको �यिnको पदीय आचरण (Official Conduct) र Vयतो 

आचरणलाई अनिचत वा ु अनैितक ढ�बाट �ाभािवत पानd वा पान� स<ने कराह_ माO s ाचारस$ब�धी ु

अपराधको िवषयवत हLनपछ� । रा67सेवकको पदीय आचरणसँग �VयB वा अ�VयB कनै स$ब�ध ु ु

नभएको करालाई s ाु चारको संwा िदई s ाचारस$ब�धी अपराधको प>र?छेदमा समावेश गन� उिचत ु

देिखm । अपराध गदा� कसैले आफले नपाएको रा67सेवकको ओहदाू , अिधकार, पोशाक इVयािद �योग 

गरेको नाताले माO सो अपराधलाई रा67सेवकको भ67ाचारस$ब�धी अपराधमा प>रणत गराउन सिक�छ । 

दफा ९८ मा �यवथा गन� खोिजएको अपराध यथाथ�मा ठगीको �कृितको अपराध हो ठगी गन� 

रा67सेवकको ओहदा, अिधकार, पोशाक इVयािद �योग ग>रएको कारणले माO ठगीको अपराधलाई 
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s ाचार भmे हो भने यतो तक�  अ�य अपराधह_का स$ब�धामा पिन उठाउन सिक�छ । कसैले चोरी गदा� 

रा67सेवकको पोशाक लगाएर चोरी गरेको भएपिन Vयो अपराध चोरी नै हL�छ भmे रा67सेवकको पोशाक 

लगाएर ठगी गरेकोलाई ठगी नै भm पछ� ।ु  

१०१०१०१०.... �तािवत दफा ९८ लाई िव�ेषण गरी हरेेमा सो दफामा �यविथत गन� खोिजएको अपराध ठगीको 

अपराधको �कृितसँग िम{दोज{दो छ भmे करा �  देिख�छ । Vयसमा �योग ग>रएको ु ु

“बदिनयतसाथ”भm ेशoदले सो अपराधलाई दफा १६३ मा �यविथत ठगीको अपराध जतै _प िदन 

खोजेको छ । “बदिनयत”मा अनिचत वा गरैकाननी लाभ वा Bित पa याु ु ु उने िनयत िनिहत हL�छ । यतो 

िनयतले यिद कसलेै आफलेू  नपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गछ� वा कनै रा67सेवकको ु

ओहदास$ब�धी िच�, पोशाक वा िनसा लगाउँछ वा दखेाएर िह�ंछ भने Vयो काय� दफा १६३ मा 

ग>रएको ठगीको प>रभाषािभO पछ� । यतो ठगीका स$ब�धमा दफा १६४ को खTड (क) मा साधारण 

ठगीको भ�दा बढी सजाय हLने िवशेष �यवथा ग>रएको पिन छ । ठगीमा जतो “झ<यान वा धोकाु ”को 

त�व यो अपराधमा िव^मान हL ँदैन िक भmे एउटा श�ा यहाँ उन सnछ । तर अ_लाई नझ<याएस$म वा ु

धोखा निदएस$म कसैले पिन आफले नपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गरेर वा Vयतो ू

ओहदास$ब�धी िच�, पोशाक वा िनसा लगाएर वा देखाएर आ\नो वा अ_ कसैको लािग कनै लाभ ु

उठाउने वा कसैलाई कनै Bित पa याु ु उने स$भावना नै नरहने भएकोल ेVयतो श�ा िलनपनd कनै मनािसव ु ु

कारण छैन । 

११११११११.... कसैले आ\नो नाम, दजा�, पदवी, यो�यता वा नाग>रकता ढाँटी वा आ\नो वा अ_ कसैको कुनै झटो ू

प>रचय िदई ठगी गरेमा िनजलाई १६४ को खTड (क) अनसार छ मिहनादेिख पाँच वष�स$म कैद र ु

ज>रवानाको सजाय हLने �यवथा ग>रएको छ । Vयसमा कैद र ज>रवानाको सजायलाई िवक{पको _पमा 

रािखएको छैन, दव ै िकिसमको सजाय अिनवाय� गराइएको छ । साथै ु छ मिहनाभ�दा कम अविधका 

लािग कैद गनd तजबीज पिन �यायाधीशलाई िदइएको छैन । तर दफा ९८ अ�तग�तको अपराधका लािग 

चार वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLन स<ने �यवथा �तािवत ग>रएको छ । यो �यवथा ु
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अनसार िसफ�  ज>रवाना माOको सजाय पिन हLन स<ने र कैदको सजाय गदा� �यायाधीशु को तजबीजले 

जित थोरै गरेपिन हLने हL�छ । यस�कार दफा ९८ र १६३ दव ै दफाह_ अ�तग�त पन� स<ने एउटै ु

आपरािधक कामका लािग s चारको _पमा क$ती सजाय र ठगीको _पमा बढी सजाय हLन स<ने 

िथितको सृि  गन� मेरो रायमा अनावjयक छ ।ु  

१२१२१२१२....    दफा दफा दफा दफा ९९९९९९९९: कसैले रा67सवेकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहन ेिनयतले िशBास$ब�धी कनै ु

यो�यता, नाम, तीनपतेु , उमरे, थर, वतन वा नाग>रकता ढाटेँमा िनजलाई छ व6स$म कैद वा ज>रवाना 

वा दवै सजाय हLन े �यवथा संिहताको दफा ु ९९ मा गन� खोिजएको छ । मािथ �करण ९ र १ मा 

उि9िखत तक� ह_ दफा ९९ का स$ब�धमा पिन लाग हLने हLनाले यो दफा पिन मेरो रायमा अनावjयक ू   

छ । 

१३१३१३१३....    दफा दफा दफा दफा १००१००१००१००: कन ैरा67सेवकले आ\नो पदीय काम करा गदा� आ\नो िज$मा वा िनय�Oणमा रहेको 1ी ु ु ५ 

को सरकार वा कन ै�यिn वा कन ैसंथाको चल वा अचल कनै स$पिg बदिनयतसाथ मासेु ु ु मा, िनजी 

�यवहारमा �योग गरेमा वा सो कराको उ ो̂ग गरेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय ु ु

हLन स<न े �यवथा संिहताको दफा १०० मा रा#न खोिजएको छ । यतै �कृितको अपराधलाई 

आपरािधक िवeासघातको नाम िदई दफा १६८ मा �यवथा ग>रएको र रा67सेवक जता �यिnले सो 

अपराध गरेमा दफा १६९ को खTड (क) अनसार बढी सजाय हLने �यवथा समेु त भएकोले �तािवत 

दफा १०० िव{कल ैअनावjयक छ भm ेमलाई ला�दछ ।ु  

१४१४१४१४.... आ\नो िज$मा वा संरBणमा रहेको अका�को कन ै स$पिg बदिनयतसाथ वा तVस$ब�धी करार वा ु

शत�नामा वा काननको िवपरीत आ\नो िनिमg उपयोग गरेमा वा ु जानीजानी अ_ कसैलाई उपयोग गन� 

िदएमा वा हक टटाइ िदएमा सो काम दफा ु १६८ को खTड (क) अनसार आपरािधक िवeासघातको ु

अपराध हL�छ । दफा १६८ मा ग>रएको उn �यवथा र दफा १०० मा रा#न खोिजएको �यवथालाई 

एकसाथ अ�ययन गरी हरेेमा उn �यवथाह_मा कनै ताि�वक अ�तर छैन भmे करा �  देिख�छ । ु ु

रा67सेवकले Vयतो अपराध गरेमा सजाय हLने करालाई �काश िव�द ु ु (Focal Point) मा {याउने 
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उijेयले दफा १०० मा सो करा रा#न खोिजएको हो िक भmलाई पिन दफा ु १६९ को खTड (क) मा 

ग>रएको �यवथाबाटै सो उiेjयको प>रपित� हLने हLनाल ेVयस �ि कोणबाट पिन दफा ू १०० अनावjयक छ 

भmे मलाई ला�दछ । 

१५१५१५१५.... का>र�दा, कम�चारी, गठी वा कनै साव�जिनक संथाको �यवथापक वा �ब�धकको हिैसयतले कनै ु ु ु

�यिnले आपरािधक िवeासघात गरेमा िनजलाई पाँच वष�स$म कैद र ज>रवाना हLने �यवथा दफा १६९ 

को खTड (क) मा ग>रएको छ । �तािवत दफा १०० मा कैदको सजायको अिधकतम अविध छ वष� 

रािखएको भएतापिन Vयमा कैदको सजायको �यनतम अविधको िकटानी उ9ेखको अभाव र ज>रवानाको ू

िवक{पले गदा� तलनाVमक �ि कोणबाट दफा ु १६९ को खTड (क) मा ग>रएको सजायको �यवथा नै 

कठोर स$झन पनd हL�छ । यसरी आपरािधक िवeासघात गनd रा67सेवकलाई अ_ भ�दा झन क$ती सजाय ु ्

हLन स<ने गरी दफा १०० मा गन� खोिजएको �यवथा मेरो रायमा यिnस�त छैन ।ु  

१६१६१६१६.... दफा दफा दफा दफा १४९१४९१४९१४९: संिहताको दफा १४९ मा पिन म सहमत हLन सकेको छैन मेरो रायमा Vयमा केही आधारभत ू

Oटीह_ छन जको सधार हLन आवjयक छ ।ु ् ु  

१७१७१७१७.... �तािवत दफा १४९ मा वानीमािनसको म�रीले भएको करणीलाई पिन जवज�ती करणीको संwा िदन ु

खोिजएको छ । तर जवज�ती करणीको शoदाथ�सँग सो दफामा गन� खोिजएको प>रभाषा िम{दैन । 

करणीमा जवज�तीको त�व छैन भने, Vयसलाई जवज�ती करणीको संwा िदन उपयn पिन हLदैँन । म�री ु ु ु

िलएर पिन कम उमेरका वानीमािनसको करणी गन� नहLने गरी ब�देज लगाउन े र Vयतो करणी गनd 

�यिnलाई अवथानसार जवज�ती करणी सरहकै सजाय गनdु  �यवथा गन� एउटा करा हो । Vयसमा ु ु

मलाई कनै आपिg छैनु , ब_ Vयस स$ब�धमा प  _पमा �यवथा हLनपछ� भmे मेरो ु सझाु व छ । 

जवज�तीको त�व िव^मान नभएको करणीलाई जवज�ती करणी भm िव{कल तक� स�ु ु त हLदैँन । 

१८१८१८१८.... �तािवत दफा १४९  मा वानीमािनसले करणीको िनि$त काननी _पमा म�रीु ु  िदन स<न ेउमेर (Age 

of consent) १४ वष� रािखएको छ । मेरो रायमा यो उिचत छैन । अ�य जनसकै �यवहारमा म�रीु ु ु  

िदनका लािग स$बि�धत �यिnको उमरे क$तीमा १६ वष� हLनपनd �यवथा काननले गरेको छ । ु ु १६ वष� 
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भ�दा कम उमरेको �यिn काननको �ि मा नाबालक हL�छ । Vयता नाबालकले िदएको म�रीलाई ु ु

काननले वैध ु (Valid) मा�दैन । यस िथितमा, िसफ�  करणीका स$ब�धमा माO १६ वष� मिनका ु

वानीमािनसको म�रीलाई वैध म�री ु ु (Valid Consent) को _पमा मा�यता िदने कनै तक�ु स�त 

कारण देिखंदैन । िववाहस$ब�धी अपराधको प>र?छेद २६ मा वानीमािनसका हकमा िववाह यो�य उमेर 

१४ वष� रािखएकोले Vयसैको आधारमा दफा १४९ मा उn �यवथा गन� खोिजएको हो िक भmे मलाई 

ला�दछ । तर िववाहका लािग तोिकएको �यनतम उमेरलाू ई नै करणीको लािग म�रुी िदन स<न े उमरे 

कायम गन� उिचत होइन । हा¨ो समाजमा ु १४, १५ वष�का वानीमािनसह_को िववाह साधारणत: बाब ु

आमा वा अ�य कनै अिभभावकबाट िनि¥तु  ग>रने हLनाले िववाहका स$ब�धमा Vयता वानीमािनसको 

म�रीको कनै िवशेष मह�व रहदैंन । साधारणतु ु : बाब आमा वाु  अिभभावकले वानीमािनसको अवथा 

र अ�य सबै कराह_ िबचार गरेरै िववाह िनि¥त ु गछ�न भm े करा वाभािवक _पमा अनमान गन� ु ु   

सिक�छ । बाल िववाहको �चलन रहेको हा ो̈ देशमा एकाएक वानीमािनसको िववाह यो�य उमेरलाई 

धेरै बढाएर रा#दा �यावहा>रक नहLने �ि कोणबाट पिन मलक+ ऐनु ु , िवहावारीको महलमा र Vयसैको 

अनसरणु  गरी संिहताको दफा २२२ मा िववाहको लािग वानीमािनसको �यनतम उमेर च¯ध वष� ू

रािखएको हो । तर िववाहस$ब�धी अपराध र करणीस$ब�धी अपराध िभm िभm �कृितका भएकोले 

एउटा अपराधको  �योजनका लािग तोिकएको उमेरलाई नै आधार मानेर अक� अपराधका  लािग पिन 

तो<नपनd कनै कारण छैन । च¯ध वष�क+ वानीमािनसको िववाह हLन र सो उमरेक+ वानीमािनसले ु ु ु

िववाह नगरेरै पिन करणीको म�री िदन स<ने छट िदन िव{कल अलग अलग कराह_ हLु ु ु ु ु न । Vयतो ्

िववाहबाट सामािजक च>रOमा कनै ु कु�भाव पद}न, तर आ\नो िहत र अिहत छ�ाउन नस<ने च¯ध ु

वष�का नाबालक वानीमािनसको म�रीले पिन करणी हLन स<ने गरी काननले छट िदने हो भने Vयसबाट ु ु ु

हा ो̈ सामािजक च>रOमा नरा¨ो �भाव पन� सnछ । तसथ� िववािहत लोyे बाहके अ_ले सोx वष�भ�दा 

मिनको वानीमािनसलाई म�री िलएर पिन करणी गन� नहLने गरी काननtारा िनषेध ग>रन पछ� भmे मेरो ु ु ु ु

राय छ । 
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१९१९१९१९.... �तािवत दफा १४९ मा च¯ध वष�भ�दा मिनका लोyे मािनस र वानीमािनसको पारप>रक म�रीले ु ु

भएको करणीका स$ब�धमा एउटा ग$भीर Oटी रहेु को देिख�छ । सो उमेरका लोyे मािनस र 

वानीमािनसका बीचमा पारप>रक म�रीले भएको करणी पिन सो दफा अनसार जवज�तीु ु  करणीको 

अपराधको _पमा दTडनीय हL�छ । यस�कार उही वा कम उमेरको नाबालक लोyे मािनसले म�रीसाु थ 

गरेको करणीलाई पिन जवज�ती करणीको अपराधको _पमा दTडनीय बनाउन उिचत होइन । यसबाट 

आठ वष� नाघेको नाबालक पिन जवज�ती करणीको कसरदाु र ठह>रन सnछ, जन करा यिnस�त ु ु ु

देिखंदैन । Vयसैले मेरो रायमा बाx वष�मिनको नाबालक लोyे मािनसले जितसकै उमेरक+ ु ु

वानीमािनसलाई र सोx वष� मिनका नाबालक लोyेु  मािनसले बाx वष� मािथको वानीमािनसलाई 

म�री सिहत करणी गरेमा जवज�ती करणीको अपराध गरेको मािनने �यवथा हLन पद�छ ।ु ु  

२०२०२०२०....    जवज�ती करणीको अपराध ठहन�का लािग योनीमा िल�को �वशे आवjयक हLने गरी �तािवत दफा 

१४९ मा �यवथा गन� खोिजएको छ । तर यतो �यवथामा हा¨ो वत�मान समाजको �यवहार र 

िवचारसँग िम{दैन भmे मलाई ला�दछ । जवज�ती करणीको स�दभ�मा िल�ले योनीको पश� गना�साथ 

हा ो̈ सामािजक �यवहारमा वानीमािनसले जवज�ती करणीको सबै द6प>रणाम भोyपनd हL�छ । ु ु

सामािजक �यवहारका लािग िलङगले योनीको पश� गन� र योनीमा िल�को �वेश हLनमा कनै ताु ु ु िVवक 

अ�तर   रहँदैन । तसथ�, यस स�दभ�मा िल�ले योनीलाई पश� गना�साथ करणी भएको मािनन े �यवथा 

ग>रन पद�छ भmे मलाई ला�दछ ।ु  

२१२१२१२१....    उपय�n कराह_को आधारमा �तािवत दु ु फा १४९ को स¤ा तल लेिखए अनसारको दफा ु १४९, १४९क 

र १४९ख रहन पछ� भmे सझाव छ ।ु ु  

१४९. जवज�ती करणी:::: कसैले आ\नी वानी बाहके अ_ कनै वाु नीमािनसलाई िनजको म�री ु

निलई करणी गरेमा िनजलाइ दस वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना समते हLन स<नेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: यो दफा र दफा १४९क को ताVपय�का लािग:- 
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(क) करकाप, अनिचत �भावु , डरOास वा झ<यानमा पा>र िलएको म�रीलाई ु ु

म�री मािनने छैु न । 

(ख) करणीको �यVनमा योनीमा िल�को पश� माO भएको रहछे भन ेपिन करणी 

गरेको मािनने छ । 

१४९क. अवैध करणी: (१) १६ वष� मािथको कसैल ेआ\नी वानी बाहेक १६ वष� मिनको अ_ कनै ु ु

वानीमािनसलाई िनजको म�री िलएर करणी गरेको भए पिन िनजलाई देहायबमोिजम सजाय ु

हLनेछ: 

(क) १२ वष� मिनक+ वानीमािनसको करणी गरेको भए दस वष�स$म कैद र ु

ज>रवाना, र 

(ख) १२ वष� मािथको वानीमािनसको करणी गरेको भए तीन वष�स$म कैद वा 

ज>रवाना वा दवै ।ु  

(२) १६ वष� मिनको तर ु १२ वष� मािथको कसैले आ\नो वानी बाहेक १२ वष� 

मिनक+ अ_ कनै वानीमािनसलाई िनजको म�री िलएर करणी गरेको भए पिन िनजलाई पाँच ु ु ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

१४९ख. नाबालक वानीको करणी: कसैले १४ वष� मिनक+ आ\नी वानीको करणी गरेमा िनजलाई ु

देहायबमोिजम सजाय हLनेछ : 

(क) बाx वष� मिनक+ वानी भए तीन वष�स$म कैद र ज>रवानाु , र 

(ख) बाx वष� मािथक+ वानी भए एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ।ु  
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सदय 1ी िवeनाथ उपा�याय र 1ी कृ6ण�साद प�तको सयसदय 1ी िवeनाथ उपा�याय र 1ी कृ6ण�साद प�तको सयसदय 1ी िवeनाथ उपा�याय र 1ी कृ6ण�साद प�तको सयसदय 1ी िवeनाथ उपा�याय र 1ी कृ6ण�साद प�तको सयंुं ुं ुं ुn अस$मितn अस$मितn अस$मितn अस$मित 

११११.  संिहताको केही दफाह_को स$ब�धमा वहLमतको िवचारसगँ हामी सहमत हLन सकेका छैन¯ वहLमतसँगको 

असहमितमा पिन सबै करामा हामी दवैको रायमा सा�jय हLन सेकको छैन । आु ु -आ\नो अलग िवचार 

भएको करा हामील े पृथक पथृक �कट गरेका छ¯ र यहाँ हामी दईको राय िमलेकोु ु  करा संयn _पमा ु ु

�यn गद�छ¯ । 

२२२२. िनजी रBाको अिधकारिनजी रBाको अिधकारिनजी रBाको अिधकारिनजी रBाको अिधकार: संिहतामा ग>रएको िनजी रBाको �यवथामा िसcा�तत: हा¨ो कनै मत िभmता ु

छैन र यस िवषयमा मल �ितवेदनको ू २.३० देिख २.३३ �करण स$ममा उि9खत कुराह_सँग हा ो̈ 

सहमित छ । अ�तिव�षयलाई िलएर पिन कनैु  मौिलक करामा हा̈ ो राय िम{न नसकेको होइन तर हा ो̈ ु

आपिg िनजी रBाको प>रिध, दफावc गरेको त>रका र िनजी रBाको �ार$भ र अ�त बारेको �यवथासँग 

स$बि�धत छ । 

३३३३. संिहताको दफा २३ देिख २९ स$मका दफाह_ िनजीरBाको अिधकारसँग स$बि�धत छन । दफा ् २६ र 

दफा २८ मा 4मश: जीउ र स$पिgको रBा गनd अिधकारको करा उ9ेख छ र दफा ु २३ मा २६, २८ 

बमोिजम िनजी रBाको अिधकारको �योगमा गरेको कनै काम अपराध नमािनन े �यवथा ग>रएको छ । ु

हा ो̈ िवचारमा यसरी घमाउरो त>रका अपनाउन पनd कनै �योजन छैन । यही करा � सँग एु ु ु ु उटै दफामा 

उ9ेख गन� सिक�छ र यसरी प  पान� सिकने करालाई अनावjयकु  _पमा अ�यो�त स�दभ� (Cross 

reference) िदनपनd गरी दफावc गन� उिचत हL ँदैन । अक� करा दफा ु ु ु २६ मा “जीउ िवbcको कनै ु

अपराध” बाट जीउको रBा गनd र दफा २८ मा केही तोिकएका अपराध वा सो समावेश भएका अपराध 

िवbc स$पिgको रBा गनd अिधकार �दान गनd ग>रएको छ । हा ो̈ िवचारमा िनजी रBालाई यसरी यतो 

अपराध िवbc पिन सीिमत पान� उिचत हL ँदैन । Vयसको स¤ाु  जीउ र स$पिgमा Bित पa याु उने जनसकै ु ु

अपराध िवbc पिन िनजी रBाको अिधकार �ाC हLन पछ� । जीउ ु िवbcको कनै अपराधु बाट जीउको रBा 

गनd अिधकार हLनेछ भनी िदँदा sम उVपm हLन सnछ । संिहतामा यी अपराधह_ जीउ िवbcका हLन भनी ्
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कनै वगpकरण ग>रएको छैनु  साथ ै स$पिgमा Bित पa याु उने कितपय अपराधह_मा जीउलाई पिन Bित 

पa याु उने त�व िमि1त भएको हLन सnछ । जतो दफा १५८ को डकैतीको अपराधिभO चोरी गदा� चोट 

पa याु एको करा पिन पछ�  । डकैतीको अपराधलाई जीउ ु िवbcको अपराध हो भनी सिजलैसँग भm   

सिकंदैन । चोट पa याु एमा जीउमा Bित पy गई हा{छ भनी तक�  गनd हो भनेु  अपराध जीउ वा स$पिg 

जेसकै ु िवbcको होस जीउमा Bित पa या् ु उन स<ने खालको छ भने Vयसबाट रBा गनd अिधकार हLनपछ�  ु

भmे करा माmै पa योु  र यही करा � सँग भनी िदन कनै अ�ठेरो पद}न ।ु ु ु  

४४४४. हा ो̈ िवचारमा िनजी रBाको अिधकारको �ार$भ र अ�तसँग स$बि�धत दफा २७ र २९ अनावjयक र 

sमाVमक छन । रBाको अिधकार भmे ् िबिgकै रBा गन�पनd वतमा Bित पyे खतरा उVपm भएको ु ु ु

समयदेिख िलएर सो खतरा कामय रहसे$म रहने अिधकार हो भmे वत: प  हLन े करा हो । चोरीको ु

अपराध िवbc िनजी रBाको अिधकार स$पिg िफता� निदएस$म वा अिधकार �ाC अिधकारीबाट 

सहायता निलएस$म पिन जारी रहने करा दफा ु २९ को दफा (ख) मा उि9िखत छ । यसबाट िनजी 

रBाको अिधकार आवjयकभ�दा बढी हदस$म िवतृत हLन जा�छ । चोरले स$पिg िलएर भागी सकेपिछ 

पिन सो िफता� निदएस$म िनजी रBाको अिधकार हLनेछ भ�दा त िनजी रBाको आधार रBा गनd करा माO ु

सीिमत रहँदैन मौकामा रBा हLन नसक+ अपराधीले स$पिg िलई सकेको भएपिन सो िफता� िलन पाउने 

अिधकारको �योगको लािग काननको ु कारबाईको सहारा िलन नु प>र आफz ले आ\न ैबल वा यिnको ु

सहाराले िफता� िलने कारबाईलाई िनजी रBाको अिधकारको �यवथाले अनमोदन गनd हLन जा�छ । ु

यसको प>रणामव_प कानन आ\नो हातमा िलने �वृिg बªन स<दछ ।ु  

५५५५. चोरीको अपराध िवbc माल िफता� निदएस$म िनजी रBाको अिधकार कायम रहने गराएको छ भने 

डकैतीमा चाँही मृVयु, चोट वा गैरकानुनी थन छेकको Oास रही रहसे$म माु O कायम रह�छ यसरी चोरी 

गरेको मालका हकमा भने सो िफता� निदएस$म िनजी रBाको अिधकार कायम रहने तर चोरीकै स�ीन 

_प डकैती गरेको मालका हकमा सो अविधस$म िनजी रBाको अिधकार काय नरहने गरी िवभेद गन�पनd ु

कनै यिnयn तक�ु ु ु  हामीले दे#न सकेन¯ । 
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६६६६. हा ो̈ रायमा िनजी रBाको अिधकार स$ब�धमा संिहतामा हाल रहेको दफा २३ देिख दफा २९ स$मको 

बदला िन$निलिखत दई दफाह_ रा#न उिचत हL�छु ु :- 

२३.  िनजी रBाको अिधकार: (१) �Vयेक �यिnलाई आ\नो वा अ_को Kय वा स$पिgू लाई कनै ु

गैरकानूनी Bितबाट बचाउने अिधकार हLनेछ र तVकाल कनैु  काम नगरेमा Vयतो Bितबाट रBा 

गन� सिकंदैन भmे मनािसव आशंका भई Vयतो कनै काम गदा� Bित पa याु ु ु उन खोKने �यिnलाई 

कनै Bित पy गएमा पिन Vयतो काम अपराध मािनने छैन ।ु ु  

तर बचाउको लािग मनािसव भ�दाबढी Bित पa याु उने काम गरेकोमा यो उपदफा लाग ू

हLने छैन । 

(२) कसैले कानन बिख�लाप आ\नो Kयान िलन लागेको छ भmे मनािसव आशंकामाु ु  

प>र कनै �यिnले आ\नो Kयान बचाउन अ�य ु कनै उपाय नदेिख तVकाल नगरी नहLने कनै काम ु ु

गदा� अ_ िनद�ष �यिnलाई कनै Bित ु पy गएछ भने ु पिन सो काम अपराध मािनने छैन । 

(३) नाबालकले वा मानिसक अवथताबाट पीिडत भएको वा मात लागेको 

�यिnले गरेको वा कसैले तrयको sममा प>र गरेको कारणले �चिलत कानन अनसार अपराध ु ु

नमािनने गैरकाननी कामका ु िवbc पिन यस दफा बमोिजमको िनजी रBाको अिधकार �ाC 

हLनेछ । 

२४. िनजी रBाको अिधकारमा ब�देज: (१) Kयान जाने वा ग$भीर चोट पyे मनािसव आशंका छैन ु ु

भने देहायको कनै कामको ु िवbc िनजी रBाको अिधकार �ाC हLने छैन:- 

(क) अदालतको फैसला वा आदशे अनसार कनै रा67सेवकले असल ु ु

िनयतले गरेको वा गन� उ^ोग गरेको कनै कामु , 

तर Vयतो फैसला वा आदेश गन� अदालतलाई अिधकार 

BेO �ाC िथएन भmे करा सो रा67सेवकलाई थाहा भए वा िनजलाई ु

थाहा हLनपनd कनै मनािसव कारण भए यो खTड लाग हLने छैन ।ु ु ू  
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(ख) कनै रा67सेवकले आ\नो पदीय ु अिधकारको �योगमा असल 

िनयतले गरेको वा गन� उ^ोग गरेको कनै कामु , वा 

(ग) कनै रा67सेवकले आ\नो पदीय अिधकारको �योगमा असल ु

िनयतले िदएको िनदdशन अनसार गरेको वा गन� उ^ोग गरेको कनै ु ु

काम । 

(२) उपदफा (१) मा जनसकै करा लिेखएको भएतापिन देहायको अवथामा कनै ु ु ु ु

�यिn िनजी रBाको अिधकारबाट वि8त हLने छैन । 

(क) उपदफा (१) को खTड (क) मा उि9िखत काम गनd �यिn 

रा67सेवक हो र अदालतको फैसला वा आदेशानसार काम गद}छ ु

भmे करा जानकारी हLने वा िवeास गनd कारण नभएमा वा माग ु

गदा� पिन Vयतो काम गनd �यिnले आफले सो काम गन� पाएू को 

अिधकार पO नदेखाएमा, 

(ख) उपदफा (१) को खTड (ख) मा उि9िखत काम गनd �यिn 

रा67सेवक हो भm े करा जानकारीु  हLने वा िवeास पनd कारण 

नभएमा, 

(ग) उपदफा (१) को खTड (ग) मा उि9खत काम गनd �यिnले कनै ु

रा67सेवकको िनदdशनमा काम ग>ररहेको हो भmे करा जानकारी हLने ु

वा िवeास पनd कारण नभएमा वा Vयतो िनदdशन अनसार सो काम ु

गन� लागेको हो भmे करा िनजले नबताएमा वा सो काम गन� ु

िलिखत अिधकारपO भएकोमा माग गदा� पिन सो अिधकार पO 

नदेखाएमा । 

(३) िनजी रBाको लािग Kयान िलने अिधकार �ाC हLने छैन । 
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तर दफा २३ को उपदफा (१) को �ितब�धाVमक वा<यांशको अधीनमा रही देहायको 

अवथामा िनजी रBाको लािग Kयान िलनेस$मको अिधकार पिन हLनछे:- 

(क) Kयान जा�छ वा ग$भीर चोट प�छ भm ेमनािसव आशंका भएमाु , 

वा 

(ख) जवज�ती करणी गनd िनयतल े आ4मण गरेको हो भm े मनािसव 

आशंका भएमा, वा 

(ग) मािनस बने, पजा वा �ाथ�ना गनd वा स$पिg रा#ने कनै घरू ु , पाल 

वा सवारीको साधनमा आगो लगाइ वा िव6फोटक पदाथ� �योग 

गरी Bित पa याु उन खोजेकोमा, वा 

(घ) डकैतीको अपराधबाट रBा गन� परेमा ।ु  

७७७७. दफा दफा दफा दफा ३०३०३०३०:::: मामली Bित पy गएकोमा अपराध नहLने भmेु ु  िवषयको दफा ३० संिहतामा रा#न हL ँदैन भmे 

हा ो̈ िवचार छ । मामली िकिसमको Bित रहेछ भने Bित पगेको �यिnले नै उजर गद}न भmे स$झन पछ� ।ु ु ु ु  

Bित पुगेको �यिnले काननु बमोिजम अपराध हLन ेकामको िवbc उजर गरेकोमा सो अपराधबाट मामली ु ु

Bित माO पगेु को छ भनी अपराधीले अपराध गरेको मािनदैन भनी उपचार िबहीन बनाउन उिचत हLदँ ैन । 

मामली िकिसमको Bितको अगािड ु “साधारण समझ र िमजासको �यिnले उजर नगरेु ” भm े िवशषेण 

राखेर जन तरको मामलीपनाको भाव �यn गन� खोजेको छ । Vयतो मामली करामा त सामा�य �यिnलेु ु ु ु  

यसै पिन उजर नगनd रहछेु , भmे मािनएकै भयो र यसको लािग काननमा िवशषे �यवथा गन� आवjयक ु

परेन । Bितको असर मामली छ वा आपिgजनक छ भmे करा Bित पगेको �यिnलाई नै wान हLने करा हो ु ु ु ु

िकनभने सो Bितको खास अनभव िनजले माO गरेको हL�छ । अनभव गनdु ु ले मामली नेदेु िख उजर गन� ु

लायकको स$झेर उजर गछ� भने िनण�यकता�ले एउटा साधारण समझ र िमजासको �यिnको प>रक{पना ु

गरी Vयसको सहन शिnको अ�दाज गरेर सो सहन शिnको कसौटीमा उn Bितलाई जाँची अपराध 

मािनन पनd वा ु नपनd कराको िनण�य गन�पनdु ु  �यवथा एउटा यिnयn िववेक रिहतको िबड$वना माO ु ु  हL�छ 



www.lawcommission.gov.np 

195 

www.lawcommission.gov.np 

। यिद काननले आपरािधक ठहराएको कामबाट Bित पगेको �यिnले उn Bितबाट उजर गन�पनd ु ु ु ु

हदस$मको असर परेको अनभव गरी उजु ुर गछ� भने सो Bितलाई मामली भनी आपरािधक काम गनd ु

�यिnलाई छट िदन मनािसव हLँु ु दैन । 

८८८८. दफा ३० ले सानोितनो करामा मiा च{ने स$भावना घटाउँछ भmे पिन हामीलाई ला�दैन िकनभने उजर ु ु ु

प>र मiाको ु कारबाई चलेपिछ माO �यायाधीशले Bित मामली भएकोले अिभयnले अपराध गरेको ु ु

मािनदैन भनी िनण�य गन�पनd हL�छ । उजर गनd �वृिg नै घ�छ ु ु भनी तक�  गन�लाइ पिन हामीले मािथ भने 

अनसार उजर गनd लायकको Bित पगेको छैन भmे यस दफाको अभावमा कसैल ेपिन उजर गद}नु ु ु ु , होइन 

भने साधारण समझ र िमजासको �यिnको क{पना गरी Vयतो �यिn आ\नो ठाउँमा भए उजर गrय� ु

गद}न िथयो भmे का{पिनक तक�  गन� प>¤ कोही ला�दैन । आफले उजर गन� लायकको Bित अनभव ू ु ु

गरेपिछ उजर गन� ु प>¤ न ैला�छन । अत् : दफा ३० लाई संिहताबाट हटाउन उिचत छ  भmे िसफा>रस छ । 

९९९९. दफा दफा दफा दफा ४२४२४२४२: : : : राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ मा िव·व भmे शीष�क अ�तग�त 1ी ५ 

को सरकारलाई प{टाउने वा नेपाल अिधराKयको साव�भौमसgामा खलल पानd म�सायल े हातहितयार 

उठाइ कनै अ�यवथा उVपm गनd वा द_Vसाहन िदने कामलाई ु ु आपरािधक र दTडनीय बनाइएको छ । 

हा ो̈ रायमा यो �यवथा र यसैको अनुसरण गरी संिहतामा रा#न खोिजएको दफा ४२ को उपदफा (२) 

अनावjयक र sमाVमक माO होइन हा¨ो राजत�OाVमक �यवथाको प>र�े�यमा अस�त पिन छ । 

१०१०१०१०. हा ो̈ मलकको संवैधािनक कानन रीत र पर$परानसार राजक+य सgा ु ु ु ु 1ी ५ महाजारािधराज सरकारमा 

अ�तिन�िहत छ । मौसफ नेपालको साव�भौमसgाू को �तीक होइब<स�छ । राKयको काय�का>रणी, 

�यवथािपका एव ं �यायस$ब�धी स$पण� अिधकारह_ मौसफबाटै िनसृत हL�छन ू ू ् । ती अिधकारह_ 

मौसफबाट वयं वा नेपालको संिवधान र अ�य �चिलत काननtारा थािपत अ�ह_ माफ� त �योग ू ु

ग>रब<स�छ रा67िव·व वा िव3ोह (Rebellion) भm े अपराध साव�भौमसgाको िवbcको अपराध 

मािनने हLदँा उn प>र�े�यमा हा¨ो मलकमा ु ु 1ी ५ महाराजािधराज�ितको िव3ोह नै रा67िव·व वा िव3ोह 

हो भmे करा �  छ । तसथ� साव�भौमसgाका �तीक ु 1ी ५ महाराजािधराज�ितको िव3ोहका स$ब�धमा 
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�  �यवथा नगरी 1ी ५ को सरकारलाइ प{टाउने िनयतले अ�यवथा उVपm गनd काय�लाई माO 

रा67िव·वको संwा िदई दTडनीय गराउने राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को उपय�n �यवथा ु

िव{कल sमाVमक एव ंअस�त छ भm ेहामीलाई ला�दछ ।ु  

११११११११. हLनत नेपाल कानन �या#याु स$ब�धी ऐन, २०१० को दफा २ मा “1ी ५ को सरकार” भmाले 

मि�Oप>रष¹को स9ाह िलई काम गरी ब<सने 1ी ५ महाराजािधराजलाई स$झन पछ� भmे प>रभाषा भए ु

अनसार ु ‘1ी ५ को सरकारलाई प{टाउने’ काय� पिन काननको �ि मा ु 1ी ५ महाराजािधराज 

सरकार�ितकै िव3ोह हो भm ेकुरा �  हL�छ, तथािप उn प>रभाषा अनसार मौसफको काननी �यिnVवको ु ू ु

एक पB काय�का>रणी �यिnVवको माO बोध गराउने ‘1ी ५ को सरकार’ भm े शoदह_को �योगबाट 

रा67िव·व स$ब�धी �चिलत काननी �यथा मौसफको �यिnVवका अ�य पBह_का स$ब�धमाु ू  मौन 

रहेको र Vयसबाट अधरो र sमाVमक काननी िथित िव^मान रहेकोले ु ु 1ी ५ महाराजािधराज 

सरकार�ितको िव3ोहका स$ब�धमा �  काननी �यवथा हLनपछ� भm ेहा¨ो सझाव छ ।ु ु ु  

१२१२१२१२. संिहतामा �तािवत दफा ४२ को उपदफा (२)  पिन यतै sममा अलमिलएर रहकेो जतो हामीलाई  

ला�छ । �तािवत दफा ४२ को उपदफा (१) मा 1ी ५ महाराजािधराजका िवbcको िव3ोहलाई दTडनीय 

गराउने �यवथा गराउन े �यवथा गरेपिछ उपदफा (२) मा 1ी ५ को सरकारलाई प{टाउने काय�लाई 

िनषधे गन� अनावjयक माO होइन sमाVमक पिन हL�छ । यसबाट ु “1ी ५ को सरकार” भm ेकरा ु 1ी ५ 

महाराजािधराज सरकार भ�दा अलग र छ¤ै अितVव भएको करा हो िक भmे भान पन� सnछ । यथाथ�मा ु ु

उपदफा (१) मा ग>रएको �यवथाको �यापकतािभO पनd एउटा सीिमत करालाई फे>र उपदफा ु (२) को 

_पमा रा#न िव{कलै अनावjयक छ । नेपालकोु  साव�भौमसgा 1ी ५ महाराजािधराजमा िनिहत रहकेोले 

साव�भौमसgामा खलल पान� ु पिन मौसफ �ितकै िव3ोह हLने करा वतू ु : प  भएकोल ेउपदफा (२) मा 

रहेको तVस$ब�धी �यवथा पिन हा¨ो रायमा अनावjयक छ । 

१३१३१३१३. 1ी ५ �ितको िव3ोहलाई �VयB िव3ोह अ�VयB िव3ोह र गौण िव3ोहको _पमा िवभाजन गरी सो 

आधारमा अ�VयB िव3ोह र गौण िव3ोहका स$ब�धमा उn उपदफा (२) को �यवथा ग>रएको हो भmे 
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िवtान सहयोगीह_को भनाइ छ । 1ी ५ महाजाराजािधराज सरकारलाई प{टाउने उiेjयल ेअ�यवथा 

उVपm गनd काय� अ�VयB िव3ोहका काय� हLन भmे तक�  यस स$ब�धमा �तत ग>रएको छ । तर यस ् ु

भनाइको कन ै काननी आधार छैन । नेपाल कानन �या#यास$ब�धी ऐनु ु ु , २०१० मा ग>रएको उपय�n ु

प>रभाषा  अनसार 1ी ु ५ को सरकारलाई प{टाउने भmे शoदह_बाट मि�Oप>रष¹लाई प{टाउने अथ� 

आउँदैन । Vयतै नेपालको साव�भौमसgा पिन मौसफबाट अलग कनै वत होइन । साव�भौमसgाका ू ु ु

िवbcको िव3ोहलाई 1ी ५ �ितको गौण िव3ोह स$झेर Vयस स$ब�धमा कनै अलग �यवथा गन� उिचत ु ु

होइन । 1ी ५ को सरकारलाई प{टाउने वा साव�भौमसgामा खलल पa याु उने काय�ह_ पिन �VयB 

िव3ोहको काय�ह_ हLन । तसथ� हा ो̈ रायमा उn उपदफा ् (२) को �यवथा काननदेिख बािहरको गलत ु

तक� मा आधा>रत छ । यथाथ�मा जन करालाईु ु  उपदफा (१) ले मृVयदTडको सजायको _पमा �यविथत ु

गरेको छ, Vय ै करालाई उपदफा ु (२) ले ज�मकैदको सजाय तोक+ एउटा काननी अस�ती ु (Legal 

inconsistency) उVपm गन� खोजेको छ । 

१४१४१४१४. �तािवत दफा ४२ को उपदफा (३) का स$ब�धमा पिन हामीले केही भm परेको छ । उn उपदफा ु (३) 

को उiेjयका स$ब�धमा हा¨ो आपिg होइन । तर Vयसमा �योग भएको “षडय�O” भmे शoदमा हा ो̈ 

सहमित छैन । सो शoदको स¤ा आपरािधक षडय�O शoदको �योग हLनपछ�  भmे हा ो̈ राय छ ।ु  जन ु

अथ�मा उपदफा (३) मा “षडय�O” भmे शoदको �योग ग>रएको छ, Vयो अथ� जनाउनलाई संिहतामा 

“आपरािधक षडय�O” भm ेशoदह_ �योग भएका छन । एउटै ऐनमा यसरी क् ही  ँ “षडय�O” र कह� 

“आपरािधक षडय�O”भmे शoदह_ �योग हLदँा कानन �या#याको िसcा�त अनसार ती शoदह_ अलग ु ु

अलग अथ�मा �योग भएको स$झन पनd हLन जा�छ ।ु  काननको तज�मा गदा� कानन �या#यालाई �यानमा ु ु ु

राखेर तज�माु  गन�पछ�ु , अ�यथा काननी �यवु था sमपण� हLन जा�छ ।ू  

१५१५१५१५. उपय�n कराह_का आधारमा दफा ु ु ४२ िन$न िलखत _पमा रहन पद�छ भmे हा ो̈ सझाव छु ु :- 

“४२. 1ी ५ �ितको िव3ोह: (१) कसैले 1ी ५ महाराजािधराजका िवbc हातहितयार उठाइ िव3ोह 

गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा द_Vसाहन िदएमा िनु जलाई मVृयुदTड हLनेछ । 
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(२) कसैले उपदफा (१) अ�तग�तको अपराध गनd आपरािधक षडय�O गरेमा वा सो 

गनd म�सायले मािनस, हातहितयार वा खरखजाना ज$मा गरेमा िनजलाई दस वष�स$म कैद हLनेछ 

र ज>रवाना पिन हLनेछ ।” 

१६१६१६१६. दफा दफा दफा दफा ४४४४४४४४: : : : राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (२) मा कसैले लेखेर वा 

वचन वा आकार वा िच�tारा वा अ_ कनै िकिसमबाट �VयB वा अ�VयB _पमा 1ी ु ५ को सरकारको 

काम कारबाईको उ9ेख गरी िनराधार अ�मािणक करा देखाइ 1ी ु ५ को सरकार�ित घृणा, tेष वा 

अपहलेना उVपm गरे गराएमा वा सो कराको उ^ोु ग गरेमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा दई हजारस$म ु ु

ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा भएको छ  । संिहतामा �तािवत दफा ु ४४ को उपदफा (२) मा 

उn �चिलत काननी �यवथाका अ�य सबै कराह_लाई यथाु ु वत नै कायम रािख “िनराधार अ�ामािणक 

करा ु देखाइ” भmे वा<यांशलाई  हटाउन खोिजएको छ  । यसबाट �माणमा आधा>रत तrयपण� करा ू ु

देखाएर पिन 1ी ५ को सरकारको काम कारबाईको आलोचना गन� बाधा पनd काननी िथितको सृजना ु

हLन जा�छ भm ेहामीलाई ला�दछ । 

१७१७१७१७. 1ी ५ को सरकारको काम कारबाईको आलोचना भनेको वततु : मि�Oप>रष¹को स9ाह अनसाु र वा 

काय�स$पादन िनयमावली बमोिजम �Vयायोिजत अिधकार अ�तग�त िनधा�>रत भएको नीित वा ग>रएको 

कामह_को आलोचना हो । यिद Vयतो नीित वा काम गलत छ भने Vयसको आलोचना गन� छट हLनपछ� ु ु

भmे आधारमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ मा उपय�n �यवथा भएको हो भु mे हामीलाई 

ला�दछ । कसैले आधारपण� वा �ामािणक करा देखाएर  1ी ू ु ५ को सरकारको कनै काम ु कारबाईको 

उ9ेख गरेर आलोचना गछ� भने Vयसबाट 1ी ५ को सरकारको गलत नीित वा कारबाई सव�साधारणको 

जानकारीमा आउँछ भm े कराले माO आधारपण� वा �ामािणक आलोु ू चनालाई िनषेध गरी दTडनीय 

बनाउन उिचत हL ँदैन । सरकारी नीित वा काय�ह_को आधारपण� र �ामािणक आलोचना गनd छट सबैलाई ू ु

हLन ु  पद�छ । Vयतो नीित वा काय�ह_का स$ब�धमा साँचो र �ामािणक करा पिन �यn गन� नसिकने गरी ु
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काननी ब�देज लगाइने हो भने कितपय गलत कराह_ Vयु ु सै दoन गै सरकारी काय�ह_मा एकोहोरोपनाका 

दोषह_ उVपm हLन था{दछन ।्  

१८१८१८१८. घृणा, tेष वा अपहलेना तrयमा आधा>रत छ वा छैन भmे करा राज3ोहु को अपराधको स$ब�धमा 

बेसरोकारको र िन6�योKय हL�छ भmे आधारमा �चिलत काननी �यवथामा उपय�n संशोधन {याउने ु ु

सझाव िदइएको देिख�छ । वातिवक तrयको आधारमा पिन राKयको अखTडतालाई आघात पानd छट ु ु

िदइन हLmे भm ेतक�  यस स$ब�धमा उपिथत ग>रएको छ । तर ु यी तक� ह_ नेपालको संिवधान र �चिलत 

नेपाल काननमा भएका �यवथाह_को स�दभ�मा उिचत देिखंदैन । ु “नेपालको साव�भौमसgा र राKयको 

अखTडताको �तीक 1ी ५ महाराजािधराज सरकार होइब<सने छ” ले गलत वा साँचो जेसकै होस ु ्

मौसफ�ित कनै �कारको घृणाू ु , tेष वा अपहलेना हLने आलोचनालाई छट िदइन हLm भmे करामा कनै ु ु ु ु

िववाद हLन सnैन । यस स$ब�धमा तrय वा �माण कनै कराु ु  सरोकार हL ँदैनन । Vयसैले दफा ् ४४ को 

उपदफा (१) मा तrय वा �माणलाई सरोकार बनाइएको पिन छैन । तर मि�Oप>रष¹को स9ाह अनसार वा ु

काय� स$पादन िनयमावली बमोिजम �Vयायोिजत अिधकार अ�तग�त िनधा�>रत नीित वा ग>रएको 

काय�ह_लाई िलएर ग>रएको 1ी ५ को सरकारको आलोचनालाई नेपालको साव�भौमसgा वा 

अखTडतासँग स$बि�धत गराउन सिकm । यथाथ�मा उपदफा (१) मा ग>रएको �यवथा न ै राKयको 

अखTडतासँग स$बि�धत छ, Vयसमा यथोिचत �यवथा भएकै हLनाले उपदफा (२) लाई राKयको 

अखTडतासँग स$बि�धत �यवथा स$झने र वत�मान काननी �यवु था संशोधन गन�पनd आवjयकता छैन ।ु  

१९१९१९१९. तसथ� उn उपदफा (२) लाई केही शािtक हेरफेरका साथ सािबकबमोिजम िन$न िलिखत _पमा रा#न ु

पछ� भmे हा ो̈ सझाव छु :- 

(२) कसैले लखेेर वा वचनल ेवा आकारल ेवा िच�tारा वा अ_ कनै िकिसमबाट �VयB वा ु

अ�VयB _पले 1ी ५ को सरकारको काम कारबाईको उ9ेख गरी िनराधार अ�ामािणक करा देखाइ 1ी ु

५ को सरकार�ित घृणा, tेष वा अपहलेना गरे वा गराएमा वा सो गनd उ^ोग गरेमा िनजलाई दई वष�स$म ु

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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तर  1ी ५ को सरकार�ित घृणा, tेष वा अपहलेना नगरी नगराइ वा सो गनd उ^ोग नगरी कनै ु

सरकारी नीित वा �शासक+य काम कारवाही काननी तवु रले प>रवत�न गराउने उiेjय िलई वथ एवं 

संयमपण� भाषामा आलोचना ग>रएकोमा यो उपदफा अ�तग�त अपराध गरेको मािनन ेछैन ।ू  
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सदय 1ी कृ6ण�साद प�तको िवस$मितसदय 1ी कृ6ण�साद प�तको िवस$मितसदय 1ी कृ6ण�साद प�तको िवस$मितसदय 1ी कृ6ण�साद प�तको िवस$मित 

११११. �तुत सिंहताको केही दफाह_मा वहLमतको रायसँग सहमत हLन असमथ� भएकोले मत िभmता भएका 

कराह_ बारे यस अस$मित लेखमा आ\नो िवचार छोटकरीमा �यn गरेको छ । वहLमतसँग मरेो ु ु

असहमित भएको तीन करामा भन े आयोगका अक� सदय मानीनय �याु याधीश 1ी िवeनाथ 

उपा�यायको राय र मेरो राय सम_पी भएको हLनाले ितनलाई  हामी दईको संयn ु ु िवस$मित लेखमा छ¤ै ु

उ9ेख ग>रएको छ । 

२२२२. दफा दफा दफा दफा ८२८२८२८२: मेरो िवचारमा दफा ८२ को �ितब�धाVमक वा<यांशलाई संिहतामा थान िदन हLदैँन । कसैले ु

निजकको नातेदार भएको आधारमा कनै अपराधीलाई ु “प4ाउ वा काननले हLने सजाु यबाट बचाउने 

िनयतले” लकाएको काम िनद�ष मािनन हLँदैन । हLनत  मलक+ ऐन Kयानस$ब�धीु ु ु ु को महलको २४ 

न$बरमा उि9िखत Kयानमारालाई भगाए दबाएको भएपिन वात नलाyे नाताको प>रिधभ�दा हाल उपय�n ु

�ितब�धाVमक वा<यांशमा विण�त नाताको दायरा धेरै साँगरो गराइएकोु  छ । तर यही साँगरो दायरािभOका ु

िनकटतर नाता पनd �यिnह_ले पिन अपराधीलाई प4ाउ वा सजायबाट बचाउने बदिनयतले िनजलाई 

लकाउनु  पाउने छट िदन हLने कनै यिnु ु ु यn आधार म देि#दन । निजकका नातेु दारह_�ित रहने 

वाभािवक नेहका तrयलाई म इ�कार गिद�न  तर अपराधी भmे थाहा पाएपिछ सो नेह भ�दा 

समाज�ितको कत��यले �ाथिमकता पाउनपछ� भmे म स$झ�छ । एकाितर दफा ु ु ८७ मा गएर प4ाउ पनd 

भएको �यिn वयंले त प4ाउबाट ब?नको लािग जानीजानी बाधा िवरोध गरेमा हामील ेसजायभागी 

बनाएका छ  ̄ । अक�ितर दफा ८२ को �ितब�धाVमक वा<यांशtारा प4ाउ वा सजायबाट बचाउने 

िनयतले कनै अपराधीलाई िनजु को नातदेारल ेलकाएकोमा भने सजाय मn िनद�ष काय� बनाइएको छ । ु ु

मलाई ला�छ िसcा�तत: पिन यो अ�तिव�रोध तक�  सं�त छैन । 

३३३३. दफा दफा दफा दफा ११६ ११६ ११६ ११६ र र र र ११७११७११७११७: हाल �चिलत काननमा वेjयावृिg िनषेध गनdु  कन ै �  कानन छैन तापिन यो वृिg ु ु

आपरािधक उgरदाियVवबाट पण�तया मn छ ू ु भmे आमधारणा रहेको पाइदैँन । काननको स�मता तथा ु ू

जिटलतासँग अप>रिचत जनसं#याको वाहL{य भएको समाजका अनैितक कामलाई आपरािधक स$झने 
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यस िकिसमको sम अवाभािवक होइन । दफा ११६ र ११७ मा वेjयावृिgबाट आिथ�क लाभ उठाउन 

नहLने र वेjयागमनको �चार गन� नहLने �यवथा गरी िददँा वेjयाविृg वयं चाँही काननtारा विज�त रहेनछ ु

भmे करा के�3 िव�दमा आउँछ । यसरी वेjयावृिgसँग स$बि�धत बढी आपिgजनक ि4यालाईु ु  

आपरािधक बनाउन खोKने �ब�धले उ{टो वेjयावृिgको काननी _प �  गरेर यसलाु ई परोB _पबाट 

�ोVसाहन �ाC हL�छ । यसकारण दफा ११६ र ११७ बारेमा मेरो असहमित दई वैकि{पक �कारको छ । ु

वेjयावृिgबाट आिथ�क लाभ उठाउने वा वेjयागमनको खलाु _पले �चार गनd काय�ह_ हाल समयाको 

_पमा अगािड उपिथत छैन । अत: Vयसबारे संिहतामा �यवथा गन� अनावjयक माO होइन मािथ 

दिश�त कारणह_बाट िवपरीत �भावकारी समेत भएकोले दफा ११६ र ११७ लाई संिहताबाट हटाउन ु 

पछ� । होइन भने समाजशा ीय अ�वेषणबाट वेjयावृिg वा तVस$ब�धी कनै काय�ु ले वत�मान समयमा नै 

समयाको _प धारण गरी सकेको वा िनकट भिव6यमा Vयतो _प धारण गनd यिnयnु ु  अनमान गन� ु

सिकने भएमा वेjयावृिgमा नै रोक लगाउन पछ� र हाल रािखएको दफा ु ११६ र ११७ लाई 4मश: ११७ 

र ११८ बनाइ तल लेिखए बमोिजमको दफा ११६ रािखन पछ� ।ु  

११६. वेjयावृिg अपनाउन नहLने: कसैले वेjयावृिg अपनाएमा िनजलाई छ मिहनास$म कैद 

वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

४४४४. दफा दफा दफा दफा १२४१२४१२४१२४:::: कसैलाई मानd िनयतले केही गरी Kयान िलएकोमा ज�मकैदको सजाय हLने �यवथा दफा 

१२४ मा ग>रएको छ । यस स$ब�धमा मेरो िचg नबझेको करा के होु ु  भने केहीखास अवथामा दफा 

१२४ अ�तग�तको अपराधीलाई मृVयदTडको सजाय हLन े �यवथा ग>रन पछ� ।ु ु  Kयान मानd िनयत िलएर 

सोबमोिजम काम गनd अपराधीको आपरािधक दाियVव केही खास अवथामा घटी हLन सnछ भm ेकरा ु

हामीले दफा १२६ को �यवथाtारा मानेकै छ¯ । अचानक उoजेको झगडामा उठेको >रसको आवेगमा 

Kयान मारेको छ भने Kयान मानd िनयत िलएर मारेको भएपिन ज�मकैदको सजाय हLने अपराधको 

ग$भीरता घटेर दस वष�स$म कैदको सजाय हLने अपराधको ग$भीरता बराबार हLन आउँछ । अब मेरो 

भनाइ के छ भने दफा १२६ को अपराधको ग$भीरता केही खास अवथामा घ�न सnछ भmे जसरी 
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हामीले दफा १२६ मा मानेका छ¯ Vयतै केही खास अवथामा यो ग$भीरता बªन पिन सnछ भmे माm ु

पछ� र Vयसरी बªन ेभएको अवथामा अपराधीलाई मVृयदTडको सजाय हLनपछ� ।ु ु  

५५५५. मेरो िवचार अनसार गदा� ु हा¨ो काननी �थाबाट हटी सु केको मृVयदTको �यवथाले पनु ु : �वशे पाउँछ  

भmे स$झन हLदैँन िकनभने मVृयदTड किह{य ैपिन पण�तया विज�त भएको छैन । ु ू �तत संिहतामा नै पिन ु

केही अपराधमा हामील े मृVयदTडको ु �यवथा गरेका छ¯ र साथ ै केही अ�य ऐनको अपराधमा पिन 

मृVयदTडको सजायको �यवथाु  छँदैछ (उदाहरणाथ� सिैनक ऐन) तसथ� यस स�दभ�मा मृVयदTडको ु

औिचVय बारे सैcाि�तक पBसँग अलमिलनु पनd कन ै�योजन छैन । जतोु  सकै अपराधमा पिन मृVयदTड ु ु

िदन हL ँदैन भmे िसcा�त वीकृत भई तदनसार काननी �यवथा भएको भए मृVयु ु दुTडलाई पनु : सजायको 

_पमा थान िदन किgको उपयn होला भनी वृहत सैcाि�तक िवचार िवमश� समेत गनd ठाउँ रह�rयो । ु

तर मािथ भन े बमोिजम अिहले Vयतो अवथा छैन । मृVयदTडलाई सजायको एक आवjयक _प ु

हामीले �दान गरी सकेको छ¯ । अब िवचार गन� बाँक+ करा के माO रह�छ भने जु ु ुन अपराधमा 

मृVयदTडको सजायको िसफा>रस ग>रएको ु   छ । सो अपराधमा मृVयदTडको सजाय उपयn हLनेस$मको ु ु

ग$भीरता छ छैन । अपराधको ग$भीरताबाट संतिलत हLन सnछ भने अ�य केही अपराधको लािग सजाय ु

बापत वीकाय� मािनएको मVृयदTडलाई Kयानु स$ब�धी अपराधको प>र�े�यमा Vयजनीय ठाm पनd कनै ु ु

िववेकपण� कारण छैन ।ू  

६६६६. मेरो िवचारमा एकै वारदातमा धेरै �यिnको Kयान िलने, एक पटक Kयान िलने अपराध गरी सकेर पनु: 

सो अपराध दोहa याउने, मिn श{क िलनको लािग कनै �यिnलाई अपहरण गरी िनजको Kयान िलनेु ु ु , 

आफलाई प4ाउ गन� लागेू को �हरीलाई वा यतै पदीय काम गन� लागेको सरकारी कम�चारीलाई सो 

गन�बाट रो<नको लािग िनजको Kयान मानd इVयािद केही घोर जघ�य अपराधह_मा Kयान िलन ेिनयतले 

केही गरी Kयान मानd अपराधीलाई अ�य अवथामा Kयान मारेको जिgकै स$झी ज�मकैदको सजाय िदन ु

पया�C हLदैँन ब{क+ Vयता अपराधीको लािग मृVयदTडको सजाय िनधा�>रत ग>रन पछ� । अपराध गरेको ु ु

प>रिथितको िवचारबाट मृVयदTड चक� हLन े देिखएमा �यायाधीशले घटी सजाय तो<न स<ने �यवथा ु
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दफा ३८ मा ग>रएको छ । मरेो राय अनसार संु िहतामा हाल रहेको दफा १२४ को ठाउँमा 

िन$नबमोिजमको दफा १२४ रा#न उिचत हL�छु :  

१२४. Kयान िलने िनयतले कनै काम गदा� Kयान गएमा सजायु : Kयान िलने िनयतले कनै ु

काम गरी कसैको Kयान मारेमा िनजलाई उपदफा (२) बमोिजम सजाय हLनेमा बाहेक 

ज�मकैद हLनेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण: यस दफा र दफा १२४, १२५ र १२६ को �योजनका लािग- 

(क) कसैले कसैको Kयान जान स<ने काम गरेकोमा तVकालै सो 

�यिnको Kयान नगई सोही कामको प>रणाम व_प पिछ Kयान 

जान गएमा पिन िनजले सो �यिnको Kयान मारेको मािनने छ । 

(ख) शारी>रक कमजोरी वा कनै ु िबमारीले पीिडत �यिnलाई कसैले कनै ु

काम गरी सो �यिnको िछटो मृVय गराइ िदएमा पिन िनजले सो ु

�यिnको Kयान मारेको मािननेछ । 

(ग) गभ�को ब�ाको Kयान मारेकोमा मािनसको Kयान मरेको मािनने 

छैन । 

(२) देहायको अवथामा उपदफा (१) अ�तग�तका अपराध गनd �यिnलाई 

मृVयदTडको सजाय हLनेछु : 

(क) एकभ�दा बढी �यिnह_ रह ेबसेको वा ज$मा भएको वा सवारीको 

साधन वा अ�य कनै ठाउँ वा साव�जिनक थलमा  आगोु , 

िव6फोटक पदाथ� वा िवषाल गैसको �योग गरी Kयान मारेको ।ु  

(ख) एकै वारदातमा एकभ�दा बढी �यिnको Kयान मारेको  

(ग) एकभ�दा बढी पटक यस दफा अ�तग�त अपराध गरेको । 
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(घ) मिnु  श{क िलु ने उiेjयले कनै �यिnलाई अपहरण गरी िनजको ु

Kयान मारेको । 

(ङ) डकैती वा जवज�ती करणीको अपराधको िसलिसलामा Kयान 

मारेको । 

(च) आ\नो पदीय कत��य पालन गन� लागेको सरकारी  कम�चारीलाई 

सो गन� निदने उiेjयले िनजको Kयान मारेको । 

७७७७. दफा दफा दफा दफा २४९२४९२४९२४९: Bित पगेको �यिnलाई अपराधीबाट Bितपित� िदलाउने स$ब�धमा ग>रएको दफा ु ू २४९ मा 

उपदफा (३) रािख म उn Bितपित�लाई ज>रवाना हLने कलममा ज>रवानाबाट भराइ िदन े �यवथा गन� ू

चाह�छ । ज>रवानाको रकमबाट Bितपित� भराउन ेिसcा�तलाई हा¨ो मलकमा �चिलत काननलेु ू ु ु ु  मा�यता 

िदई रहेकै छ । मल �ितवेदनको �करण ू ३०.१ मा उि9िखत गाली बेइhती ऐन, २०१६ को दफा १२, 

दTड सजायको महलको ९ न$बर, वेरीतसँग थ�दाको महलको ु ६ न$बर इVयािद ऐनको अवलोकनबाट 

Bितपित� भराइ िदंदा ज>रवानाू म�येबाट भराइ िदन ेकाननी �यवथा हाल �चिलत ु रहकेो wात हL�छ, अब, 

रकम फेरी छ¤ै ितन�पनd गराउनु ु  उपयn हL�छ भmे मलाई ला�दैन । मैल े दफा ु २४९ मा थप गन� चाहेको 

उपदफा (३) िन$न�कार छ: - 

(३) यो दफाबमोिजम Bितपित� ितन�पनd भएको अपराधलाई ज>रवानाको सजाय पिन ू ु

हLने ठह>रएको रहेछ भने उn ज>रवानाको रकम Bितपित� ितन�पनd भएको रकममा िमलाइनेछ । ू ु

ज>रवानाको रकम Bितपित�को रकमभ�दा बढी भएमा सो बढी ू भएजित ज>रवानाको _पमा 

असल ग>रनेछ र नपग भएमा सो नपग भएजित पिन Bितपित�को _पमा भराइ िदनेछ ।ु ु ु ू  
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सदय सिचव 1ी चडामिणराज िसह म9को िवस$मित सदय सिचव 1ी चडामिणराज िसह म9को िवस$मित सदय सिचव 1ी चडामिणराज िसह म9को िवस$मित सदय सिचव 1ी चडामिणराज िसह म9को िवस$मित ू ंू ंू ंू ं     

११११. ददददफा फा फा फा २६ २६ २६ २६ को उपदफा को उपदफा को उपदफा को उपदफा ((((३३३३)))): मसौदा संिहताको दफा २६ को उपदफा (३) मा जीउको िनजी रBाको 

अिधकार �योग गनdलाई ते£ो िनद�ष �यिnको Kयान खतरामा पान� स<ने अिधकारको �यवथा ग>रएको  

छ । सो अिधकार आवjयक र मा�य भएपिन सो उपदफाको भाषाल े आवjयकभ�दा बढी �यापक 

अिधकार िदएको छ । उn मसौदा उपदफा जसको तस रहन िदएमा सो अिधकार �योग गनd �यिnले 

पैतरावाजी (Manoeuvre) गरी जानाजान अ_ ते£ो िनद�ष �यिnलाई खतरामा पान� स<ने 

अवा.छनीय िथित रहने हL ँदा Vयसमा सधार गन� उn उपदफामा ु “अिधकार �योग गदा�” भm ेवा<यांश 

पिछ “आफ रहकेो िथितबाटू ” भmे वा<यांश थ�न पनd आवjयकता म दे#दछ ।ु ु  

२२२२. दफा दफा दफा दफा ३८३८३८३८: मलक+ ऐन अदालती ब�दोवतु ु को १८८ न$बरले मृVयदTडु , सव�व सिहत ज�मकैद वा 

ज�मकैद हLने मiामा घटी सजायको लािग मािथ9ो अ�ामा साधक जाहरे गनd �यवथा गरेको छ । मु ुiाको 

अवथा हरेी �याियक िववेकमा ऐनले तोकेको त9ो उप9ो हदिभO सजाय घट बढ गरी तो<न पाउने 

अवथा बाहके िकटवा सजायको �यवथा भएकोमा उn ऐनमा ु िनिहत िसcा�त उपयn हLने हL�छ । तर ु

मसौदा संिहतामा �ाय: सबैजसो सजायको उप9ो हद तोक+ सो हदस$म सजाय गन� सिकने �यवथा 

भएपिछ मiाको िथित हेरी �यायको माग अनसारु ु  घटी बढी सजाय तो<न सिकने पया�C ठाउँ छँदाछँदै र 

सो अ.वं. १८८ नं. ले िदएको अिधकारको �योग बढी माOामा �याियक वे?छाचा>रताको बढावाको 

_पमा भइरहकेो िच�तनीय स�दभ�मा साधकस$म पिन गन�पनdु  गरी ऐनले तोकेको भ�दा घटी सजाय गनd 

गरी Vयतो �यापक अिधकार िदन उपयn हLने दिेखंदैन ।ु ु  

कसै उपर मiा नै नचलाउनेु , मiा चलाएको िफता� िलने र अदालतबाट सजाय भएपिछ सजाय ु

भो�दै वा सजाय भोy थालेपिछ माफ+ िदने वा सजाय घटाउने अिधकार पर$परागत काय�कारणी अिधकार 

हो र नेपालको संिवधानमा 1ी ५ बाट दTड सजाय माफ+ वा घटाउन सिकब<सने �यवथा छ । सजाय 

घटाउने अदालतको पिन अिधकारको करा हो भmे �� बेला बखतमा नउठेको होइन यर यिद Vयतो ु

अिधकारलाई सजाय घटाउने �याियक अिधकार भिनने हो भने Vयतो �याियक अिधकार काननले ु
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तोकेको सजायको त9ो र उप9ो हदिभO घटबढ गन� सिकने अिधकार माO हो, सो भ�दा बढी अिधकार 

�याियक अिधकार नभई काय�का>रणी अिधकार िभO पन� जा�छ । Vयतो काय�का>रणी अिधकारको 

�योगमा अदालतको परामश� िलने वा Vयतोमा अदालतको िसफा>रसलाई उिचत मह�व िदन े पर$परा 

पिन केही मलकमा कायम भएको बे�लै करा हो ।ु ु ु  

उपरोn कारणह_बाट �यायाधीशलाई दफा ३८ मा �यवथा ग>रएबमोिजम तोकेको सजायको 

त9ो हद भ�दा पिन सजाय घटाइ नाम माOको सजाय तो<न पाउने �यापक अिधकार िदन असामु ियक र 

अनावjयक छ । तसथ� सो दफा संिहताबाट हटाउन पछ�  भmे मेरो राय छ ।ु  

३३३३. दफा दफा दफा दफा ४०४०४०४०:::: दफा ४० राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ को दफा २ सँग िम{दछ । तर सो 

दफामा �योग भएको “जोर जलमु ु ” शoदको प>रभाषा सो ऐनमा वा यो मसौदा संिहतामा िदइएको छैन र 

साथै सो शoद सोही दफामा �योग भएको “बल �योग” शoदको अथ�सँग िम{दोज{दो भएकोले केही ु

sमाVमक र केही परपर�यापी (Overlapping) हLन गएको भान पनd हL ँदा र सो जोर जलम शoद ु ु

िझ<दा वततु : अथ� र प>रणाममा फरक नपनd हL ँदा सो शoद Vयस दफाबाट िझ<न पछ� ।ु  दो£ो, यस 

संिहतामा बल �योगको स¤ा ठाउँ ठाउँमा आपरािधक बल �योगको उ9ेख हLदँा यस दफामा पिन सोही 

बमोिजम हLन पछ� भmे मेरो राय छ । बल �योु ग गरी Oास देखाएमा भmे वा<यांशले एकपिछ अक� ि4या 

स$पm भएपिछ माO सो काम दTडनीय हLन जान ेभएकोमा वातवमा बल �योग गन� नै दTडनीय हLनपनd ु ु

भएकोले “बल �योगमा” माO रा#न पनd देिख�छ । उपरोnु बमोिजम िमलाउँदा दफा ४० िन$नबमोिजम 

हLन पछ� ु :- 

४०. राजप>रवार उपर आ4मण: 1ी ५ महाराजािधराज वा मौसफक+ पटब�धा महारानी वा ू

राजप>रवारका अ�य सदयलाई कसैल े थनछेक गरेमा वा आपरािधक बल �योग ु

गरेमा वा Vयतो कनै कामु  गन� उ^ोग गरेमा िनजलाई मृVयदTड, ज�मकैद वा दस 

वष�स$म कैद हLनेछ । 
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४४४४. दफा दफा दफा दफा ४२४२४२४२: दफा ४२ को उपदफा (१) नयाँ थप भएको र उपदफा (२) र (३) राजकाज (अपराध तथा 

सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (१) र (२) सँग िम{दो ज{दो छ । शीष�कमा भने रा67 ु

िव·वको स¤ा 1ी ५ �ित िव3ोह भनी फरक नामाकरण ग>रएको छ । अ_ केही मलकह_मा यतो ु ु

दफालाई राजा (वा सरकार) िवbc यcुको अपराध भनी नाम िदइने गरेको छ । वातवमा िवचार गनd हो 

भने यो दफा नै राज3ोह वा राज िव3ोह (Treason) हो । कारण हातहितयार उठाइ िव3ोह गन� भm नैु ु  

वगावत या यc गन� हो र Vयतोमा बेलायतको राज3ोह काननु ु ु  (Statute of Treason)  को 

िफह>रत िभO नै पछ� । 

आयोगको अ�यB र एकजना सदयको रायसँग अ_ दई सदयले सैcाि�तक मत िभmता ु

देखाउन भएपिन गडेर ह ेु नd हो भने दफाको शीष�कको नामाकरणको कारणले माO होइन िक उपदफा (१) 

र (२) को अ�ययनबाट समेत उपदफा (१) शc _ु पमा राजा िवbc यcको अपराध रािखएको र ु

उपदफा (२) को अ�तग�तको अपराध पिन 1ी ५ �ित नै िव3ोह हLने हL ँदा उपदफा (१) अ�तग�तको 

अपराधसँग Vयसको कनै ु तािVवक िभmता छैन । िभmता छ त िसफ�  सजायको हदमा (दफा ४४ मा 1ी ५ 

र 1ी ५ को सरकार िवbc वे�लावे�लै अपराध र सजायको �यवथा उ9ेखनीय छ) । अिहलेको उपदफा 

(२) लाई उपदफा (१) मा समावेश ग>रिदए कनै िसcा�त मािसु m, िसफ�  समया रह�छ, सजायमा 

िभmता रा#ने वा नरा#ने । उपय�n बमोिजम दफा ु ४२ को उपदफा (१) र (२) लाई िमलाउने िवचार 

ग>रएमा दफा ४२ (१) िन$नबमोिजम हLनपछ�  भmे मलाई ला�दछ ।ु  

४२. 1ी ५ �ित िव3ोह: (१) कसैले 1ी ५ महाराजािधराज िवbc हातहितयार उठाइ 

िव3ोह गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा दbVसाहन िदएमा िनजु लाई मृVयदTड वाु  

ज�मकैद हLनेछ । 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण:::: नेपाल अिधराKयको साव�भौिमकता र अखTडतामा खलल पानd 

वा 1ी ५ को सरकारलाई प{टाउन हातहितयार उठाएको पिन यस उपदफाबमोिजम 1ी 

५ �ित िव3ोह गरेको स$झन पछ� ।ु  
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५५५५.     दफा दफा दफा दफा ४२ ४२ ४२ ४२ ((((२२२२)))):::: दफा ४२ को उपदफा (२) उपदफा (१) मा गािभने हLदँा उपदफा (३) लाई 

देहायबमोिजम िमलाइ उपदफा (२) गनd:- 

(क) “वा (२) िझ<ने” 

(ख) ‘षडय�O रचेमा’ को स¤ा ‘आपरािधक षडय�O गरेमा’ रा#ने  

६६६६. दफा दफा दफा दफा ४५४५४५४५: िमOरा67�ित िव3ोहस$ब�धी दफा ४५ को म�साय नपेाली वा अ_ िवदेशी नाग>रकलाई समते 

सो �ितब�ध गन� होु  । तर िव3ोह कुनै दशे िवbc अ_ देशका नाग>रकबाट हLन ेकरा िम{न आउँदैन । दफा ु

४२ सँग िमलान गन� माO िव3ोहको उ9ेख भएको देिख�छ । अ�यO यसलाई “िमOरा67 �ित यcको ु

अपराध” नै भिन�छ जो भm तक�  स�त पिन छ । तसथ� दफा ु ४५ को शीष�कमा “िमOरा67�ित िव3ोह” 

को स¤ा “िमOरा67 िवbc यcु” र दफामा “िव3ोह” को स¤ा “यcु” रा#न उपयn हLने म दे#दछ ।ु ु  

७७७७. दफा दफा दफा दफा १००१००१००१००: आ\नो िज$मामा भएको स$पिg मान नहLने स$ब�धी दफा १०० मा “िनजी �यवहारमा 

�योग गरेमा” भm ेवा<यांश पिछ “अ_लाई �योग गन� निदएमा” भm ेवा<यांशमा थपी दफाको दायरा 

बढाइ बढी �भावकारी गन� उपयn हL�छ भmे मेरो िवचार छ ।ु  

८८८८. दफा दफा दफा दफा १३०१३०१३०१३०: गभ� तुहाउन नहLने स$ब�धी दफा १३० को �ितब�धाVमक वा<यांशका स$ब�धमा हाल सो 

स$ब�धी भारतीय ऐन, अमेरीक+ सव�� अदालतको फैसला र प>रवार िनयोजन काय�4म र 

िवचारधाराले धेरै हदस$म �भािवत गरेको छ । जनसं#याको बªदो चाप, समाजको बदिलंदो नैितक 

मापदTड, वाrयको आवjयकता र नारी वत�Oताको िवचारधाराल े आफ-आ\नो भिमका खेलेकै ू  

छन । तर यस स$ब�धमा ् १÷२ डा<टरह_सँग करा हLदँा हा¨ो अपतालह_मा साधारणतु : उपलoध हLने 

साधनले १० हCास$मको गभ� िबना कनै जोिखम हटाउनु  सिकने र ३ मिहना मािथ छ मिहनास$मको पेट 

िचरी माO िनका{न सिकने भmे बिझ�छ । साथै गभ�पात गराउने छट िवलकलै अिनयि�O रा#न पिन रा ो̈ ु ु ु

नहLने हL ँदा �ितब�धाVमक वा<यांशमा देहायबमोिजम िमलाउन उपयn हLन ेमलाई ला�दछ ।ु ु  

(१) तरपिछ “वाrयको आिथ�क वा सामािजक कारणले” थ�ने 

(२) िचिकVसकले पिछ “उिचत होिशयारीसाथ” थ�ने 
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(३) खTड (क) मा “तीन मिहनास$म” को स¤ा “७० िदनस$म” रा#ने 

(४) खTड (ग) िझ<ने, कारण ७० िदनिभO खTड (क) अ�तग�तनै गभ�पात गराउन िमिलहा{छ । 

९९९९. दफा दफा दफा दफा २२२२२२२२२२२२: बाल िववाह र अनमेल िववाहमा ब�देजस$ब�धी दफा २२२ का हकमा राजीखशीले ु २० वष� 

उमरे फरक पा>र िववाह हLनमा ब�देज रहन उपु ु यn देिखंदैन । यतो �यवथाु  अ�यO पिन भएको देिखंदैन 

र यसले वैवािहक वत�Oतामा नै �ितब�ध राखेको छ । प>रप° िवचार हLने उमेर नपगेक+ ु

वानीमािनसलाई बचाउने म�साय भए २१ वष�को उमेरलाई िववेकको उमेर (Age of reason) मानी 

सो दफामा देहायबमोिजम थपी िमलाउन उपयn हLने दे#दछ । ु ु ु “लोyे मािनसको उमेर अठार वष� नपगी ु

वा” भmे वा<यांश पिछ “ए�ाईस वष� परा नभू एक+ वानीमािनसका हकमा Vयती” भmे वा<यांश । 

१०१०१०१०. हद$यादहद$यादहद$यादहद$याद: मलक+ ऐनमा झz यस संिहतामा पिन प>र?छेदमा हद$यादको �यवथा भएको छ । सामा�यतु ु : 

मलक+ ऐनले तोकेको हद$यादभ�दा यसमाबढी नै हद$यादको �यवथा छ तर Kयानस$ब�धी अपराधको ु ु

करामा जहाँ संिहताको दफाु  १३२ ले केही करामा ु २० वष� हद$याद राखेको छ भने Vयतैमा मलक+ ऐन ु ु

Kयानस$ब�धीको २० नं. ले हद$यादै राखेको छैन । 

सरकारवादी भै च{ने ग$भीर फौKदारी मiाह_म�ये यतो मiा पिन हL�छ जसमा अपराधी र ु ु

किहले काँही त अपराधको िवषयवत पिन धेरै िदनस$म पाइँदैु न वेपgानै रह�छ । पिछ पgा लाy आएमा 

िसफ�  ६० िदन, ९० िदन, १२० िदन छ मिहना, १ वष� वा Kयान स$ब�धमा २० वष� नाघेकै कारणले 

अपराधीले परै छट पाउने �यवथा हा¨ो जतो खला िसमाना भएको र अपराधको तहिककात र मiाको ू ु ु ु

दायरीका स$ब�धमा पछािड परेको मलकु ु लाई उपयn हLने ला�दैन । तसथ� हद$याद स$ब�धु मा 

देहायबमोिजम छ¤ै प>र?छेदु -३२ थपी प>र?छेद प>र?छेदमा भएको हद$यादस$ब�धी �यवथा हटाउन ु

उपयn ठानेको छ ।ु ु  
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प>र?छेदप>र?छेदप>र?छेदप>र?छेद----३२३२३२३२    

२५८. मiा चलाउने हद$यादु : कन ै अपराधस$ब�धी मiा चलाउने हद$याद देहायबमोिजमु ु  

हLनेछ- 

(१) ज>रवानाको माO सजाय हLने मiामा ु ६ मिहना, 

(२)  एकवष�स$मको कैदको सजाय हLन े मiामा एक वष�ु , र तीन वष�$म कैदको 

सजाय हLने मiामा तीन वष� ।ु  

 तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय हLने मiामा कनै हद हLने छैन ।ु ु  

२५९. हद$यादको �ार$भ र गणना : (१) कनै अिभयnको स$ब�धमा हद$यादको अविध ु ु

िनज अपराधमा सरीक भएको करा सो अपराधबाट मका� पनd �यिn वा तहिककात ु

गनd स$बि�धत अिधकृतलाई थाहा हLन आएको िमितदिेख �ार$भ हLनेछ । 

(२) हद$यादको अविधको गणना गदा� $याद श_ हLने िदनको गणना ग>रने ु

छैन । 

२६०. हद$यादको अविधबाट समय बाहेक ग>रने अवथा: (१) कनै �यिnले श_ ु ु

अदालतमा वा पनरावेदन सmे अदालतमा कनै �यिn ु ु ु िवbc आवjयक 

तदा_खतासाथ असल िनयतले मiा चलाइ रहेकोमा Vयतो अदालतको अिधकार ु

BेOको अभावमा अ_ Vयतै कारणले सो मiा च{न ु नस<ने भएमा Vयसरी मiा ु

चलाउन लागेको समय हद$याद गणना गदा� जोिडने छैन । 

(२) �चिलत कानन अनसार कनै अपराधमा मiा दायर गन� 1ी ु ु ु ु ५ को 

सरकार वा अ�य �ािधकारीको अनमित िलनपनd वा सचु ू ना िदनपनd भएमा Vयतो ु

अनमित �ाC ु गन� वा सचना िदन लागेको समय हदू $यादको गणना गदा� जोिडने छैन । 

(३) अपराधी नेपाल अिधराKयबाट अनपिथत रहेको समय वा अपराधी ु

फरार भई रहकेो वा लिकिछपी रहकेो समय हद$यादको गणना गदा� जोिडने छैन ।ु  
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(४) हद$याद पyे िदन अदालत ब�द रहेकोमा सो खलेको िदन मiा दायर ु ु ु

गन� सिकने  छ । 

२६१. जारी रही रहने अपराध र हद$याद: जारी रही रहने अपराधको स$ब�धमा सो अपराध 

जारी रही रहेको �Vयेक िदनदेिख हद$यादको नयाँ अविध �ार$भ भएको मािननेछ । 

११. मािथ लेिखएबमोिजम प>र?छेद ३२ को �यवथा संिहता बाहेक अ�य �चिलत नेपाल कानन अ�तग�तका ु

अपराधस$ब�धी मiाको दाु यरीमा समेत लाग गराउन उपयn देखेकाले संिहताको दफा ू ु ६ मा “प>र?छेद 

३” पिछ (,) थ�ने र “प>र?छेद ३०” को स¤ा “प>र?छेद ३० र प>र?छेद ३२” थ�न पनd पिन दे#छ ।ु ु  
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→अपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधन र तVस$ब�धी �ितवेदनअपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधन र तVस$ब�धी �ितवेदनअपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधन र तVस$ब�धी �ितवेदनअपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधन र तVस$ब�धी �ितवेदनं ंं ंं ंं ं , , , , २०३९२०३९२०३९२०३९    

अपराध संिहताको �तािवत (मलू ) मसौदा स$वत २०३० साल मै तVकालीन कानन आयोगले ु

िसफा>रस गरेको िथयो । सो मसौदा उपर कानन तथा �याय BेOका विcजीिवह_ तथा सव�साधारण जनताको समते ु ु

राय बvन सो मसौदा गोरखापOमा �कािशत गन�का अित>रn पतकको _पमा छपाइ िब4+ िवतरण पिन ग>रएकोु ु ु  

िथयो । �यायाधीश, सरकारी तथा गैर सरकारी वक+लह_, तथा स$बि�धत �हरी अिधकृतह_ एव ं �याय र 

काननको BेOमा काय�रत अ�य अिधकृतह_को BेOीय स$मेलनह_मा पिन सो मसौदा उपर छलफल भै राय �यn ु

भैसकेको छ । सो अनसार �तािवत मसौदाको स$ब�धमा �ाC राु य र �ित4याह_ उपर िबचार गरी तVकालीन 

कानन आयोगले मसौदामा केही संशोधनह_ गनd िसफा>रस पिन गरेको िथयो ।ु  

वत�मान कानन सधार आयोगले उn मसौदालाई फे>र दोहोa याु ु ई हेनd स�दभ�मा आवjयक देखेको 

संशोधनह_ र ितनको कारण उ9ेख गरी यो �ितवेदन �तत गरेु को छ । यस स$ब�धमा सदय एवं सहसदयह_ 

सबैको एकमत हLन नसकेको करामा आु -आ\नो छ¤ै िवस$मित पिन �यn ग>रएको छ । यो आयोगले मनािसव ु

ठहa याई यथावत कायम रा#न उिचत देखेको मलू मसौदाको �यवथाह_का स$ब�धमा यो �ितवेदनमा केही पिन 

उ9ेख ग>रएको छैन । Vयस स$ब�धमा मल मसौदाका साथ पेश भएको �ितवेदन मै िवतृत _पमा कारण र ू

आधारह_को उ9ेख भएको छ । तसथ� Vयतो कनै �यवथाका स$ब�धमा अिहले �यn भएको िवस$मित उपर ु

िवचार गदा� मल मसौदाको �ितवदेनको पृ भिममा िबचार ग>रन पछ� भmे मलाई ला�दछ ।ू ू ु  

आयोगले अपराध काय�िविध संिहताको मल मसौदामा �तािवत संशोधन र तVस$ब�धी �ितवेदन तथा ू

यी दई संिहताह_को स�दभ�मा खारेज र संशोधन गन�पनd काननह_को स$ब�धमा एउटा छ¤ै खारेु ु ु ु जी र संशोधन 

ऐनको मसौदा पिन तयार गरी सकेको छ । ती मसौदाह_लाई अि�तम _प िदई आयोगले िछटै नै 1ी ५ को 

सरकारमा िसफा>रस गनdछ । यी दवै संिहताह_मा पया�C िबु चार र छलफल भैसकेको छ तसथ� लागू हLने समय 

क$तीमा छ मिहना पिछको रािख दवै संिहताह_लाई काननको _प िदन राि67य प8ायतको आगामी अिधवेशनमा ु ु

िवधेयकको _पमा �तत गन� उपयn हLु ु नेछ भm ेमलाई ला�दछ । 

 

(िवeनाथ उपा�याय) 

अ�यB 

नेपाल कानन सधार आयोगु ु  
                                                             

→
  साभार नेपाल काननू सुधार आयोग, २०३९ ।    
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अपराध सिहताको स$ब�धामा नेपाल कानन सधार आयोगले �तत गरेको �ितवदेनअपराध सिहताको स$ब�धामा नेपाल कानन सधार आयोगले �तत गरेको �ितवदेनअपराध सिहताको स$ब�धामा नेपाल कानन सधार आयोगले �तत गरेको �ितवदेनअपराध सिहताको स$ब�धामा नेपाल कानन सधार आयोगले �तत गरेको �ितवदेनं ु ु ुं ु ु ुं ु ु ुं ु ु ु  

११११. अपराध संिहता र अपराध काय�िविध संिहताको मसौदामा �ाC भएका स9ाह र सझावह_को अ�ययन ु

गरी Vयसलाई काया��वयन गराउन िनिमg िमलाउने पनd भनी ठहर ग>रएका कराह_लाई मसौदामा िमलाइ ु

आविधक गनd भmे नेपाल कानन सधाु ु र आयोग (यसपिछ यस �ितवेदनमा “आयोग” भिनएको) लाई 

1ी ५ को सरकारबाट �ाC िनदdशन पO (Terms of Reference) मा उ9ेख भए अनसार आयोगले ु

कानन तथाु  �याय म�Oालयबाट �ाC यस �ितवेदनमा संलy भए बमोिजमको अपराध संिहताको मसौदा 

(यस �ितवेदनमा यसपिछ मल मसौदा भू िनएको) उपर िवचार गa यो । तVस$ब�धमा आयोगले �ाC 

सुझावको अ�ययन गरी तथा आयोगमा भएको छलफलको 4ममा �तत भएका सझावह_ु ु  उपर समेत 

िबचार गरी उपयn देिखएका सझावह_ु ु  अनसार मसौदा तयार गरी यसैसाथ िसफा>रस गरेको छ । सो ु

अनसार मल मसौदामा गन�पनd संु ू ु शोधनको कारण र आधार यो �ितवदेनमा यसपिछ उ9ेख ग>रएको छ । 

२२२२. मल मसौदाको दफा ू ४६ र ४७ लाई एउटै दफामा िमलाइ दफा ४६ बनाएर रा#ने गरी यो �ितवेदनमा तल 

�करण १६ मा ग>रएको िसफा>रसको स�दभ�मा दफा २ को उपदफा (१) को खTड (क) मा रहेको “र 

४७” िझ<नपनd भएकोल ेआयोगले उn खTड ु (क) मा सोही अनसार संशोधन गरी मसौदा िसफा>रस ु

गरेको छ । 

३३३३. मल मसौदाको दफा ू ४ मा शाही सेनास$ब�धी काननी �यवथालाई यस संिहताले कनै असु ु र पानd छैन 

भmे उ9ेख छ । अिघ9ो आयोगको �ितवेदनमा िवशषे ऐनको �यवथालाई सामा�य ऐनको �यवथाले 

िनय�Oण गद}न भmे काननु �या#यास$ब�धी िसcा�तह_को कनै आवjयकता नपनd गरी शाही सेनाको ु

�यवथामा संिहताले कनै �भाव नपानd करा प  उ9ेु ु ख ग>रिदनु उिचत दखेेर आयोगले दफा ४ लाई यस 

प>र?छेदमा थान िदएको हो भmे उ9ेख भएको छ । शाही सेनाको �यवथामा संिहताले कुनै �भाव 

नपानd भनी शाही सेनास$ब�धी काननी �यवथालाई माO औ{ंयाई उ9ेख गदा� अ�य िवशेष काननको ु ु

�यवथाह_लाई संिहताले असर पानd हो िक भmे sम पन� स<ने करालाई �ि गत गरी �चिलत नेपाल ु
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काननमा कनै अपराध वा कनै अपराध ु ु ु बापत हLन ेसजायको स$ब�धमा छ¤ै �यवथा भएको रहछे भने सो ु

करामा सोही काननबमोिजम हLने करा प  गरी दफा ु ु ु ४ लाई �यापक बनाउने उपयn देिखएकोले सो ु

बमोिजम दफा ४ लाई पनु : मसौदा (Redraft)  गरी िसफा>रस ग>रएको छ । 

४४४४. मल मसौदाको दफा ू ७ मा “कसैलाई एउटै अपराधमा एक पटकभ�दा बढी मiा चलाइने र सजाय ग>रने ु

छैन” भm ेउ9ेख छ । नेपालको संिवधानको धारा ११ को उपधारा (४) मा “कन ै�यिnु ” भm ेशoदह_ 

रहेकोले संिवधान अन_प कसैको स¤ा ु “कनै �यिnु ” भm ेशoदह_ रािख संशोधन गन� उपयn देिख�छ । ु

संिवधानमा रहेको “उपर” भm ेशoद “सजाय ग>रने छैन” भm े�स�मा निम{ने र Vयस स�दभ�मा “�यिn 

उपर” को स¤ा“�यिnलाई” भm उपयn हLने भएकोले यसैसाथ संलy दफा ु ु ७ को मसौदामा सोही 

अनसार संशोधन ग>रएको छ ।ु  

५५५५. मल मसौदाको दफा ू १० मा काननुबमोिजम �यायाधीशले गरेको काम अपराध नहLने भmे स�दभ�मा 

“�याियक कारबाई गदा�” भmे उ9ेख भएको छ । �यायाधीशले गनd काम साधारणत:�याियक काम 

कारबाई नै हLने हLनाले “�याियक कारबाई गदा�” भmे शoदह_ अनावjयक दिेखएकोल े आयोगबाट 

िसफा>रस ग>रएको मसौदामा दफा १० मा रहेका ती शoदह_ िझिकएका छन ् । 

६६६६. उमरे पुगेको र नपगेको अवथालाई जनाउनु  “बािलग” र “नाबािलग” शoदह_को �योग नै शc हLने ु

हLनाले मल मसौदाको दफा ू ११ मा “नाबालक” शoदको स¤ा “नाबािलग” रा#न र “नाबालक” भmे 

शoद परेका दफा १७ को �ितब�धाVमक वा<यांशको खTड (ग), दफा २७ को उपदफा (२) को खTड 

(ङ), दफा १४६, दफा १६३ को खTड (ख), दफा १६७ को खTड (क) र दफा २२२ मा समेत सोही 

अनसार संशोधन गन� िसफा>रस ग>रएको छ ।ु  

७७७७. मलू मसौदाको दफा १३ को �ितब�धाVमक वा<यांशमा मादक पदाथ� खाने वा िपउने अथ�मा  “�योग” 

शoदको उ9ेख भएको छ । तर सो अथ� जनाउन �योगको स¤ा “सेवन” शoद रा#न उपयn हL�छ भmे ु

आयोगको राय छ । साथै “यो दफा लाग हLने छैनू ” भmे शoदह_को स¤ा “यो दफाबमोिजम आपरािधक  
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दाियVवबाट छटकाु रा पाउने छैन” भm े शoदह_ राखेको खTडमा अथ� प  हLने हLनाले उn 

�ितब�धाVमक वा<यांशमा सोही अनसार संशोधन गरी मसौदा िसफा>रस ग>रएको छ ।ु  

८८८८. मल मसौदाको दफा ू १४, १५, १६, १७, १९ मा स$मित शoदको �योग भएको छ । सामा�य बोल 

चालको भाषामा र �चिलत काननह_ु मा Vयो अथ�मा “म�रीु ” शoदको �योग हLने गरेको र मल ू

मसौदाको दफा १५५ मा “चोरी” को प>रभाषाको स�दभ�मा “म�रीु ”शoदकै �योग भएकोल े ती 

दफाह_मा “स$मित” शoदको स¤ा “म�रीु ” शoद रा#न िसफा>रस ग>रएको छ । 

९९९९. मल मसौदाको दफा ू १८ मा काम वय ंअपराध भएमा अपवाद लाग नहLने भm ेू मािज�नल नोट रहेकोमा 

सो दफा सबै अपवादह_का स$ब�धमा लाग हLने नभएकोले Vयसको स¤ा सो दफामा �यवथा भए ू

अन_प ु “काम वयं अपराध भएमा दफा १४, १५ र १६ लाग नहLनेू ” भmे मािज�नल नोट रा#न उपयn ु

हLदँा सोही अनसार संशोधनको िसफा>रस ग>रएको ु छ । 

१०१०१०१०. मल मसौदाको ू दफा २५ को अ�त ितर रहेको “हरेक �यिnलाई”भmे शoदह_ अथ�हीन सबै sमपण� ू

देिखएकोले ती शoदह_लाई िझक+ “पिन” भm ेशoद रा#ने र “अपराध सरह” भmे शoदह_ पिछ “नै” 

भmे शoद रा#दा अथ� अझ प  हLने भएकोले सो बमोिजम संशोधन गरी मसौदा िसफा>रस ग>रएको छ । 

११११११११. मल मसौदाको दफा ू २७ को उपदफा (१) मा रहेको “Kय िवू bc” भm ेशoदह_ भाषाको �ि बाट िम{ने 

नदेिखएकोले ती दई शoदह_ न रा#न ेर उपदफा ु (२) मा “अ�य सबै अवथामा Kयान िलन बाहके अ_ 

चोट पa याु उन हL�छ” भmे शoदह_ अिभ�यिnको �ि बाट केही ि«  देिखएकोले यसका स$ब�धमा 

उपदफा (३) मा छ¤ै ु �यवथा रािख स$पण� यस दफाको मसौदा गरी िसफा>रस ग>रएको छ ।ू  

१२१२१२१२. मल मसौदाको दफा ू ३३ को खTड (क) को उपखTड (७) मा “ह�लद�ा” र “आपत” भm ेशoदह_को 

�योग भएको छ । तर ह�लद�ा भmे शoदले मल मसौदाू को दफा ५३ अ�तग�त सजाय हLने काय� जनाउने र 

साधारण िकिसमको ह�लद�ालाई अपराधको ग$भीरता बढाउने त�वको _पमा �यवथा गन� उपयn नहLने ु

भएकोले Vयको स¤ा “साव�जिनक शाि�त खलबिलएको” भm ेशoदह_ रा#न पछ� भmे आयोगको राय ु  
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छ । साथ ै “आपत” भm े शoदको स¤ा “स�टापm” भmे शoद रा#न बढी उपयn देिखएको र मल ु ू

मसौदाको दफा १५६ को उपदफा (१) को खTड (ग) मा चोरीको अपराधको ग$भीरता बढाउने 

स�दभ�मा “स�टापm” शoद कै उ9ेख भएकोले उn खTड (७) लाई सोही अनसार संशोधन गरी मसौदा ु

िसफा>रस ग>रएको छ । 

१३१३१३१३. मल मू सौदाको दफा ३५ ज>रवानाको उप9ो हदसँग स$बि�धत छ । Vयको �ितब�धाVमक वा<यांशमा 

“अपराधीको वा अपराध गरेको अवथा” भmे उ9ेख भएको छ । यथाथ�मा “अपराधीको” भm ेशoदको 

�योग अपराधीको आिथ�क िथितको स�दभ�मा भएको स$झन पनd देिखएकोल े सो करा प ु ु  _पमा 

उ9ेख गरी उn �ितब�धाVमक वा<याशंमा संशोधनको िसफा>रस ग>रएको छ । 

१४१४१४१४. मल मसौदाको ू दफा ३६ को उपदफा (२) र (३) मा ज>रवाना नितरे बापत कैद तो<ने �यवथा छ । सो 

उपदफा (२) र (३) को �यवथाह_ केही हदस$म निमलेको र ज>रवाना नितरे बापतको सजायको 

उप9ो हदस$म तोक+ सो हदिभO अवथा अनसार कैद तो<ने अिधकार �यायकता�कै िववेकमा छो�न ु ु

उपयn हLने भएकोले सोही अनसार आयोगले उn उपदफा ु ु (२) र (३) को संशोिधत मसौदा िसफा>रश 

गरेको छ । 

१५.  मल मसौदाको दफा ू ३७ मा नाबिलगलाई िदइने सजायसँग स$बि�धत छ । सो दफा ३७ को �यवथा 

Oटीपण� र अ�यवहा>रक देिख�छ । Vयसको स¤ा दफा ु ू ३७ मा नाबािलगको उमेरका स$ब�धमा ग>रएको 

वगpकरण कायम रािख आठ वष� मािथको तर बाx वष� ननाघेको कनै नाबािलगले कनै अपराध गरेमा ु ु

कैदको िवक{पको _पमा ज>रवानाको सजायको �यवथा भएको अपराध भए कैदको सजाय गन� नहLने 

काननी �ितब�ध लगाउनका साथ ै ज>रवाना नितरे ु ु बापत कैद तो<दा सात िदन भ�दा बढी कैद नहLने 

�यवथा गन� अिनवाय� _पमा कैदको सजाय हLने अपराध भए अवथा अनसार बढीमा दई मिहनास$म ु ु

माO कैद तो<न सिकने �यवथा गन�का अित>रn बाx बष� परा गरेु ू को तर १६ वष� ननाघेको 

नाबािलगलाई अदालतले िनजको वौिcक Bमता िवचार गरी उमेर पगेको �यिnले अपराध गरेकोमा हLने ु

सजायको आधा सजायस$म हLने �यवथा समेत गन� आयोगको रायमा उपयn देिख�छ ।ु  
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नाबालकलाई ह�काइ छा�न े मल मसौदामा रहेको �यवथा मiाको स8ालनू ु  र सजायको 

काया��वयनको �ि कोणबाट �यावहा>रक छैन भmे आयोगको राय छ । साथै नाबािलगलाई सकभर 

कैदको सजाय न तोिकयोस भmे पिन आयोगको �ि कोण रहेको छ । केही गरी कानन बमोिजम अिनवाय� ् ु

_पमा कैदको सजाय गन� पनd अवथामा पिन २ मिहनाभ�दा बढी कैद नहLने वत�मान काननी �यवथा ु

यथावत कायम रा#न वा.छनीय हLनेछ भmे आयोग महसस गद�छ । बाx वष� मािथका नाबालकले गरेको ु

अपराधको स$ब�धमा सजाय तो<दा िनजको वौिcक Bमतालाई समेत �यायकता�ल ेिवचार गन�पनd हL�छ । ु

तसथ� उपय�n सबै करालाई िवचार गरी आयोगल ेदफा ु ु ३७ को नया ँमसौदा िसफारस गरेको छ । 

१६. मल मसौदाको दफा ू ४६ मा िमOरा67�ित िव3ोह गन� नहLने र दफा ४७ मा िमOरा67को राKयिभO लटमार ु

गन� नहLने भनी िभmा िभmै दफाह_मा �यवथा भएको छ । दवै अपराधह_ िमOरा67 िवbcकै भएका र ु

राजकाजस$ब�धी प>र?छेदमा हद$यादस$ब�धी एउटा नयाँ दफा थ�न े भनी �करण १७ मा ग>रएको 

िसफारसको स�दभ�मा पिछका दफाह_को 4म र उ9ेखन निबि�योस भm ेकरालाई समेत �ि गत गन�पनd ् ु ु

भएकोले दव ैदफाह_को �यवथालाई एउटै दफा ु ४६ को उपदफा (१) र (२) को _पमा मसौदा रािख 

िसफा>रस ग>रएको छ । 

१७. मल मसौदामा राजकाजस$ब�धी अपराधह_को प>र?छेदमा हद$यादको �यवथा ग>रएको छैन । ू

आयोगले िसफा>रस गरेको हद$याद ऐनको मसौदाको स�दभ�मा उn अपराधह_मा पिन हद$यादको 

�यवथा गन� आवjयक देिख�छ । तसथ� मािथ दफा ४६ मा िसफा>रस ग>रएको संशोधनलाई �ि गत गरी 

मल मसौदाको दफा ू ४८ लाई दफा ४७ र दफा ४९ लाई दफा ४८ गरी िमलाइ हद$यादस$ब�धी 

�यवथाको लािग अक}  दफा ४६ को मसौदा गरी िसफा>रस ग>रएको छ । सो अनसार गदा� अपराधको ु

ग$भीरता अनसार कनैमा जिहलेसकै नालेश गरेपिन हLने र कनैमा अपराध भएको कराु ु ु ु ु  थाहा पाएको 

िमितले एक वष�िभO नालेश गन�पनd �यवथा ग>रएको छ ।ु  
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१८. अिधकार �ाC अिधकारीले जारी गरेको समा�ान सचना वा आदेश ू जानीजानी तामेल हLन निदनको लािग 

छिल िह�ँने �यिnलाई सजाय हLने करा प  पान� मल मसौदाको दफा ु ू ६३ मा केही संशोधन गरी 

िसफा>रस ग>रएको छ । 

१९.  मल मसौदाको दफा ू ७६ झ�ा �माण बनाए ु बापतको सजायसँग स$बि�धत छ । सो अपराधमा तीन 

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा गन� खोिजएको छ । तर आयोगको िबचारमा सो ु

�यवथा यिnस�त छैन । झ�ा �माणको आधारमा कनै �यिnलाईु ु ु  मृVयदTड भएको रहछे भने सो सजाय ु

पया�C नहLने हLनाले Vयस अवथामा झ�ा �माण बनाउने �यिnलाई बाx वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा ु

दव ैसजाय हLने �यवथा गन� उपयn दिेख�छ । साथै कनै अपराधको स$ब�धमा झ�ा �माण बनाएकोमा ु ु ु ु ु

सो अपराधमा हLन स<न े सजायभ�दा बढी हLने गरी झ�ा �माण बनाए ु बापतको सजाय हLन हL ँदैन भmे ु

आयोगको राय छ । तसथ� दफा ७६ मा सोहीबमोिजम संशोधन गरी मसौदा िसफा>रस ग>रएको छ । 

२०. मल मसौदाको दफा ू ८० �माणको िलखत नाश गन� नहLने करासँग स$बि�धत छ । सो मसौदा अनसार ु ु

�माणको िलखत पेश गनd काननी कत��य भएको �यिnले सो दफा अ�तग�तको अपराध गरेमा दई ु ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLन स<ने गरी �यवथा भएकोमा पेश भरैहकेो िलखतका ु

स$ब�धमा पिन Vयतो �यवथा गन� उपयn हLन े हLनाल े Vयमा एउटा छ¤ै उपदफा थ�नु ु ु ु पछ� भmे 

आयोगको राय छ । सोबमोिजम गदा� �याियक वा अ�य काननी कारबाईमा पेश भएको कनै िलखत कनै ु ु ु

�यिnले कानन िवपरीत ु जानीजानी न  गरेमा केरमेर गरी नबिझने पा रेमा वा अ�य कनै �कारल े�माणमा ु ु

�योग गन� निम{ने पा>र िदएमा वा गैरकाननी _पमा हटाएमा वा कसैलाई िदु एमा िनजलाई चार वष�स$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा गन� उपयn देिख�छ । तसथ� सोही अनसार दफा ु ु ु ८० को 

संशोिधत मसौदा िसफा>रस ग>रएको छ । 

२१. मल मसौदाको दफा ू ८२ मा बयान िदन साBीलाई रो<न नहLने �यवथा भएको छ । तर सो �यवथा माO 

पया�C छैन । कनै अपराध भएको वा हLन लागेको छ भmे थाहा पाई सो अपराध बारे �हरी वा अिधकार ु

�ाC अिधकारी समB खवर वा सचना िदन जाने �यिnलाई थनछेक गनd वा अ�य कनै िकिसमले बाधा ू ु ु
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पa याु उने �यिnलाई पिन सजाय हLने �यवथा गन� वा.छनीय हLदँा दफा ु ८२ मा एउटा नयाँ उपदफा थपी 

आवjयक संशोधन सिहत मसौदा िसफा>रस ग>रएको छ । 

२२२२२२२२. मल मसौदाको दफा ू ९२ मा कनै रा67सवेकले वा रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnले आ\नो ु ु

पदस$ब�धी कनै काम गन� वा नगनd वा Vयतो कनै काम गरे वा नगरे ु ु बापत आ\नो वा अ_ कसैको 

लािग घस िलएमा वाू  िलन म�र गरेमा वा िलन उ ो̂ग गरेमा सजाय हLने �यवथा भएको छ । यो  ु

दफालाई रा67सेवकले घस िलएमा वा अ_ कन ैिकिसमको अनिचत लाभ उठाएमा सजाय हLने �यवथा ू ु ु

गरी िवतृत गन�पछ� भmे आयोगको राय छ । यस स�दभ�मा कनै रा67सेवकले वा रा67सेवक हLन लागेु ु को 

कनै �यिnले आ\नो पदस$ब�धी कनै काम गन� वा नगन� वा Vयतो कनै काम गरे वा नगरे ु ु ु बापत वा 

आफ वा अ_ कसैको लािग घस िलएमा वा िलन म�र गरेमा वा आ\नो पदको द_पयोग गरी कसैलाई ू ू ु ु

कनै काम गन� वा नगन� बदिनयतसाथ कनै �कारको दवाव वा �लोभन िदएमा वाु ु  भनसन गरेमा वा कनै ु ु

अनैितक काम गरे वा गराएमा सो गन� उ^ोग गरेमा सजाय हLने �यवथा गन� उपयn देिख�छ । तसथ� दफा ु

९२ मा सोही अनसार संशोधन गरी िसफा>रस ग>रएको छ ।ु  

२३२३२३२३. मल मसौदाको दफा ू ९३ मा कनै रा67सवेक वा रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnबाट िनजको ु ु

पदस$ब�धी कनै काम गराउन वा नगराउन वा कनै रा67सेवकले Vयतो कनै काम ग>रिदए वा नग>रिदए ु ु ु

बापत घस िदएमाू , िदन म�र गरेमा वा िदन उ^ोग गरेमाु , सजाय हLने �यवथा छ । बदिनयतसाथ अ_ 

कनै अनिचत लाभ पa याु ु ु एमा वा कनै �कारको दवाव वा �लोभन िदएमा वा भनसनु ु  गरेमा वा कनै ु

अनैितक काम गरे वा गराएमा वा Vयतो कनै काम करा गनd उ^ोग गरेमा पिन सजाय हLने �यवथा ु ु

गन�पछ� भmे आयोगको राय भएकोले सोही अनसार दफा ु ु ९३ मा संशोधन गरी िसफा>रस ग>रएको छ । 

२४२४२४२४. मल मसौदाको दफा ू ९३ को स$ब�धामा �करण २३ मा ग>रएको िसफा>रसको स�दभ�मा दफा ९४ लाई 

पिन संशोिधत _पमा रा#न आयोगले िसफा>रस गरेको छ ।  

२५२५२५२५. मल मसौदाको दफा ू ९९ मा नपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गन� नहLने �यवथा छ । ओहदा वा 

ओहदा स$ब�धमा िच�, पोशाक इVयािद ढाँटी, ठगी गनd स$ब�धमा दफा १६४ मा भएको �यवथाको 
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स�दभ�मा यो दफा रा67सेवकले गरेको अपराधमा माO लाग हLने गरी रा#न उपयn देिखएकोले यमा ू ु

आवjयक संशोधन गरी िसफा>रस ग>रएको छ ।  

२६२६२६२६. मल मसौदाको दफा ू १०३ मा स_वा रोग फैलाउन स$भव भएको काम गन� नहLने �यवथा छ । हा ो̈ 

सामािजक अवथाको स�दभ�मा स_वा रोग फैलन स<ने स$भावनालाई बvन पनdु , अ�यथा सजाय हLने 

�यवथा �यावहा>रक निदिखने हLनाले जानीजानी वा लापरवाहीसाथ स_वा रोग फैलाएकोमा माO सजाय 

हLने �यवथा गन� वा.छनीय हLदँा दफा १०३ लाई सोहीबमोिजम संशोिधत _पमा िसफा>रस ग>रएको छ । 

२७२७२७२७. मल मसौदाको दफा ू १०४ मा स_वा रोगस$ब�धी िनयमको उ9�न गन� नहLने �यवथा छ । Vयस 

स�दभ�मा अिधकार �ाC अिधकारी भmाले कन अिधकारी भmे प  नहLने हLदँा Vयसको स¤ा ु “1ी ५ को 

सरकारले वा 1ी ५ को सरकारबाट वा काननबमोिजम अिधकार �ाC अिधकारीलेु ” भmे वा<यांश रािख 

उn दफा १०४ मा संशोधन गन� उपयn देिखएकोले सोही अनसार मसौदा गरी िसफा>रस ग>रएको छ ।ु ु  

२८२८२८२८. मल मसौदाको दफा ू ११४ मा “कसैले आ\नो वा आ\नो िज$माको कनै चौपाया अका�को घर ज�गामा ु

वा बाटो घाटो वा साव�जिनक थलमा छाडा छोडेमा िनजलाई तीन मिहनस$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLनेछ” भmे �यवथा भएकोमा कैदको सजाय यतो करामा चक� हLने हLदँा ज>रवाना माO गरी ु

चौपाया जफत हLन े �यवथास$म गन� उपयn हL�छ । तसथ� दफा ु ११४ लाई सोही अनसार संशोिधत ु

_पमा िसफा>रस ग>रएको छ । 

२९२९२९२९. मल मसौदाको दफा ू १२१ मा अभावको लाभ उठाइ अनिचत नाफा िलन नहLु ने �यवथा छ । अभावको 

लाभ उठाएमा माO सजाय हLने �यवथाको स¤ा अभावको लाभ नउठाइकन पिन अनिचत नाफा िलन ु

नहLने �यवथा गन� उपयn हLदँा ु ु “अभावको लाभ उठाइ” भmे वा<यांश िझ<ने आयोगको िसफा>रस छ । 

३०३०३०३०. मल मसौदाको दफा ू १३१ मा गभ� तहाउन हLन ेसाथ साथ अवथा तोु <न खोिजएको छ । सो �यवथा 

यथावत रािख जवज�ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको छ मिहनास$मको गभ� 

वानीमािनसको म�रीले यो�यता �ाC िचिकVसकले गभ�पात गराएकोमा अपराध नमािनने �यवथा गन� ु ु

पिन हा¨ो सामािजक अवथाको स�दभ�मा वा.छनीय हL ँदा उn दफा १३१ मा एउटा नयाँ खTड (ग) 
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थ�न उपयn देिख�छ । सो अनसार नयाँ खTड ु ु (ग) को मसौदा िसफा>रस ग>रएको छ । सािवक कानन ु

आयोगले पिहले �तावित गरेको मसौदामा पिन यतो �यवथा रह ेको देिख�छ । 

३१३१३१३१. मल मसौदाको दफा ू १४७ को �ितब�धाVमक वा<यांशको दो£ो हरफमा रहकेो “पाँच वष�देिख प�� 

वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ” भmे शoदह_को स¤ा नेपाल अिधराKयिभO र िवदेशमा 

लिग िब4+ गरेको दईटा छ¤ाछ¤ै अवथालाई �यानमा ु ु ु रािख छ¤ै �यवथा हLन उपयn दिेख�छ । यस ु ु ु

स$ब�धमा साधारणत: दस वष� कैद र ज>रवानाको सजाय हLने �यवथा गरी िवदेशमा लिग िब4+ 

गरेकोमा भने बीस वष�स$म कैद र ज>रवानाको सजाय हLने �यवथा गन� उिचत देिख�छ । तसथ� दफा ु

१४७ लाई सोही अनसार संशोिधत _पमा िसफा>रस ग>रएको छ ।ु  

३२३२३२३२. मल मसौदाको दफा ू १५२ मा मलक+ ऐन अदलको महलको ु ु ५ न$बरमा �यविथत अपराधलाई समावशे 

गरी थनवा वानीमािनसको आफैँले करणी नगरी सो गन� अ_लाई संयोग ु ु पा>र िदएमा समेत उिgकै 

सजायभागी हLनपनd थप �यवथा गन� उपयn हLने हLनाले सो गन� आयोग िसफा>रस गद�छ । साथै अ_ ु ु

काननले हLने सजायमा यो दफा बमोिजमको सजाय थप हLन े कु ु रा पिन प  गन�पनd दिेख�छ । सोही ु

अनसार दफा ु १५२ लाई संशोिधत _पमा िसफा>रस ग>रएको छ । 

३३३३३३३३. मल मसौदाको दफा ू १६४ मा 1ी ५ को सरकारलाई वा 1ी ५ को वािमVव भएको वा साव�जिनक 

�कृितको कन ैिवgीय वा अ_ कनै संथालाई ठगी गरेमा छ वष�स$म कैद र ज>रवाना ु ु हLने गरी नयाँ खTड 

थप गन� उपयn दिेख�छ । अ_ ठगी भ�दा यतो ठगीको ग$भीरता बढी हL�छ भmे आयोगको राय छ । ु

तसथ� सोही अनसार दफा ु १६४ संशोधन गरी िसफा>रस ग>रएको छ । 

३४३४३४३४. मल मसौदाको दफा ू १७० हद$यादसँग स$बि�धत छ । 1ी ५ को सरकारलाई वा 1ी ५ को सरकारको 

वािमVव भएको वा साव�जिनक �कृितको कनै िवgीय वा अ�य कनै संथानलाई ठगी गरेमा वा कनै ु ु ु

ओहदा वा ओहदाको पोशाक वा िच� लगाएर ठगी गरेमा वा ठे�ा वा करारको काम स$ब�धमा अपराध 

गरेमा मiा चलाउने हद$याद केही बढी हLन उपयn दिेखएकोल ेदफा ु ु ु १७० लाई सोही अनसाु र संशोिधत 

_पमा िसफा>रस ग>रएको छ । 
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३५३५३५३५. मल मसौदाको दफा ू १७५ मा कनै अपराधबाट �ाC स$पिg भmे ु जानीजानी वा िवeास हLने कन ैमनािसव ु

कारण भई कसैले कनै स$पिg िलएमाु , राखमेा वा ख>रद िब4+ गरेमा िनजलाई सो स$पिg जन ु

अपराधको िबगो हो सो अपराध गरे सरह सजाय हLने गरी �यवथा भएकोमा अपराधबाट �ाC 

स$पिgलाई शbमै ु “िबगो” भmे शoदtारा जनाउन ेखोिजएकोले अप  हLन गएको हLँदा Vयसलाई प  गन� 

उn दफा १७५ मा आवjयक संशोधन गरी तथा सजायको हकमा पिन अपराधको स$पिg िलने 

�यिnलाई अपराध गरे सरह नै सजाय गदा� चक� हLने भएकोले पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु

सजाय हLने �यवथा गरी िसफा>रस ग>रएको छ । 

३६३६३६३६. मल मसौदाको दफा ू २२३ मा धोखापण� सहवास स$ब�धमा �यवथा रहेको छ । कन ैवानीमािनसलाई ू ु

िववाह गनd िवeासमा पा>र कसैल े करणी गरेको छ भmे सो िवeास अन_प उn वानीमािनससँग ु

िववाह गन�पनd उgु दाियVव िनज उपर लगाउने अिभ�ायले उn �यवथा भएको देिख�छ । कन ै �यिnले ु

िवeासको वात गरी पिछबाट िववाह गन� इ�कार गरेमा स$बि�धत वानीमािनसको जीवनमा पन� स<ने 

प>रणामको �ि बाट सो �यिnले ग$भीर अपराध गरे सरहमानी दफा २२३ मा धोखापण� सहवासको ू

अपराधको �यवथा गरी तीन वष�स$म कैद र ज>रवानाको सजाय हLन े �यवथा ग>रएको पाइ�छ । तर 

धोखापण� सहू वास भmे करा उमेर पगेका �यिnह_को स$ब�धमा �मािणत गन� अित कठीन हL�छ । ु ु

वानीमािनसले मiा नगु री यो कसर �मािणत गन� नसकेमा वा �मािणत गरी सजाय िदलाइ सकेपिछ ु

िववाह गन� लोyे मािनसलाई वा�य गराउन नसिकने िथित भएमा समाजमा िनजको अवथा झन 

�ितकल हLन जा�छ भmे आयोगको राय छ । तसथ� यो कसरलाई संिहताबाट िझक+ यो �यवथाको स¤ा ू ु

आ\नो पर$परादेिख चली आएको सामा�य रकम कलम, उपहार, भेटी बाहेक िववाह गनd कनै पBले ु

_पैया वा चल अचल स$पिg माग गरी वा िलन ेिदन ेशत� रािख िववाह गरेमा वा गराएमा एकवष�स$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLने �यवथा गन� उपयn देिख�छ । सोही अनसार ु ु ु २२३ लाई नयाँ _पमा 

मसौदा गरी िसफा>रस ग>रएको छ ।  
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३७३७३७३७. मल मसौदाको दफा ू २४० मा गाई वा गोb मान�, क�न नहLने भmे �यवथा छ । गाई वा गोbको मास ु ु

बे?ने, करामा भने कनै �ितब�ध लगाइएको छैन । तसथ� सो दफामा उपदफा ु ु (५) थप गरी कसैले गाई वा 

गो_को मास िब4+ गरेमा वा िब4+ गन� राु खमेा वा िब4+ गनd उiेjयले िवदेशबाट आयत गरेमा िनजलाई 

छ वष�स$म कैद हLने �यवथा पिन गन� आयोगल ेउपयn ठानेको छ ।ु ु  

३८३८३८३८. केही कराह_मा आयोगका सदयह_को मतै<य हLन सकेको छैन । बहLमतको राय �ितवदेनमा �यn ु

भएको छ । बहLमतसँग राय निमलेका सदयबाट आ\नो असहमित अल�गै �यn भएको छ र सो 

असहमितको अधीनमा रही िनजह_बाट यो �ितवेदनमा हताBर ग>रएको छ । 

 

 

 

(�ुववर िसंह थापा) (नीर कमार BOेीु ) (कृ6ण�साद िघिमरे) (िवeनाथ उपा�याय) 

 सदय-सिचव सदय सदय अ�यB 
 

 

(शमशेर राज व�त) (वेद�यास BेOी)  (मृग�े3वहादर �धाना�ु )    (धीरे�3वहादर िव ु ) 

 सहसदय सहसदय  सहसदय  सहसदय 

 

इित स$वत २०३९ साल आिeन १० गते रोज १ शभमु ्............ 
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अपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधनह_अपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधनह_अपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधनह_अपराध सिहताको मसौदामा �तािवत सशोधनह_ं ंं ंं ंं ं  

    

१. दफा २ को खTड (क)- 

“(क) दफा ४६ बाहेक प>र?छेद ४ अ�तग�तको अ�य अपराध, वा” 

२. दफा ४- 

“४. िवशेष �यवथालाई असर नपानd: �चिलत नेपाल काननमा कनै अपराध वा सजायका ु ु

स$ब�धमा छ¤ै �यवथा भएको रहेछ भने सो करामा सोही कानन बमोिजम हLनेछ ।ु ु ु ” 

३. दफा ७- 

“७. एउटै अपराधमा दोहोरो सजाय नहLने: कन ै पिन �यिnलाई एउटै अपराु धमा एक 

पटकभ�दा बढी मiा चलाइने र सजाय ग>रने छैन ।ु ” 

४. दफा १०- 

“१०. काननबमोिजम �यायाधीशल े गरेको काम अपराध नहLनेु : काननtारा �दg अिधकार ु

�योग गरी वा काननtारा �दg हो भm ेअसल िनयतले िवeास गरेको अिधकार �योग ु

गरी �यायाधीशले गरेको कनै काु म अपराध मािनने छैन ।” 

४. दफा १३- 

“१३. मात लागेको �यिnले गरेको काम अपराध नहLने: मादक पदाथ�बाट मात लागेको 

कारणले कनै कामको दोषपण� वा गैरकाननी �कृित बvन नस<न ेभई कनै �यिnले सो ु ू ु ु ु

काम गरेमा िनजले अपराध गरेको मािनने छैन । 

तर िनजले व?ेछाले मादक पदाथ� सेवन गरेबाट मात लागेको रहेछ भने यो 

दफा बमोिजम आपरािधक दाियVवबाट छटकारा पाउने छैन ।ु ” 
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६. दफा १८- 

“१८. काम वयं अपराध भएमा दफा १४, १५ र १६ लाग नहLनेू : कसैलाई Bित पगेको वा ु

Bित पa याु उने िनयत वा स$भावना भएको आधारमा कनै काम अपराध ठह>रने वा ु

नठह>रने नभई उiेjय वा प>रणाम जे सकै भएपिन सो काम गन� नै अपराध हLने रहेछ ु ु

भने दफा १४, १५ र १६ लाग हLन ेछैन ।ू ” 

७. दफा २५- 

“२५. अपराध नहLने �यिnले गरेको काम िवbc पिन िनजी रBाको अिधकार हLने: कनै काम ु

अपराध हLने तर उमेर नपगेकोु , मानिसक अवथताबाट पीिडत भएको वा मात 

लागेको �यिnले गरेको वा तrयको sममा प>र गरेको भmे कारणबाट अपराध नहLने 

भएपिन अपराध सरह नै मानी Vयतो कामको िवbc पिन िनजी रBाको अिधकार 

हLनेछ ।” 

८. दफा २७_- 

“२७. जीउको रBाको अिधकार: (१) �Vयेक �यिnलाई जीउ िवbcको कनै अपराु धबाट 

आ\नो वा अ_ कसैको जीउको रBा गन� अिधकार हLनेछ । 

(२) देहायको अवथामा उपदफा (१) बमोिजम जीउको रBा गनd अिधकार 

�योग गदा� दफा २६ को ब�दजेको अधीनमा रही कनै पिन आ4मणकारी वा  ु

अपराधीको Kयानस$म िलन सिकनेछ:- 

(क) जन आ4मणबाट रBा नगदा� प>रणामु मा मVृय वा ग$भीर चोटको ु

आशंका हL�छ Vयतो आ4मण, 

(ख) जवज�ती करणी वा अ�ाकृितक मैथन गनd िनयतले गरेको ु

आ4मण, 
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(ग) अपहरण गनd िनयतले गरेको आ4मण वा अपहरण गरी सकेपिछ 

Vयतो अपह>रत �यिnलाई गैरकाननी थनामा रा#ने वा लकाउने ु ु ु

अपराध, 

(घ) थनाबाट ु छटकारा पाउनको लािग अिधकार �ाC अिधकारी समB ु

उजर गन� नपाउने अवथामा ु पा>र गैरकाननी थनामा रा#ने उiेjयले ु ु

आ4मण, वा 

(ङ) Kयान मानd, मिn श{क �ाC गनdु ु , िवदेश लैजाने वा गो�य तवरले 

थनामा रा#ने वानीमािनसलाई िनजको इ?छा िवbc िववाहु  गन� 

वा गैरकाननी करणी िदन कर लगाउने वा सो कराको �लोभनमा ु ु

पानd वा १० वष�भ�दा मिनको नाबािलगलाई िनजसगँ रहकेो चल ु

स$पिg चोरी गरी िलने िनयतले अपहरण गन� लािगएको भmे 

उिचत आशंका हLने आ4मण । 

(३) उपदफा (२) मा लेिखएको अवथामा वाहेक अ�य सबै अवथामा 

कनै आ4मणकारी वा अपराधीको िवbc जीउको रBा गनd अिधकार �योग गदा� ु

Vयतो आ4मणकारी वा अपराधीको Kयान िलने बाहेक िनजलाई अ�य कनै शारी>रक ु

चोट पa याु उन सिकनेछ । 

(४) Kयान जाने उिचत आशंका भएको कनै आ4मणको िवbc जीउको ु

रBाको अिधकार �योग गनd �यिnले कनै िनद�ष �यिnलाई चोट पy स<ने खतरामा ु ु

नपा>र जीउको रBाको अिधकार �भावकारी _पले �योग गन� नस<ने भएमा िनजलाई 

Vयतो खतरा िलनेस$मको अिधकार हLनेछ ।” 
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९. दफा ३३ को खTड (क) को उपखTड (७)- 

“(७) साव�जिनक शाि�त खलबिलएको वा भक$प भएकोू  वा महामारी फैिलएको वा बाढी 

आएको वा Vयतै कनै संकटापm अवथामा अपराध गरेको ।ु ” 

१०. दफा ३५- 

“३५. ज>रवानाको उप9ो हद: कन ै अपराध गरे ु बापत हLन स<ने ज>रवानाको उप9ो हद 

नतोिकएमा जनसकै हदस$म पिन ज>रवाना हLन स<नेछ । तर अपराधीको आिथ�क ु ु

िथित वा अपराध गरेको अवथासँग नसहाउने गरी ज>रवाना तो<न हL ँदैन ।ु ” 

११. दफा ३६- 

“३६. ज>रवाना बापतको कैद: (१) ज>रवानाको सजाय तो<दा ज>रवाना नितरेमा सो नितरे 

बापत कित समयको लािग कैद हLने हो भmे करा पिन अदालतल ेआ\नो िनण�यमा ु

तो<न पछ� ।ु  

(२) कन ै अपराधमा ज>रवानाको साथै ु कैदको सजाय समेत हLन स<न े वा 

भएको रहेछ भने उपदफा (१) बमोिजम ज>रवाना नितरे बापत कैद तो<दा- 

(क) कैदको सजाय भएकोमा सोभ�दा बढी र कैदको सजाय 

नभएकोमा हLन स<ने कैदभ�दा बढी तो<न हLदैँन । 

(ख) चार वष�भ�दा बढी तो<न हLदँ ैन ।ु  

(३) कन ैअपराधमा कैदको सजाय हLन ेनु भइ ज>रवानाको माO सजाय हLने 

�यवथा भई ज>रवाना भएको रहछे भने उपदफा (१) बमोिजम कैद तो<दा एक 

वष�भ�दा बढी कैद तो<न हLदँ ैनु  ।” 

१२. दफा ३७- 

“३७. नाबािलगलाई सजाय: (१) आठ वष� मािथको तर बाx वष� ननाघेको कनै ु

नाबािलगले कनै अपराध गरेमाु - 
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(क) कैदको िवक{पको _पमा ज>रवानाको सजायको 

�यवथा भएको अपराध भए कैदको सजाय गन� हLदैँन । 

(ख) ज>रवाना नितरे बापत कैद तो<दा सातिदनभ�दा बढी कैद 

तो<न हLदैँन । 

(ग) अिनवाय� _पमा कैदको सजाय हLने अपराध भए अवथा 

अनसार बढीमा दई मिहनास$म माO कैद तो<न ु ु  सिकनेछ 

। 

(२) बाx वष� परा गरेको ू १६ वष� ननाघेको नाबािलगलाई अदालतले 

िनजको वौिcक Bमता िवचार गरी उमेर पगेको �यिnले अपराध गरेको भए जित ु

सजाय हL�rयो सो सजायको आधा सजायस$म गन� स<नेछ।” 

१३. दफा ४६- 

“४६. िमOरा67 िवbc अपराध: (१) कसैले नेपाल अिधराKयको कनै िमOराु 67का िवbc 

हातहितयार उठाइ िव3ोह गरेमा वा सो गन� उ^ोग गरेमा वा द_Vसाहन िदएमा ु

िनजलाई सात वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

(२) कसैले नेपाल अिधराKयको कनै िमOरा67को राKयिभO लटमार गरेमा ु ु

वा सो गनd उ^ोग गरेमा वा द_Vसाहन िदु एमा िनजलाई सात वष�स$म कैद वा 

ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ” 

१४. दफा ४९- 

“४९. हद$याद: दफा ४१, ४२, ४३ र ४४ मा उि9िखत अपराधमा जिहले सकै पिन उजर ु ु

लाy स<नेछ । यस प>र?छेद अ�तग�तको अ�य अपराधमा सो अपराध भएको थाहा 

पाएको िमितले एक वष� नाघपेिछ उजर लाyेु  छैन ।” 
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१५. दफा ६३- 

“६३. समा�ान, सचना वा आदेश तामले हLन निदई छिल िह�ँन नहLनेू : अिधकार �ाC 

अिधकारीले जारी गरेको समा�ान, सचना वा आदेश ू जानीजानी तामेल हLन निदनको 

लािग छिल िह�ँने �यिnलाई तीन मिहनास$म कैद वा पाँचसय bपैयाँस$म ज>रवाना 

वा दवै सु जाय हLनेछ ।” 

१६. दफा ७६- 

“७६. झ�ा �माण बनाउने नहLनेु : यो संिहतामा अ�यO अ�यथा �यवथा भएकोमा बाहके 

�याियक वा अ�य काननी कारबाईमा �माणको _पमा �योग गराउने िनयतले कसैले ु

कनै झ�ा िथितको सृजना गरेमाु ु , कन ैझ�ा िलखत बनाएमा वा कनै िलखतमा झु ु ु �ुा 

करा जनाएमा िनजलाई तीन वष� कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनछे ।ु ु  

तर,  

(क) Vयतो झ�ा �माणको आधारमा कनै �यिnलाई मृVयदTड भएको ु ु ु

रहेछ भने बाx वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ ।ु  

(ख) जन अपराधको स$ब�धमा झ�ा �माण खडा गरेको हो सोु ु  

अपराधमा हLन स<ने अिधकतम सजायभ�दा बढी हLन ेगरी यो दफा 

अ�तग�त सजाय ग>रने छैन ।” 

१७. दफा ८०- 

“८०. िलखत नाश गन� नहLने: (१) �याियक वा अ�य काननी कारबाईमा कनै िलखत ु ु

�माणको _पमा पेश गनd काननी कत��य भएको �यिnले ु जानीजानी Vयतो िलखत 

न  गरेमा, केरमेर गरी नबिझने पारेमा वा अ�य कनै �कारल े �माणमा �योग गन� ु ु

निम{ने पा>र िदएमा िनजलाई दई वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ु ” 
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(२) �याियक वा अ�य काननी कारबाईमा पेश भएका कनै िलखत कनै ु ु ु

�यिnले कानन िवपरीत ु जानीजानी न  गरेमा, केरमेट गरी नबिझने पारेमा वा अ�य ु

कनै �कारले �माणमा �योग गन� निम{ने ु पा>र िदइमा वा गैरकाननी _पमा हटाएमा वा ु

कसैलाई िदएमा िनजलाई चार वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय हLनेछ।ु ” 

१८. दफा ८२- 

“८२. सचना वा वयान िदन रो<न नहLनेू :(१) कन ैअपराध भएको वा हLन लागेु को छ भmे 

थाहा पाई सो अपराध बारे �हरी वा अिधकार �ाC अिधकारी समB खबर वा सचना ू

िदन जाने �यिnलाई थनछेक गरेमा वा अ�य कन ै िकिसमल े बाधा पa याु ु ु एमा दई ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  

(२) कसैले कनै �यिnलाई घस िदई वा अ_ कनै s ु ू ु  त>रका अपनाइ वा 

डर Oास देखाइ वा अनिचत �भावमा ु पा>र काननtारा अिधकार �ाC रा67सेवक समB ु

साBीको _पमा बयान िदनबाट रोकेमा वा रो<न ेउ^ोग गरेमा िनजलाई छ मिहनास$म 

कैद वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ” 

१९. दफा ९२- 

“९२. रा67सेवकले घस िलएमा ू वा अनिचत लाभ उठाएमा सजायु : कनै रा67सेवकले वा ु

रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnले आ\नो पदस$ब�धी कनै काम गन� वा नगन� वा ु ु

Vयतो कनै काम गरे वा नगरे ु बापत वा आफ वा अ_ कसैको लािग घस िदएमा वा ू ू

िलन म�र गरेमा वा अ�य कनै अनिचत लाभ उठाएमा वा उठाु ु ु उन म�र गरेमा वा ु

आ\नो पदको द_पयोग गरी कसैलाई कनै काम गन� वा नगन� बदिनयतसाथ कनै ु ु ु

�कारको दवाव वा �लोभन िदएमा वा सो गन� उ ो̂ग गरेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद 

वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु  
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प ीकरण: गनd वा नगनd िनयत भएर पिन कन ैकाम गरी िद�छु ु  वा िदm भनी वा कनै ु

काम गरेर वा नगरेर पिन Vयसको िवपरीत सो काम गरी िदए वा गरी िदइन भनी घस ू

िलएको, अनिचत लाभ उठाएको वा सो कराको उ^ोग गरेमा पिन यो दफा र दफा ु ु

९३ र ९४ विख�लाप काम गरेको मािननेछ ।” 

२०. दफा ९३- 

“९३. रा67सेवकलाई घस िदएमा वा िनजबाट अनिचू ु त लाभ उठाएमा सजाय: कनै ु

रा67सेवक वा रा67सेवक हLन लागेको कनै �यिnबाट िनजको पदस$ब�धी कनै काम ु ु

गराउने वा नगराउन वा Vयतो कनै काम गराए वा नगराए ु बापत िनजलाई वा अ_ 

कसैलाई घस िदएमा वा िदन म�र गरेमा वा अ�य कनै अनिचत लाभ पa याू ु ु ु ु उन वा 

पa याु उने म�र गरेमा वा Vयतो �यिnसँगको आ\नो स$ब�ध वा �भावको द_पयोग ु ु

गरी वा कनै अनैितक वा गैरकाननी काम गन� वा नगन� बदिनयतसाथ कनै �कारको ु ु ु

दवाव वा �लोभन िदएमा वा Vयतो कनै काम करा गनd उ^ोग गरेमा िनजलाई छ ु ु

वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवैु  सजाय हLनेछ । 

२२. दफा ९९- 

“९९. नपाएको ओहदा वा अिधकार �योग गन� नहLने: कन ैरा67सेवकले आफले नपाएको ु ू

कनै ओहदाु , Vयसको सिवधा वा अिधकार बदनियतसाथ �योग गरेमा वा सो गन� ु

उ ो̂ग गरेमा वा Vयतो कन ै ओहदास$ब�धी िच�ु , पोशाक वा िनसा लगाइ वा 

देखाइ िहँडेमा Vयतो हो भm े भान पानd िनयतले Vयको िच�, पोशाक वा िनसा 

जतो देिखने कनै करा लगाइ वा देखाइ िहडेँमा िनजलाई छ वष�स$म कैद वा ज>रवाना ु ु

वा दवै सजाय हLनेछ।ु ” 
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२३. दफा १०३- 

“१०३. स_वा रोग फैलाउन नहLने: कसैले Kयानमा खतरा पa याु उन स<ने स_वा रोग फैलाएमा 

िनजलाई देहायबमोिजम सजाय हLनेछ:- 

(क) लापरवाहीसाथ गरेको भए एक वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै रु  

(ख) Vयतो रोग फैलाउने िनयतल ेगरेको भए दस वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा  

दव ै।ु  

२४. दफा १०४- 

“१०४. स_वा रोगस$ब�धी िनयमको उ9�न गन� नहLने: कसैले स_वा रोगको स$ब�धमा 1ी 

५ को सरकारले वा 1ी ५ को सरकारबाट वा काननुबमोिजम अिधकार �ाC 

अिधकारीले जारी गरेको िनयम वा आदेश उ9�न हLने गरी कन ैकाम गरेमा िनजलाई ु

छ मिहनास$म कैद वा एक हजार bपैयाँस$म ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछु  ।” 

२५. दफा १२१- 

“१२१. नायाजय नाफा िलन नहLने: कनै मालवतको �यापार गनd �यिnले सो मालवत ु ु ु

अनिचत नाफा िलई िब4+ गरेमा िनजलाई पाँच वष�स$म कैद वा ज>रवाना वा दवै ु ु

सजाय हLनेछ ।” 

२६. दफा १३१ को उपदफा (१) को खTड (ग)- 

“(ग) जवज�ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको छ मिहनास$मको गभ� 

वानीमािनसको म�रीले गभ�पात गराएकोमाु  ।” 

२७. दफा १४७- 

“१४७. मािनसको ख>रद-िब4+: कसैले कनै मािनसलाई ख>रद िब4+ गरेमा िनजलाई दस ु

वष�स$म कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 
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तर िवदेशमा लगी िब4+ गरेमा बीस वष�स$म  कैद हLनेछ र ज>रवाना पिन 

हLन स<नेछ ।” 

२८. दफा १५२- 

“१५२. थनवाको करणीु ु : कैद वा थनामा रहकेो कनै वानीमािनसलाई सरकारी कम�चारीले ु ु

करणी गरेमा वा करणी गन� अ_लाई सयंोग पा>र िदएमा िनजलाई एक वष�स$म कैद 

हLनेछ । Vयतो करणी अ_ कानन अनु सुार पिन अपराध हLने रहेछ भन ेसोबमोिजम 

कनै सजायमाु  यो दफा बमोिजमको सजाय थप हLनेछ ।” 

२९. दफा १६४- 

“१६४. ठगीको सजाय: ठगीको अपराध गनd �यिnलाई देहायमा लेिखए बमोिजमको सजाय 

हLनेछ:- 

(क) 1ी ५ को सरकारलाई वा 1ी ५ को सरकारको वािमVव भएको वा 

साव�जिनक �कृितको कनै िवgीय वा अ_ कनै संथालाई ठगी गरेमाु ु  छ 

वष�स$म कैद र ज>रवाना, 

(ख) आ\नो नाम, दजा�, पदवी, यो�यता वा नाग>रकता ढाँटी वा आ\नो वा अ_ 

कसैको कनै झटो प>रचय िदई वा दफा ु ू १६३ को खTड (ख) वा उि9िखत 

काम गरी ठगी गरेमा पाँच वस�$म कैद वा ज>रवाना वा दवैु , 

(ग) मािथ लेिखएदेिख बाहके अ_ कनै िकिसमले ु ठगी गरेमा तीन वष�स$म कैद 

वा ज>रवाना वा दवै ।ु ” 

३०. दफा १७०- 

“१७०. हद$याद: दफा १६४ खTड (क) र (ख) र दफा १६५ अ�तग�त सजाय हLने अपराधमा 

सो अपराधमा भएको करा थाहा पाएको िमितले दई वष� र यो प>र?छेद अ�तग�तको ु ु
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अ�य अपराधमा सो अपराध भएको करा थाहा पाएको िमितु ले एकसय असी िदन 

नाघेपिछ उजर लाyे छैन ।ु  

३९. दफा १७५- 

“१७५. अपराधबाट �ाC गरेको स$पिg िलन नहLने: कनै अपराधबाट �ाC स$पिg हो भmे ु

जानीजानी वा िवeास हLने कनै मनािसव कारण भई कसैल े कनै स$पिg िलएमाु ु , 

राखमेा वा ख>रद िब4+ गरेमा िनजलाई पाँच वष� कैद वा ज>रवाना वा दव ैसजाय ु

हLनेछ ।” 

३२. दफा २२३- 

“२२३. िववाहमा bपैयाँ वा अ�य स$पिg िलनमा ब�देज: आ\नो पर$परादेिख चली आएको 

सामा�य रकम कलम, उपहार, भटेी बाहेक िववाह गनd दवै पBले bपैयाँ वा कनै ु ु

स$पिg माग गरी वा िलने वा िदन ेशत� रािख िववाह गरेमा वा गराएमा एक वष� कैद 

वा ज>रवाना वा दवै सजाय हLनेछ ।ु ” 

३३. दफा २४० को उपदफा (५)- 

“(५) कसैले गाई वा गोbको मास िब4+ गरेमा वा िब4+ गन� राखमेा वा िब4+ गनd उiेjयले ु

िवदेशबाट आयात गरेमा िनजलाई छ वष�स$म कैद हLनेछ ।” 

३४. अपराध संिहताको दफा ११, दफा १७ को �ितब�धाVमक वा<यांशको खTड (ग), दफा २७ को उपदफा 

(२) को खTड (ङ), दफा १४६ , दफा १६३ को खTड (ख), दफा १६७ को खTड (क) र दफा २२२ 

मा �योग ग>रएका “नाबालक” शoदको स¤ा “नाबािलग” शoद रा#ने । 

३५. अपराध संिहताको दफा १४, १५, १६, १७ र १९ मा �योग ग>रएका “स$मित” शoदको स¤ा “म�रीु ” 

शoद रा#ने । 

३६. अपराध संिहताको दफा ४८ लाई ४७ र दफा ४९ लाई ४८ गरी दफाको 4म िमलाउने । 
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सहसदय 1ी शमशरे राजव�त 1े¢को राय तथा िवस$मितसहसदय 1ी शमशरे राजव�त 1े¢को राय तथा िवस$मितसहसदय 1ी शमशरे राजव�त 1े¢को राय तथा िवस$मितसहसदय 1ी शमशरे राजव�त 1े¢को राय तथा िवस$मित    

१. 1ी ५ को सरकारले तोकेको आयोगको काम, कत��य िन$नबमोिजम देिख�छ:- 

(१) हा ो̈ देशको काननी �णाली �ार$भदेिख िह�द �याय शा मा आधा>रत भई आएको भएतापिन ु ू

बदिलंदो समय र प>रिथितल ेगदा� िवदेशी कानन �णालीको �भाव �VयB वा अ�VयB तवरले ु

पद} गएको हL ँदा हा¨ो कानन �णाली कतो हLनपछ�  र सहाउँछ र ु ु ु तेतो �णाली कायम ग>रनको 

लािग के कतो �यास हLनपछ� भmे स$ब�धमा िवचार गनd र तVस$ब�धी नीितह_ तयार गनd ।ु  

(२) अपराध संिहता र अपराध काय�िविध संिहताको मसौदाह_लाई सरलताको � कोणले मलक+ ु ु

ऐनको व_पिभO समावेश हLन स<ने गरी मसौदा तयार गनd । 

(३) अपराध काय�िविध संिहता लाग हLदँा देवानी काय�िविध संिहता पिन साथै लाग हLन वा.छनीय ू ू

हLने भनी सािबकको कानन आयोगले िसफा>रस गरेको हLदँा देवानी संिहता र देवानी काय�िविध ु

संिहताको पिन मसौदा तयार गनd । 

२. परानो मलक+ ऐनले घटी बढी जातको आधारमा एउटै िकिसमको ु ु ु अपराधमा पिन घटी बढी सजाय गनd 

�यवथा गरेको िथयो भने नयाँ मलक+ ऐनले Vयो �यवथा खतम ु ु पा>र छवाछत हटाइ मािनस माOले ु ु

समान अपराधमा समान सजाय पाउने र आिथ�क पBमा यो�यतानसार समान पेशा गन� पाउने 4ाि�तकारी ु

र ऐितहािसक कदम चालेको छ । जको फलव_प मुलक+ ऐन िदवस मनाउने पर$परा बसी सकेको छ । ु

मलक+ ऐन हा¨ो पा>रवा>रक ऐन पिन हो र देवानी र फौKदारी अपराध र सजाय तथा काय�िविध पिन ु ु

तेसैमा िथयो भने अपराध सिंहता र अपराध काय�िविध संिहता, देवानी सिंहता र देवानी काय�िविध 

संिहताको छ¤ा छ¤ै िकताप ु ु (भाग) बनाउने खोजेको छ ।  यको ताVपय� हने� सिजलो पान� खोजेको 

देिख�छ । मलक+ ु ु ऐन पिन कनै अ�ठेरो ऐन िथएन िकनु भने भाग र महलले िवषयवत छ�ाएकै देिख�छ ु ु

१०० वष� भ�दा अिघदेिख चलेर आएको हो, अब तयारी हLन लागेको अपराध संिहता, अपराध 

काय�िविध संिहता र देवानी संिहता तथा देवानी काय�िविध संिहतालाई मलक+ ऐनको प>र?छेद वा भागमा ु ु

िवभाजन गरी रािखिदनाले केही आपिg पनd देिखंदैन । तसथ� मलक+ ऐनलाई खारेज नगरी ऐनको पृ¢भिम ु ु ू



www.lawcommission.gov.np 

237 

www.lawcommission.gov.np 

(जग) मलक+ ऐनलाई नै बनाइ �तावनामा मलक+ ऐनको मौिलकतालाई निबगारी  स$वत ु ु ु ु ् १९१० 

सालको र २०१९।१२।३० मा जारी गरी ब<सेको नयाँ मलक+ ऐनको �तावनाका शoदावलीमा िमलाउने ु ु

पनd देिखए भाषा िमलाइ धम� र आचरणको पिन सOपात गरी छ>रु यर बसेको ऐनलाई िम{नेस$म िमलाइ 

एकिOत गरी संिवधानबमोिजम जारी ग>रब<सेको भmे वा<यबोली िमलाइ �तावना रा#ने र परानो ु

मलुक+ ऐनलाई अिघपिन मल ऐननै मािनएको िथयो भने संिवधानको अित>रn नयाँ मलक+ ऐनलाई पिन ु ू ु ु

देवानी तथा फौKदारी अपराध र सजाय तथा काय�िविधमा मल ऐनकै _प िदइ आएकोले बm लागेको ू

अपराध संिहता र अपराध काय�िविध सिंहता, देवानी संिहता र देवानी काय�िविध संिहतालाई मलू ऐनको 

_प िदने उiेjय रहकेो देिखंदा िन$न िलिखत ढाँचामा अिहले पिन मलक+ ऐनलाई मल ऐनकै _प िदन ु ु ू

उपयn हL�छ भmे ला�छ ।ु  

राKयमा कित िकिसमका ऐन िनयमह_ छन ते् सबाट सव��थम देवानी र फौKदारी तथा 

सरकारवादी र �यिnवादी छ�ाइ तrया� िनकाली देवानी फौु Kदारी दवै िकिसमका अपराध सजाय र ु

काय�िविध समेत एसमा पान� निम{ने, कनै �शासक+य र �ािविधकु स$ब�धी मiाको स$ब�धमा Vयतो ु

करा कायम रहन िन$न िलखतु , ऐनको नामाकरण र ढाँचाको �करणको भाग १ मा लेिखएबमोिजम यस 

ऐनमे नपरेको करामा अ�य �चिलत काननु ु बमोिजम हLनेछ भmे एक दफा रा#ने । 

ऐनको नामाकरण र ढाचँाऐनको नामाकरण र ढाचँाऐनको नामाकरण र ढाचँाऐनको नामाकरण र ढाचँा    

उn उ9ेिखत �तावनाको अित>रn नयाँ मलक+ ऐन बमोिजम ु ु यौटै िकतापमा सब ैऐन रािखने भएमा । 

भाग १ मा : ऐनको नाम र �ार$भ तथा ।  

ऐस मलक+ ऐनमा लेिखएको करामा ु ु ु ऐस ऐनबमोिजम र एस ऐनमा नपरेको अ_ करामा अ�य ु

�चिलत काननबमोिजम हLनेछ भmे रा#ने रु  

भाग २ मा : अपराध संिहताको प>रBद र प>रBदमा रहने िवषयवतको शीष�क र Vयसपिछ ऐनका दफाह_ ु

रा#दै लाने र । Vयसपिछका भागमा पिन तेसरी नै Vयै 4मल ेअपराध काय�िविध संिहता र देवानी 

संिहता, देवानी काय�िविध संिहता तथा तेका प>रBद र दफा रा#दै लैजाने गनd र । 
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िवषय िवषयको संिहताको छ¤ा छ¤ै िकताु ु प रा#ने हो भने मलक+ ऐन भाग ु ु १ मा 

�तावना र ऐनको नाम �ार$भ र अपराध संिहताको प>रBद र प>रBदमा रहने िवषयवत र ु

दफा रा#दै लाने र अ_ भागमा मलक+ ऐन भाग ु ु २, भाग ३, भाग ४ यै 4मले रा#ने र प>रBद 

र प>रBदमा रहने िवषयवत र दफा Vय ै4मले रा#दै लैजान पनd मेरो धारणा छ ।ु ु  

३. अपराध संिहताको प>र?छेद ४ को दफा ४१, ४२ र दफा ४३ (१) मा उ9ेिखत िवयष 1ी ५ र 

राजप>रवारस$ब�धी िवषय हLदँा यता िवषय वा� काननमा रा#न ु उिचत हL ँदैन । कारण यतो 

िवषय 1ी ५ मा अ�तरिनिहत रहने िवषय हो । 

राजा, राजप>रवारको गाथ गादी मान मया�दा र च>रO तथा आचरणस$ब�धी िवषय र 

सजाय एकै ठाउँमा पान� उिचत हL�छ, तेता करा राजकाज अपराध र सजाय ऐन ु २०१९ र सो 

अन_प अपराध संिहताको प>रु Bद ४ को दफा ४१, ४२ र दफा ४३ (१) मा रहेको िमलेको 

देिखँदैन यता करा सब ैराजगiी उgरािधकारस$बु �धी ऐन, २०१५ मा पान� उिचत देिख�छ । 

अवथा िवचार गरी 1ी ५ बाट बनाइबि<सन ेिनयमह_ स$बि�धत अ�ले संशोधनको 

ग�जाु इस भएमा जसरी संशोधनको िनिमg िब�ती चढाइ�छ, तेसरी नै राजगiी 

उgरािधकारस$ब�धी ऐन, २०१५ मा �तावना  र दफा १३, १६ मा संशोधनको आवjयक 

देिख�छ भmे ईमा�दारीसाथ िब�ती चढाउन हर िज$मेवार �यिnको कत��य हLन आउँछ । ु तेता 

हर एक िवषय सरकारबाट माO सोिँचबि<सने करा हो भनी सोचँ िवचार नगरी ु तेता करा ऐु नमा 

रही रहन िदन उिचत होइन भmे मरेो धारणा छ ।ु  

दफा ४३  (२) र (३) को स¤ा िन$न िलिखत �यवथा रा#न उिचत दे#दछ । ु (२) 

�करण िमलायर रा#ने । कसैले आपरािधक बलको �दश�न वा �योग गरी �यवथा र साव�भौम 

सgा प{टाउन े िनयतले 1ी ५ को सरकार मािथ हातिहतयार उठाइ अ�यवथा उVपm गरेमा 

मृVयदTड र सो गनd उ^ोग गरेमा वा ु तेतो गराउनमा कसैलाई द_Vसाहन िदएमा ु २० वष� कैद 

हLनेछ । (३) �यवथा र साव�भौम सgा प{टाउने िनयत नभई 1ी ५ को सरकारको �शासिनक 
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काय�कलापबाट हLन गएको विेथित र अशाि�तको वावजद 1ीु  ५ को सरकार मािथ हातहितयार 

उठाइ अ�यवथा उVपm गरायमा सो गनdलाई १० वष�स$म कैद र ज>रवाना पिन हLन स<नेछ । 

४. ऐनमा अपराध र सजाय रा#दा अपराध अनसार सजायहवस भmे उiेjय रहेको हL�छु , तेको 

िनिमg हLन सकेस$म िकटवा सजाय रा#दा एक_पता आउला जतो लाु �छ अ�यथा अिधकार 

नै s चारको साधन वा अिधकारको द_पयोग हLन जानेछ ।ु  

अपराध संिहतामा धेरै जतो सजाय �यायाधीशल ेतजिवज गन�पनd खालका रािखएका ु

छन । यसरी सजाय रा#दा अपराध र सजायमा एक_पता नआउनका साथ ै�यायाधीशले् ु , यो 

अपराध भनी छ�ाउन नस<ने र सजायको ु तजिवज गन� नस<नेस$मको अवथा पन� जानेस$म 

पिन देिख�छ । 

केही � ा�तकेही � ा�तकेही � ा�तकेही � ा�त    

(१) �ाणीमाOको शरीरमा एकै िकिसमका २ अ�, भएको शरीरको भागह_ छन अपराध संिहताको ्

दफा १३५ मा देहायमा लेिखएको चोट पa याु एमा िनजलाई तीन वष�देिख १० वष�स$म कैद र 

ज>रवाना हLनेछ भmे उ9ेख भएको छ । 

कनै अपराधमा एक अ� बेक$मा पारेको छ भने कनै अपराधमा दवै अ� वेक$मा ु ु ु

पारेको केस हLन स<छ । तेतो दव ै अ� बेक$मा वा पारेकोमा ु ५ वष� र एक अ� वेक$मा 

पारेकोमा तजिवजी सजाय ६ वष� पिन गन� स<छ । तेसो हLदँा अपराध र सजायमा एक_पता 

नआउने हL�छ । तेसकारण तजिवजी सजायमा एक_पता आउन स<दैन तेतो �  अपराध 

देिखनेमा एक अ� बेक$मा वा पारेकोमा ५ वष� र २ अ� बेक$मा पारेकोमा १० वष� िकटवा ु

सजाय तोिकएमा समान अपराधमा समान सजाय हLन जान े हL�छ । घटी सजाय गनd गराउने 

�यास पBले गन� नपनd हLु न जाँदा सजाय घटाउने बढाउने करामा s ाचारको ग�जाइस नरहने हLन ु ु

जा�छ । िकटवा सजाय रा#दा यो अपराधमा यित सजाय हL�छ भmे जनमानसमा �  जानकारी ु

हLन जाँदा अपराध घ�न पिन स<छ । 
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(२) अपराध संिहताको दफा १५१ को उपदफा (२) को खTड (ख) मा बाबछुोरी वा सहोदर, 

िददीभाइ वा दाजबिहनीकोु  करणी भएमा तीनवष� देिख १० वष�स$म कैद र खTड (ग) मा अ�य 

नाताको करणी भए ३ वष�स$म सजाय हLनेछ भने उ9ेख भएको देिख�छ । 

खTड (ख) को अपराधमा तजिवजी सजाय रा#नपनdु  कनै ग�जाइस देिखदैँन ु ु

दाजबुिहनीको करणी भ�दा बाब र छोरीको करणीमा बढी सु जाय रा#न वाभािवक हLँदा ु

बाबुछोरीको करणीमा १० वष� सजाय गला� भmे आशयबाट १० वष�स$म रा#ने हो भने ३ 

वष�देिख १० वष�स$मको तजिवजी सजाय रािखएको हLदँा कनै �यायाधीशले बाबु ुछोरीको 

करणीमा ५ वष� सजाय गa यो भने कनै �यायाधीशले िददीभाइु , दाजवुैनीको करणीमा १० वष� 

पिन सजाय गन� स<ने हL�छ । तसथ� अपराध र सजायमा एक_पता {याउनको िनिमg यता 

अपराधमा िकटवा सजाय हLन आवjयक दिेख�छ ।ु  

अब खTड (ग) को करालाई िलउँ अ�य नाता भmाले Vयो पिन हाडनाता करणीलाई नै ु

िलएको देिख�छ । अ�य हाडनातामा कतो कतो नातालाई िलने हो, हाडनाताको नातामा 

िववाद उन स<न े हLदँा ऐनमा नाता खलेमा �यायाधीशलाई नै हाडनाताको नाता टº�याउन ु ु

मिकल पनd र सजाय समान पिन हLन नस<न ेभएकोले परानो मलक+ ऐन र नयाँ मलक+ ऐनमा ु ु ु ु ु ु

उ9ेिखत नातामा कन कन नाता रा#न उिचत हL�छ िमलाइ वगpयकरण गरी योु ु  यो नातामा 

करणी भएमा यित सजाय हL�छ भनी िकटवा सजाय रा#ने र यी बाहेक अ_नातामा वगpयकरण ु

गन� नस<ने अवथा परेमा अ_ आवjयक करा िवचार गरी यितस$म सजाय हLनेछ भनी ु

तजिवजी सजाय रा#न उिचत देिख�छ । 

(३) तेतै जवज�ती करणी र मािनस िवदेशमा लगी िब4+ गरेको र िब4+ गनd उ^ोग गरेमा िकटवा ु

सजाय िकन नरा#ने, तेतै िकटवा सजाय रा#न िम{ने अ_ अपराध र सजायह_ पिन हLन ु

स<छ । 

५५५५.... ऐनको मल उiेjय मािनस माOलाई िनयम नीितमा आवc ू रािख देशमा शाि�त काय� गन� हो ।ु  
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(१)  िनयम नीित भनेको धम� र सामािजक पर$परामा आधा>रत हL�छ भने धम�, �यायमा आधा>रत 

हL�छ, धम� र �यायको पालना राजाबाट हL�छ भने राजा राजपर$पराको थाियVव र �यायको 

पालनाले हL�छ धम� र �यायको पालना, राजावयंले ग>रबि<सने नभ ै राजाबाट ब<सेको िनएम 

नीितtारा  हL�छ । 

तर हा ो̈ िनयम नीितल े पा¥ाVय स©यतालाई अ�ा{दै जान लािग रहछे तसथ� ऐन 

कानन बनाउँदा आ\नो धािम�क आचरण र सामािजक पर$परालाई बचाउने िकिसमबाट िवचार ु

ग>रन पछ� भm ेमेरो धारणा छ ।ु  

(२) हा ो̈ हावापानी र माटो सहाउँदो धािम�क सामािजक र सांकृितकका मल भावनामा सधार ु ू ु

{याउने करामा �यान गु एन भने यसले गदा� पा¥ाVय स©यतामाO अिघ बªन जाने र आ\नो 

स©यता लोप हLन जाने अिनeरवािदता आउने हL�छ Vयसो हLन िदन राजा �जा दवैलाई ु ु

हािनकारक छ ।  

(३) हा ो̈ समािजक र सनातन धम�, आचरण, धम�शा मा गएर अडेको छ, तर हा¨ो जनता िशिBत 

नभएकाले, संकृतमा लेिखएका ��थ प{टाइ प>र आएको वखतमा िनण�य िलन नस<ने हL ँदा 

जीवनमा ज�मदा र मदा� ग>रने संकार जठो सतक शcाशcी र िववाहवारी ु ु ु ु आचार अनाचार 

िनण�यह_ सब ै धम�शा बाट िलएर ऐनमा पा>रएको िथयो, Vयसैले गदा� उ9ेिखत िवषयमा जे 

गदा� पिन ऐन हरेे प�ुrयो भने पिछ आएर ऐनबाट िझिकँदा धम�शा को मया�दा �ाय: लोप हLदँ ै 

गएको छ । अथा�त पैल े गरी आएको कम�ह_ नगनd करा रहछे भने अिहलेु को प�िडमा पद} 

आएको छ । तेले गदा� वांदरलाई िलनजतो हLन गएको छ । यता करा िशBामा पा�4ममा ु ु

पिन नरहन ऐनबाटु  पिन िझिकिदन र अब केही नहLने हो भने समाजमा Kयादै उ?छृ¼लता माO ु

होइन अराजकताको वृिc हLनेछ । 

(४)  कानन बनाउँदा र �शासन चलाउँदाु , �शासनबाट यता करामा �यान नराखेकोल ेमनपरी बªदै ु

गएको जतो देिख�छ । जमा यितस$म पिन गनd थाल ेिक? कसािहले क िझक+ साही रा#ने र 
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साहातेिलले तेली, िझक+ साहा ले#न े िह$मत पिन ग>रसके । यसरी प>रिध, सीमा ना�न िदन ु

रा¨ो होइन । यता करा सरकारवादी भएर हे>रने �यवथा हLन पछ� ।ु ु  

(५)  ऐनले धम� आचरण तथा समाजको नैितकता र ईमा�दारीको आदश�लाई बचाएको र काय� 

राखेको हLन पछ�ु  तर यो संिहतामा कह� कह� िह�द आचरणको �ितकल नैितक पतन हLने काम ू ू

गन� छट िदएको देिख�छ ।ु  

(१) क�याले गभ�पतन गराउने छट ।ु  

(२) हाडनाता करणीबाट रहकेो गभ�पतन गराउने छट र ु  

(३) वेjयावृिg गनd छट िदइएको छ ।ु  

६. हा ो̈ धम�, (१) वैिदक र (२) ताि�Oक (३) सामािजक पर$पराको आधारमा आधा>रत छ  । ४ वण� ३६ 

सै जातले यो तीन �कारको धम�, आ\नो आ\नो धािम�क पर$परा अनसार आचारण गरेको हL�छ । मलक+ ु ु ु

ऐनले अपराध सजाय, पैसा समान र छवाछत हटाएकोले धम�शा को wान नभएका बहLसं#यक मािनसमा ु ु

सबै बराबर हLन भmे उgजेना आएको्  छ । यतो उgेजनाले गदा� धम� नमाmे �चलन बªदै गएको छ । 

यसरी धम� नमाmे चलन बªदै गयो भने देवता, राजा र माmेजनलाई नमाmे अिनeरवािदता बªदै गै 

िवकराल_प िलन पyेछ । तसथ� ती कराको मह�व बझी धम� र सामािजक पर$पराको आदश� रहने गरी ु ु ु

काननकोु  तज�मा हLन पछ� । Vयसको िनिमg यो आयोगमा संकृतका िवtानह_लाई पिन समावेश गराउन ु

पछ� आयोगको गठन थायी िकिसमको हLन पछ�  । सदयह_को थायी िनयिn हLन आवjयक छ । यस ु ु ु

िकिसमको �यवथा भएमा लगनशीलताकासाथ सबै BेOको अ�ययन परा भई सगम त>रकाले कानू ु ुनको 

तज�मा हLन स<नेछ ।ु  

७. अिघको आयोगले अपराध काय�िविध संिहता लाग हLदँा देवानी काय�िविध संिहता पिन साथै लाग हLन ू ू

वा.छनीय हLन ेभनी िसफा>रश गरेको हLदँा दवेानी संिहता दवेानी काय�िविध संिहताको पिन मसौदा तयार 

गनd भmे 1ी ५ को सरकारको िनदdशनमा लिेखएको छ । मलक+ ऐनल ेफौKदारी अपराधु ु मानी राखेको 

कितपय मiालाई देवानी स$झी अपराध संिहताको मसौदा गरेको देिख�छ । � ा�तका लािगु , कनै ु
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िवहावारी स$ब�धी ऐन, आसोचस$ब�धी ऐन, र लटिपट मiा जतालाई मलक+ ऐनले फौKदारी ु ु ु ु

मानेकोमा अपराध संिहताले देवानी स$झी मसौदा गरेको  देिख�छ । 

अपराध संिहता, अपराध काय�िविध संिहता, देवानी संिहता देवानी काय�िविध संिहता साथै 

तयार हLदँा फौKदारी र देवानी मiा कन कनलाई बनाउने सरकारवादी मiा कतोलाई बनाउने �यिnवादी ु ु ु ु

मiा कतालाई बनाउन े काय�िविध कतो रा#ने सरकारवाु दी मiामा कतो मiा �हरी र सरकारी ु ु

वक+लtारा दायर गनd कता मiा िवभाग काया�लयtारा दायर गनd हो एकै चोटी िवचार िवमश� हLदँा यी ु

सबै कराको साथै िन6कष� पगी सबै कराको समाधान हLन जाला भनी पिहलेको आयोगले अपराध ु ु ु

संिहतामा अपराध काय�िविध संिहता, र देवानी संिहता र देवानी काय�िविध संिहतासाथै तयार गरी साथै 

लाग गनd भनेको होला जतो  ला�छ ।ू  

तेसरी एकैसाथ तयार गरी लाग गदा� पिछ संशोधनको ग�जाइस नरहन पिन स<छ भmे मलाई ू ु

ला�छ । 

पैलेको २ आयोगले ५ -६ वष� लगायर िन6कष� िनकालेको भmे ठानी पेश गरेको कराु , अझ 

िबचार िवमश� गन� भनी, यो आयोगलाई स¯पेको र उn दफा १ को उपदफा (१) (२) र (३) बमोिजम 

िनदdशन समेत िदएको छ । तेतै गहन िवषयको त�व सार बझी सार िनका{न सिजलो छैन । अतु : समय 

िलई िवचार गन� उपयn हL�छ भmे पिन मेरो धारणा हो ।ु  

८. �तत अपराु ध संिहतामा िवहावारी र आसोच बानd िवषयको कनै �स� देिखँदैन सो नरहन देवानी िवषय ु ु

स$झी यसमा �स� न{याएको हLन स<छ । �तत अपराध संिहतामाु , वाल िववाह, अनमेल िववाहको 

प>रBद रािखएकोले अ�य िववाहवारीको पिन रा#न निम{ने केही देिखँदैन । मेरो िबचारमा िवहावारीको 

प>रBद रािख तेको �करणमा वाल िववाह र अनमेल िववाह तथा अ�य िकिसमका िववाह रािख िदनाले 

कनै आपिg देिखँदैु न । तसथ� अपराध संिहताको प>रBदमा परानो मलक+ ऐन र नया ँ मलक+ ऐनको ु ु ु ु ु

िववाहस$ब�धी महलबाट नयाँ मलक+ ऐनको उiेjयमा आघात नपyे गरी हाु ु ु डनाताको नाता खलाइ यी ु

यी नातामा िववाह गन� हL�छ यी यी नातामा हLदैँन भनी पतावारी र गोOको समेत िबचार गरी जाु तीय र 
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सामािजक पर$परा िथित रीितबमोिजम िववाह गरी आएको नाता बाहेक अ_मा िववाह गन� हL�छ भनी ु

परानो मलक+ ऐन र नयाँ मलक+ ऐनको िववाहवारीको महलकोु ु ु ु ु  करा िमलाएर देहायमा �करण िमलाइ ु

रा#नपछ� भmे मलाई ला�छ । िकनभने नयाँ मलक+ ऐनमा कितपय धम�शा  अन_प िमलाएर रािखएका ु ु ु ु

करा िलन आवjयक देिख�छ ।ु  

आसोच वानd िवषयको स$ब�धमा नयाँ मलक+ ऐनमा यतो यतो िकिसमको आसोचमा यसो ु ु

हL�छ यसरी बान�पछ� भmेु  करा केही नखलाइ आ\ना कलधम� अनसार ु ु ू ु बान� पछ� भmेस$म उ9ेख भएको 

पाइ�छ । कलधम� भनेको मािनसले ू �ाय: िबिस�सकेका छन । कलधम� माmेले पिन कतो अवथाको ् ू

सतकमा कसलाई कित िदन रात घTटा सतक लाyे र जठो पिन कतो नाता र पतामा कित िदन रात रु ु ु ु  

कतो िकिसमको जठो लाyे हो Vयो सबैलाई थाहा हLदैँन कTठ भई रहँदैन । हामी जता ु २-४ करा ु

बझेकालाई पिन जठो सतकको िवषय पन� आयो भने परोिहतसँग वा कनै संकृतका िवtानसँग सो�न पy ु ु ु ु ु ु

पछ� वहाँह_ल ेपिन �ाय: ��थै प{टाइ िनण�य िदन पनd हL�छ भने ु सव�साधारणलाई के थाहा हLन स<छ । 

तसथ� परानो मलक+ ऐनमा धम�शा  अन_प पण�_पेण िनण�य गरी ु ु ु ु ू रािख िदएकोले जे परे पिन ऐन हरेे पyे ु

िथयो भने नयाँ मलक+ ऐनले कलधम� अनसार ु ु ू ु बानd भmेस$म रा#दा कितल े कूलधम� नमािन छाडेका र 

कितले अनिभw भ ैजानी नजानी बारी रहेको पाइ�छ । Vयसकारण परानो मलक+ ऐनको आसोच ु ु ु बानd 

िवषयको सबै करा िलई जाित र सामािजक पर$परा रीितिथित बमोिजम जन िकिसमबाट ु ु बारी आएको  

छ । सोबमोिजम र सो बाहेक अ_मा यही ऐनबमोिजम बान� पछ� भm े �करण िमलाइ रा#न पछ� भmे ु ु

मलाई ला�छ । मेरो िवचारमा �तत ऐनह_ तयार नभएस$म फटकर ऐनह_मा संशोधनको ग�जाइस भए ु ु ु

संशोधन गरी काम चलाउँदै जाने र यो ऐनलाई अ_ समय िलइ सोचँ िबचार गरी सगम बनाउन पछ� भmे ु

लागेको छ । हा ो̈ मलक+ ऐनमा रहेको जारी कटिपट लटिपट मiा �चिलत छु ु ु ु ु , जमा सरकारी काजमा 

परदेश जानेको वानीलाई जारी गरी लगेकोमा सरकारले तदा_कसाथ खोजी िदने धनमालको संरBण 

ग>रिदने पिहल ेपिन िथयो, नयाँ मलक+ ऐनमा यथावत छु ु , जारी गन� पिन एक िकिसमको िववाह मानेको ु

छ तसथ� अिहले पिन यो �यवथा रा#न उिचत हLदँा मलक+ ऐनको जारीको महल यथावत रा#न पु ु ु ु छ� । 
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कटिपटको ठाउँमा यो सिंहताले प>र?छेद ु ११ मा चोटको संwा िदइएको छ र चोटको प>रभाषा पिन 

िदएको छ । ग$भीर चोट पिन देखाइएको छ तर चोट छा�दा �हार ग>रने हातहितयारको कनै उ9ेख छैन । ु

चोटको प>रभाषा कटिपटमा रािखिदनाले कनै ु ु आपिg देिखँदैन, फलानालाई फलानाले कटेछ ठलो चोटु ू  

परेको छ भनी कसैले भ�यो भने कैले हानेछ ल�ी म�ा लाठा ढ�ा खपा� हिसया र तरवार खकरी इVयािद ु ु ु ु ु

पाहाडतफ�  र  तराइतफ�   लाठी म�+ र वछा� भाला इVयािदले चोट पa याु ु एको करा उजरीमै उ9ेख भएको ु ु

हL�छ । मiाको नाम रा#दा पिन कटिपट मiाु ु ु  भm े�चिलत छ Vयसैको बदला चोट मiा रा#दा निम{दो ु

देिखने हLनाले चोटमा कटिपट र �हारको वत �योग हLन पनd भmे ला�छ ।ु ु ु  

९. लटिपटु स$ब�धी अपराधको पिन �तत संिहतामा केही उ9ेख भएको पाइदैन सायद लटिपटको केसलाई ु ु

देवानी स$झी उ9ेख नभएको हLन पछ�ु  तर मलक+ ऐन र कोट�फ+ ऐनले लटिपट मiालाई फौKदारी मानेको ु ु ु ु

छ र कटिपटको साथ साथै लटिपट पिन हLन स<ने र मलक+ ऐन लटिपटको महलमा बाली लटिपट मा ु ु ु ु ु ु

कटिपट झगडा भैु  वा नभ ैबाली लिटपट हLन स<ने करा उ9ेख छ तसथ� लटिपट मiालाई फौKदारी मiा ु ु ु ु ु

कायम गरी �तत संिहतामा रहन पनd भmे ला�छ ।ु  

१०. मेरो िबचारमा देशमा धम� नमाmे �चलन बªदै आएकोले यतो अवथामा कडा काननी �यवथा हLन र ु ु

�योग गन� उिgकै आवjयक हLन आउँछ । अिघ धािम�क करामा धम� प>रवत�न गराएमा माO सजायको ु ु

�यवथा िथयो भने अब कलधम� र सामािजक पर$परा नमाmे र राि67य धम� र सनातन धम�को मया�दा ू

घटाउने वगावाद गरी िह�ँनेलाई पिन सजाय गनd काननी �यवथा हLन वा.छनीय हLन गएको छ । िकनभने ु ु

मान मया�दा हरायर गई उgेजना ब½ो जो मख� र धिन छ उसैको बल विc तथा मया�दा मािनन ु ु था{यो 

खास िकिसमका िवtान विcमान सhन इhतदार खा�दानी रगतको मया�दा दिवन गई भ67ाचार चरम ु

सीमामा प�दैछ तसथ� यतै अवथामा रा ो̈ िवचार गरी काननी �यवथा िमलाउने पनd हLन आउँछ ।ु ु  

११. देशमा जघ�य अपराध बªद ैआएको छ अिघ भरसक मृVयदTड िदन कम गन�ु  ग>रएको तज�मा गनd उiेjय ु

हL�rयो भने अब मािथ �करणह_मा लिेखएबमोिजम मािनसको इhत मान मया�दा रा#न अपराध कम 
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गराउन मVृयदTड र अ�य कडा सजाय रा#ने र अपराध हरेी थप अपराधमा थप सजायको �यवथा गन�पनd ु ु

प>रिथित आएको छ । 

(१) अवला वानीमािनसलाई जवज�ती करणी पिन गछ� Kयान पिन माछ� भने मृVयदTड िकन ु

नगन�ु? 

(२) डाँकाले डाँका गरी जवज�ती करणी पिन गरेछ भने थप सजाय िकन नगन�ु? 

(३) वानीमािनस मािथ �यिभचार गन� नपाएको >रसले स�धी कठाउँमा घाउ चोट पa याु ु उँछ भने 

कडा सजाय नरा#नु? यतो करा ग$भीरता बढाु उन े प>रभाषािभO पद}न । परेपिन यता करामा ु

उसै दफामा िकटवा सजाय रा#न पला� जतो ला�छ ।ु  

१२१२१२१२. अपराध संिहतालाई सरसतp हदेा� मािथ �करणह_मा लेिखएको कराको अित>रn िन$न िलिखत करामा ु ु

िन$नबमोिजम हLन पछ� भmे ला�छ ।ु  

(क) दफा १३ को �ितब�धाVमक वा<यांशमा िनजले वे?छाले मादक पदाथ� �योग गरेबाट मात 

लागेको रहेछ भने यो दफा लाग हLने छैन भmे उ9ेख भएबाट आफखशीले लाग पदाथ� खाू ू ु ू यमा 

वेहोश भएको भएपिन सजायमा छट नपाउन ेगरेको देिख�छ । अपराध गनd उiेjय नु रािख मादक 

पदाथ� खाएको रहछे भने �कृितले समान _पबाट पाउने सिवधाबाट वि8त हLन जाने हL ँदा सो ु

�ितब�धाVमक वा<यांशमा िनजले, पिछ कनै अपराध गनd िनयतलेु , भने थ�न पनd भmे ला�छ । 

(ख) दफा ८३ को खTड (ग) को �ितब�धाVमक वा<यांशमा बाजेबKयै सासूससरा छोरीKवाई नाित ु

नाितनी भmे थ�ने । िकनभने बाजेबKयै नाितनाितनी सासूससरामा उिgकै नेह हL�छ जतो िक ु

छोराछोरी िददीबिहनीमा हL�छ । 

(ग)  दफा ८० को उपदफा (२) पिछ उपदफा (३) थ�ने: (३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम कागज 

केरमेट वा न  ग>रिदने करामा िवपB सहमित भएको ठहरेमा कागज �माण लाy र िलन ु  

स<नेछ । िवपB सहमित नदिेखएमा Vयसबाट हLन गएको नो<सानी िबगो Bितपित�को _पमा ू
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हानी पyे पBलाई न  गनd केरमेट गनd वा नबिझने र �माणमा िलन नहLने ु ु पा>र िदने �यिnबाट 

भराइ िदन   पनdछ ।ु  

(घ) दफा १२१ मा नाजायज फाइदा िलन नहLने िलएमा सो िलएको फाइदा 1ी ५ को सरकारले 

जफत गरी िलन स<ने भmे वा<याशं रा#ने र फाइदा िलएको स$पिgको िबगो ख{न आएमा सो ु

िबगो जफत गनd र ख{न नसकेकोमा मiा हनेd अिधकारीले अनमान गरी उिचत मनाफा कायम ु ु ु ु

गरी जफत गरी िलन स<नेछ भmे थ�न पनd भmे   ला�छ ।ु  

(ङ) दफा १३१ को उपदफा (१) को �ितब�धाVमक वा<यांशमा िववाह भैसकेक+ वानीमािनसको 

हकमा लोyे भए िनजको र अ_को हकमा आमा बाबु भए सो म�ये कनै एकको म�री िलन ु ु

पछ� भmे उ9ेख भएको छ िबना लोyेको गभ� रहन नस<ने हLदँा अ_को हकमा आमा वा बाबको ु

म�री िलन पछ� भmाले लोु ु yे नभएकोल ेपिन गभ� धारण गनd अथ� लाy जान स<ने हLदँा तेसको 

अथ� लोyे नभएको क�याको गभ� भmे पिन अथ� गन� पनd हLन आउने हLनाले िनजको भmे ु

वा<यांश पिछको, वा<यांश र खTड (ग) मा रहेको हाडनाता करणीबाट रहकेो गभ�पतन गराउन 

स<ने भmे वा<यांश िझ<न पनd र जवज�ती करणीबाट रहेको गभ� ु ३ मिहनािभO पतन गराउन 

स<नेछ भmे रा#न पनd भmे ला�छ । 

(च) दफा २४० को उपदफा (५) मा उ9ेिखत भाषाबाट िव4+ गनd उiेjय नभएमा िझकाउन स<ने 

अथ� आउने देिख�छ । यो सOले गाई गोbको मास खाने जातका नेपालीलेु ु  पिन खानको िनिमg 

िझकाएको भm स<ने हLदँा मरेको गाई गोbको मास खान छट पाएको जातलाई सोझै िझकाउने ु ु

छट हLन जाने हLनाल ेसो उपदफाको स¤ा िन$न िलिखत उपदफा रा#न उिचत होला भmे ला�छ ।ु  

(५) गाई गोb का�न मान� र तेतो गाई गोbको मास खान हL ँदैन । कसैले गाु ई गोbको मास ु

िवदेशबाट आयात गरेमा गाई गोb मादा� हLने सजायको आधा सजाय हLनेछ । 

यो गाई गोbको मास आयात गना�लाई रोक लगाउने करा ऐनमै पान� परेको ु ु

कारण Kयादा चोरी पैठारी भ ैबजारमा लक+ चोरी खाने �चलन बªद ैगएकोल ेहो नO ु
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भने भ�सार ऐन र आिथ�क ऐनले पैठारी गन� मनाई भएकै वतिभO पछ�  र फेला परे ु

जफत पिन गरी आएको हो गछ�  पिन । धािम�क आचरणले गदा� ग>रने काय�मा कनै ु

�यिn, देशको मख िचयाउन परेको छैनु , जनसकै देशले पिन आ\नो धािम�क पर$परा ु ु

अनसार गरेको काय�लाई मािन आएको पाइ�छ ।ु  

 

 


