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केही फौजदारी कसूर सम्बन्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािना : केही फौजदारी कसूर सम्बन्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "केही फौजदारी कसूर सम्बन्धी केही ऐनलाई
सं शोधन गने ऐन, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

प्रमाण ऐन, २०३१ मा संशोधन : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ को खण्ड (ख) पछछ
दे हायका खण्ड (ख१) र (ख२) थवपएका छन्:"(ख१) कुनै िस्तु गैर कानूनी हो भन्ने थाहा पाई कसै को साथमा रहे कोमा त्यस्तो
िस्तु छनजले गैर कानूनी हो भन्ने जानी जानी नै राखेको हो भनी अदालतले
अनुमान गनन सक्नेछ।
(ख२) कुनै कसूरको अनुसन्धानको क्रममा कुनै प्रमाण प्राप्त गने िा कुनै व्यक्षिको
पवहचान यवकन गनुप
न ने अिस्थामा कुनै व्यक्षिबाट मानि छडओक्सीराइबो
न्यूक्षक्लक एछसड (छड.एन.ए.) परीिणको लाछग र्याल, रगत, वियन, थुक िा
अन्य कुनै स्िाि, रौ, दााँत िा अन्य कुनै मानि तन्तुको जैविक नमूना
उपलब्ध गराउन त्यस्तो व्यक्षिलाई अनुरोध गररएकोमा छनजले त्यस्तो नमूना
सं कलन गनन अनुमछत ददन इन्कार गरे मा त्यस्तो नमूनाको परीिणबाट प्राप्त
पररणाम (छनष्कर्न) छनजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने कुराको अदालतले
अनुमान गनन सक्नेछ।"

३.

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन : ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को
दफा १२ को उपदफा (१क) को सट्टा दे हायको उपदफा (१क) राक्षखएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापछन प्रचछलत कानून बमोक्षजम
भ्रष्टाचार, सम्पक्षि शुद्धीकरण तथा आतङ्किादी वक्रयाकलापमा वििीय लगानी, लागू और्धको
कारोिार, मानि बेचछबखन तथा ओसारपसार, सं गदित अपराध, जिजनस्ती करणी, ते जाि
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प्रयोग गरी ज्यान मारे को, अङ्गभङ्ग गरे को िा शारीररक िछत पुर्याएको कसूरमा त्यस्तो छु ट
हुन सक्ने छै न।"
४.

मानि बेचछबखन तथा ओसारपसार (छनयन्रण) ऐन, २०६४ मा संशोधन : मानि बेचछबखन
तथा ओसारपसार (छनयन्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (४) मा रहे का
ु ी ऐनको हाडनाता करणीको महल" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "हाडनाता करणीमा प्रचछलत
"मुलक
कानून" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।

५.

घरे ल ु वहं सा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ मा संशोधन : घरे ल ु वहं सा (कसूर र सजाय) ऐन,
२०६६ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ग) मा रहे का "ते जाि िा यस्तै प्रकारका अन्य पदाथन" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "ते जाि बाहे क अन्य रासायछनक पदाथन" भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ५क. को उपदफा (१) मा रहे का "ते जाि िा यस्तै प्रकारका अन्य
पदाथन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ते जाि बाहेक अन्य रासायनीक पदाथन" भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा १३ को उपदफा (१) मा रहे का "ते जाि िा यस्तै प्रकारका अन्य
पदाथन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ते जाि बाहे क अन्य रासायछनक पदाथन" भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन् ।

६.

कायनस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यनिहार (छनिारण) ऐन, २०७१ मा सं शोधन : कायनस्थलमा हुने
यौनजन्य दुव्यनिहार (छनिारण) ऐन, २०७१ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहे का "छ
मवहनासम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक िर्नसम्म" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

७.

अपराध पीछडत संरिण ऐन, २०७५ मा संशोधन : अपराध पीछडत सं रिण ऐन, २०७५ को,(१)

दफा २२ पछछ दे हायको दफा २२क. थवपएको छ :"२२क. छु ट्टै किको व्यिस्था गनुन पने: कुनै कसूरको अनुसन्धान अछभयोजन
ु ाई गने छनकायबाट त्यस्तो
गने, मुद्दाको कारिाई, वकनारा िा सुनि
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कसूरबाट पीछडत प्राकृछतक व्यक्षि भए छनजको लाछग कसूर सम्बन्धी
जानकारी प्राप्त गनन, कसूरको सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत अछधकारीबाट
मनोसामाक्षजक परामशन प्राप्त गनन िा कसूरको सम्बन्धमा छलफल गनन
छु ट्टै किको व्यिस्था गनुन पनेछ ।"
(२)

दफा ३७ को सट्टा दे हायको दफा ३७ राक्षखएको छ:"३७. पीछडतको मृत्यु भएमा िछतपूछतन पाउने:

यस ऐन बमोक्षजम िछतपूछतन

रकम प्राप्त नगदै पीछडतको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम छनजको
एकासगोलको पछत िा पत्नी, छोरा छोरी िा बाबु आमाले पाउनेछ।"
८.

सुरक्षित मातृत्ि तथा प्रजनन् स्िास््य अछधकार ऐन, २०७५ मा सं शोधन: सुरक्षित मातृत्ि
तथा प्रजनन् स्िास््य अछधकार ऐन, २०७५ को,(१)

दफा १५ को,(क)

खण्ड (ख), (घ) र (ङ) मा रहे का "अठ्ठाईस हप्तासम्मको" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "बाईस हप्तासम्मको" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ग) मा रहे का "अठ्ठाईस हप्तासम्मको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"अिार हप्तासम्मको" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १८ पछछ दे हायको दफा १८क. थवपएको छ:"१८क. छडओक्सीराइबो न्यूक्षक्लक एछसड (छड. एन. ए.) परीिणको लाछग नमूना
संकलन गनुन पने: (१) जिजनस्ती करणी िा हाडनाता करणीको
कारणबाट गभन रहे कोमा त्यस्तो काम बापत कानून बमोक्षजम मुद्दा
चलेको र त्यसरी गभनधारण गरे की मवहलाले गभनपतन गराउन चाहेमा
यस पररच्छे द बमोक्षजम गभनपतन गराउदा गभनपतन गराईसके पछछ
भ्रणबाट
छड. एन. ए. परीिणको लाछग कानून बमोक्षजम आिश्यक नमूना
ु
सं कलन गनुन पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षजम

सं कलन

गररएको

नमूना

परीिणको लाछग सम्बक्षन्धत अस्पताल िा अनुमछतप्राप्त प्रयोगशालामा
पिाउनु पनेछ।"
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ु ी अपराध
(३) दफा २६ को खण्ड (ग) मा रहे का "मुलक
(सं वहता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोक्षजमको सजाय" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रचछलत कानूनमा तोवकएको सजायमा थप तीन िर्न
कैद सजाय" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
(४) दफा २९ मा रहे का "रुग्णता लगायतका मवहनािारी"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "रुग्णता िा मवहनािारी भएको कारणबाट यस
ऐन बमोक्षजम" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।
९.

प्रचछलत ऐन बमोक्षजम हुने : यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापछन यो ऐन
प्रारम्भ हुन ु भन्दा अक्षघ नै भइसकेका कसूरमा त्यस्तो कसूर हुदाका बखत कायम रहे को
कानून बमोक्षजम हुनेछ ।
तर, त्यस्तो कसूरमा यस ऐन बमोक्षजम कम सजाय हुने रहे छ भने यसै ऐन बमोक्षजम
हुनेछ ।
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