ु ी अपराध सं हिता तथा त्यस सम्बन्धी काययहिधध कानूनलाई सं शोधन गनय बनेको
मुलक
हिधेयक
ु ी अपराध सं हिता तथा त्यस सम्बन्धी काययहिधध कानूनलाई सं शोधन गनय िाञ्छनीय
प्रस्तािना : मुलक
भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

ु ी अपराध सं हिता तथा त्यस सम्बन्धी
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "मुलक
काययहिधध ऐन, २०७८" रिेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ।

२.

ु ी अपराध संहिता, २०७४ मा सं शोधन : मुलक
ु ी अपराध सं हिता, २०७४ को,मुलक
(१)

दफा २ को,(क)

उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रिे का "दफा १६७," भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"नेपाली नागररकका हिरुद्ध भएको दफा," भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (३) पधछ दे िायको उपदफा (४) थहपएको छ:"(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन यस
सं हिता िा कानून बमोक्षजम भ्रष्टाचार, आतं किादी हियाकलापमा हित्तीय लगानी,
हिमान अपिरण िा नागररक उड्डयनका सुरिा हिरुद्धका कसूर, सम्पक्षत्त
शुद्धीकरण तथा आतङ्किादी कृयाकलापमा हित्तीय लगानी, अन्तरायक्षष्िय रुपमा
सं रक्षित

व्यक्षि

हिरुद्धका

हिं सात्मक

कसूर,

अपिरण,

शरीर बन्धक,

लागू औषधको कारोिार, मानि बेचधबखन तथा ओसारपसार िा अन्य कुनै
सं गठित अपराध िा यातना सम्बन्धी कसूर उपदफा (२) बमोक्षजमको अिस्थामा
ु ै गरे को भए तापधन
रिेको िायुयान िा जलयानधभत्र िा नेपाल बाहिर जिााँसक
दे िायको अिस्थामा त्यस्तो कसूर नेपाल धभत्र नै भए िा गरे सरि यस सं हिता
िा प्रचधलत कानून बमोक्षजम सजाय
(क)

िुनेछ :-

नेपाली नागररक िा नेपालमा स्थायी बसोबास गरे को व्यक्षिले
कसूर गरे कोमा,

1

(ख)

नेपाल, नेपाली नागररक िा नेपालमा स्थायी बसोबास गने व्यक्षि
िा नेपालको कुनै पधन सं गठित सं स्था त्यस्तो कसूरबाट पीधडत
भएमा िा त्यस्ता व्यक्षिका हिरुद्ध कसूर भएमा,

(ग)

खण्ड (क) िा (ख) मा उल्लेख भएकोमा बािेक अन्य कुनै
व्यक्षिले त्यस्तो कुनै कसूर गरी नेपालमा प्रिेश गरे को
भएमा ।"

(२)

दफा ३१ को दफा क्षशषयकमा रिे का “सबै सदस्यलाई” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “सबै
व्यक्षिलाई” भन्ने शब्दिरु राक्षख सोिी दफामा रिे का “समूिका सबै सदस्यलाई” भन्ने
शब्दिरुको सट्टा “सो समूिमा सं लग्न सबै व्यक्षिलाई” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ३३ को उपदफा (३) मा रिे का "यस सं हितामा अन्यत्र छु ट्टै सजायको व्यिस्था
भएकोमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "यस सं हिता िा प्रचधलत कानूनमा छु ट्टै व्यिस्था
भएकोमा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा ३४ को उपदफा (३) मा रिे का "यस सं हितामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा" भन्ने
शब्दिरुको सट्टा "यस सं हिता िा प्रचधलत कानूनमा छु ट्टै व्यिस्था भएकोमा" भन्ने
शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(५)

दफा ३५ को उपदफा (३) मा रिे का "यस सं हितामा छु ट्टै सजायको व्यिस्था
गररएकोमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "यस सं हिता िा प्रचधलत कानूनमा छु ट्टै व्यिस्था
गररएकोमा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(६)

दफा ३८ को,(क)

खण्ड (छ) मा रिे का “पााँच िा पााँचभन्दा बढी व्यक्षििरु” भन्ने शब्दिरु
क्षिहकएका छन्।

(ख)

खण्ड (ज) मा रिे का "दै िी प्रकोप भएको मिामारी फैधलएको," भन्ने शब्दिरुको
सट्टा "हिपद परे को िा सं िामक रोग फैधलई मिामारी भएको," भन्ने शब्दिरु
राक्षखएका छन्।

(ग)

खण्ड (फ) मा रिे का “िा सङ्गठित” भन्ने शब्दिरु क्षिहकएका छन्।

(घ)

खण्ड (ब) पधछ दे िायको खण्ड (ब१) थहपएको छ:“(ब१)

गभयिती महिला हिरुद्ध कसूर गरे को,”
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(७)

दफा ४१ को खण्ड (ङ) मा रिे का "गरे को िा गने उद्देश्यले कसूर गरे को िा" भन्ने
शब्दिरुको सट्टा "गरे को, िा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(८)

दफा ४४ को,(क)

उपदफा (१) मा रिे का “सजायको दोब्बरसम्म” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “सजाय
बराबर थप” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(ख)

ु ान गरे को" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "भएको" भन्ने
उपदफा (२) मा रिे का "भि
शब्द राखी सोिी उपदफामा रिे का “सजायको दोब्बरसम्म” भन्ने शब्दिरुको
सट्टा “सजाय बराबर थप” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(९)

दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) पधछ दे िायका खण्ड (ख१) र खण्ड (ख२)
थहपएका छन्:"(ख१) जन्मकैद िा िीस िषय भन्दा बढी कैद सजाय िुने कसूर गरे को,
(ख२) महिला िा अिार िषय भन्दा कम उमेरका बालबाधलका हिरुद्ध कसूर
गरे को,"

(१०) दफा ४८ को,(क)

उपदफा (१) पधछ दे िायको उपदफा (१क) थहपएको छ:"(१क) उपदफा (१) बमोक्षजम आदे श भएकोमा त्यस्तो आदे श
बमोक्षजम अधभयोग लागेको व्यक्षिले कसूरबाट पीधडत व्यक्षिलाई औषधी
उपचार खचय िा अन्तररम िधतपूधतय िा राित रकम उपलब्ध गराउन
सक्नेछ।
(ख)

उपदफा (२) मा रिे का "उपदफा (१) बमोक्षजमको आदे श भएमा" भन्ने
शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (१क) बमोक्षजम अधभयोग लागेको व्यक्षिले
त्यस्तो खचय, िधतपूधतय िा रकम उपलब्ध गराउन ईन्कार गरे मा
अदालतको आदे श बमोक्षजम" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।"

(११) दफा ५४ पधछ दे िायको दफा ५४क. थहपएको छ:“५४क. अन्तरायक्षष्िय रुपमा संरक्षित व्यक्षि हिरुद्ध हिं सात्मक कसूर गनय निुने : (१)
कसै ले अन्तरायक्षष्िय रुपमा सं रक्षित व्यक्षि हिरुद्ध हिं सात्मक कायय गनय िा गराउन
िुदैन ।
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स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग "अन्तरायक्षष्िय रुपमा सं रक्षित
व्यक्षि" भन्नाले सम्ित २०३० साल मं सीर २९ गते शुिबार तदनुसार १४
ु
धडसेम्बर, १९७३ का ठदन सं यि
राष्ि

सं घीय मिासभाबाट पाररत भई

िस्तािरको लाधग खुला भएको कूटनैधतक प्रधतधनधध लगायत अन्तरायक्षष्िय रुपमा
सं रक्षित व्यक्षििरु हिरुद्धका अपराध धनिारण तथा सजायका सम्बन्धमा व्यिस्था
भएको मिासक्षन्ध (कन्भेन्सन अन ठद हप्रभेन्सन एण्ड पधनशमेन्ट अफ िाईम्स
एगेन्स्ट इन्टरनेशनल्ली प्रोटे क्टे ड पसयनस् इन्क्लुधडङ्ग धडप्लोमेहटक एजेन््स)
बमोक्षजम पररभाहषत अन्तरायक्षष्िय रुपमा सं रक्षित व्यक्षि सम्िनु पछय।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रयोजनका लाधग कसै ले अन्तरायक्षष्िय
रुपमा सं रक्षित व्यक्षि हिरुद्ध दे िायको कुनै काम गरे मा धनजले त्यस्ता व्यक्षि
हिरुद्ध हिं सात्मक कसूर गरे को माधननेछ:(क)

धनयतपूिक
य ज्यान मारे मा,

(ख)

शारीररक अङ्गभङ्ग िा कुटहपट गरे मा,

(ग)

अपिरण िा शरीर बन्धक धलएमा,

(घ)

त्यस्तो व्यक्षिको कायायलय िा धनजी िासस्थान पररसर िा सिारी
साधनमा आिमण गरे मा,
खण्ड (क), (ख), (ग) िा (घ) बमोक्षजमको कुनै कसूर गने धम्की

(ङ)

ठदएमा।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको कसूर गने िा गराउने व्यक्षिलाई दे िाय
बमोक्षजम सजाय िुनेछ:(क)

खण्ड (क) बमोक्षजमको कसूर भए जन्मकैद,

(ख)

खण्ड (ख) बमोक्षजमको कसूर भए दश िषयसम्म कैद र एकलाख
रुपैयााँसम्म जररबाना,

(ग)

खण्ड (ग) बमोक्षजमको कसूर भए सात िषयदेक्षख दश िषयसम्म कैद,
तर, अपिरण गरी शरीर बन्धक धलएको भए दश िषयदेक्षख पन्र
िषयसम्म कैद िुनेछ।

(घ)

खण्ड (घ) बमोक्षजमको कसूर भए पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार
रुपैयााँसम्म जररबाना,
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(ङ)

खण्ड (ङ) बमोक्षजमको कसूर भए तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार
रुपैयााँसम्म जररबाना।
(४) यस दफा बमोक्षजमको कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर बापत यस

सं हिता बमोक्षजम बढी सजाय िुने अिस्था रिे छ भने यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा ले क्षखएको भए तापधन त्यस्तो अिस्थामा सोिी बमोक्षजम सजाय िुनेछ।”
(१२) दफा ६२ को िााँउ िाउाँमा रिे का "सदस्यले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "व्यक्षिले" भन्ने
शब्द राक्षखएको छ ।
(१३) दफा ११० पधछ दे िायको दफा ११०क. थहपएको छ:"११०क. हिपद िा मिामारीको फाइदा धलई मूल्य बृहद्ध गनय निुने : (१) कुनै सेिा िा
िस्तु धबिी गने व्यक्षिले हिपद परे को िा सं िामक रोग फैधलएको कारणले
भएको सं कटपूणय अिस्था िा मिामारीको फाइदा धलई अनुक्षचत ढं गबाट मुल्यबृहद्ध
गरी त्यस्तो िस्तु िा सेिाको धबिी हितरण गनुय िा गराउनु िुदैन।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर गने िा गराउने व्यक्षिलाई तीन
िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैयााँ िा बढी मुल्य धलइ धबिी हितरण गरे को
रकम मध्ये जुन बढी िुन्छ सो बराबरको रकमसम्म जररबाना िुनेछ।"
(१४) दफा १२१ पधछ दे िायको दफा १२१क. थहपएको छ:"१२१क. संिद
े नशील अंगको दृश्यािलोकन िा छायााँङ्कन गनय निुने : (१) कसै ले कुनै
हकशोरी िा महिलाले धनयधमत ठदनचयायको धसलधसलामा धभत्री पोशाक खोल्नु पने
अिस्थामा धनजको जानकारी हिना त्यस्तो हकशोरी िा महिलाको कुनै पधन
सं िेदनशील अंगको दृश्यािलोकन (भ्िायर) गनय िा हकशोरी िा महिलाले प्रयोग
गने शौचालय, स्नानकि, शयनकि िा पोशाक पररितयन कि (चेक्षन्जङ्ग रुम)
मा क्षचयाई दृश्यािलोकन गनय िा क्यामेरा जडान गरी अन्य कुनै हकधसमले
धनजको स्तन, गुप्ताङ्ग, धनतम्ि िा अन्य सं िेदनशील अंगको धनजको मं जरु ीहिना
तस्िीर धलन िा छायााँङ्कन गनय िा गराउन िुदैन।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर गने व्यक्षिलाई दुई िषयसम्म कैद
िा बीसिजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम धलईएको तस्िीर िा छायााँङ्कनको दृश्य
दे खाई सम्बक्षन्धत व्यक्षिबाट कुनै अनुक्षचत लाभ धलएमा िा त्यस्तो दृश्य ते स्रो
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पिलाई हितरण िा सं चार माध्यमबाट प्रकाशन िा प्रसारण गरे िा गराएमा
तीन िषय सम्म कैद र तीसिजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन कुनै
हकशोरी िा महिलाको स्िीकृती िा मं जरु ी धलएर नै त्यस्तो तस्िीर धलएको िा
छायााँङ्कन गररएको भए तापधन त्यस्तो तस्िीर िा छायााँङ्कन सं चार माध्यमबाट
प्रकाशन िा प्रसारण गरे िा गराएमा एक िषयसम्म कैद िा दश िजार रुपैँ यासम्म
जररबाना िा दुिै सजाय िुनेछ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग “हकशोरी” भन्नाले अिार िषय
उमेर पूरा नभएकी बाधलका सम्िनु पछय।"
(१५) दफा १२७ मा रिेका "११८ र" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "११८, १२१क. र" भन्ने
शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(१६) दफा १३२ को दफा क्षशषयक र उपदफा (१) मा रिेका "िातिधतयार" भन्ने शब्द पधछ
"िा खरखजाना" भन्ने शब्दिरु थहपएका छन्।
(१७) दफा १३३ को दफा क्षशषयकमा रिे का "िातिधतयार खरखजाना" भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"िातिधतयार िा खरखजाना" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(१८) दफा १३८ को,(क)

उपदफा (१) को स्पष्टीकरणको खण्ड (क) को सट्टा दे िायको खण्ड (क)
राक्षखएको छ:"(क)

"हिष्फोटक पदाथय" भन्नाले आई. इ. डी., आर. डी. एक्स., हट. एन. हट.,
पी. इ. हट. एन., डाईनामाईड, क्षजलेहटन, टी. एन. सी., नाईिोक्षग्लधसररन,
ु ोज (गनकटन), नाईिोधमथेन, एच. एम. एक्स., टे िाईल,
नाईिोसेलल
एन्फो, हपकररक एधसड, धलड अजाईड, मकयरी फक्षल्मनेट जस्ता हिष्फोटन
िुन सक्ने, गराउन सहकने िा हिष्फोटन भई िधत पुर्याउने कुनै पधन
पदाथय िा अन्य कुनै धातुको फक्षल्मनेट, ब्लाक्षस्टङ्ग क्याप, डे ट कडय,
बुस्टर, बारुद (ब्लाक पाउडर/गन पाउडडर), पाईरोडे क्स, फोटोफ्लास
पाउडर, सेफ्टी फ्यूज, आतसबाजी, पटाका र सोिी प्रकृधतको हिष्फोटन
िुने अन्य कुनै पधन कडा िा नरम प्रकृधतको हिष्फोटक पदाथय िा
हिष्फोटक पदाथयिरुको धमश्रण सम्िनु पछय र सो शब्दले िम र
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हिष्फोटक पदाथय बनाउन प्रयोग िुने कुनै पधन पदाथय, उपकरण, मेधसन,
सामग्री र सं यन्त्र र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै पदाथयलाई समेत जनाउाँछ ।"
(ख)

उपदफा (२) को स्पष्टीकरणको खण्ड (१) र (२) को सट्टा दे िायका खण्ड
(१) र (२) राक्षखएका छन्:" (१) "कडा हिष्फोटक (िाई एक्सप्लोधसभ) पदाथय भन्नाले " आर. डी. एक्स.,
हट. एन. हट., पी. इ. हट. एन., डाईनामाईड, क्षजले हटन, टी. एन. सी.,
नाईिोक्षग्लधसररन, नाईिोधमथेन, एच. एम. एक्स., टे िाईल, एन्फो, हपकररक
एधसड, धलड अजाईड, मकयरी फक्षल्मनेट िा अन्य कुनै धातुको फक्षल्मनेट,
ब्लाक्षस्टङ्ग क्याप, डे ट कडय, बुस्टर िा उच्चकोटीको हिष्फोटक
पदाथयिरुको धमश्रण िा उच्चकोटीको हिष्फोटक पदाथयिरु प्रयोग गरी
बनाइएको आ. ई. डी. र त्यस्तै प्रकृधतको अन्य हिष्फोटक पदाथय सम्िनु
पछय।
(२)

ु न
"नरम हिष्फोटक (लो एक्सफ्लोधसभ) पदाथय" भन्नाले नाईिोसेलस
(गनकटन), िारुद (ब्लाकपाउडर/गनपाउडर), पाईरोडे क्स, फोटोफ्लास
पाउडर, सेफ्टी फ्यूज, प्रोपेलेंट, धनम्नकोटीको हिष्फोटक पदाथयिरुको
धमश्रण िा धनम्नकोटीको हिष्फोटक पदाथयिरु प्रयोग गरर बनाइएको
आ. ई. डी. र त्यस्तै प्रकृधतको अन्य हिष्फोटक पदाथय सम्िनुपछय। "

(१९) दफा १६८ को उपदफा (४) मा रिे का "तीन महिनासम्म कैद िा तीन िजार
रुपैयााँसम्म" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "छ महिनासम्म कैद िा छ िजार रुपैयााँसम्म" भन्ने
शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(२०) दफा १७३ को उपदफा (३) मा रिे का "कसूर गने" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "कसूर गने
र गराउने" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(२१) दफा १७७ को स्पष्टीकरणमा रिे का "यस दफाको" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "यस दफा
र दफा १७८, १७९ िा १८० को" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(२२) दफा १८५ को उपदफा (१) मा रिे का "आत्मित्या गनय" भन्ने शब्दिरु पधछ
"उक्साउन, दिाि िा प्रभाि ठदन िा" भन्ने शब्दिरु थहपएका छन्।
(२३) दफा १९२ को,7

(क)

उपदफा (२) को खण्ड (छ) को सट्टा दे िायको खण्ड (छ) राक्षखएको छ:"(छ) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) मा ले क्षखए बािे क कसै को
मेरुदण्ड, डडाल्नु, करङ्ग, िात, गोडा िा अन्य कुनै मानि अङ्गले स्िभाहिक
रुपमा गनुप
य ने आफ्नो काम गनय िा अन्य पेशागत काम गनय नसक्ने गरी
काटी, भााँची, फोरी, क्षिकी, जलाई, फुकाली िा अन्य कुनै हकसीमले
बेकम्मा पाररठदएमा।"

(ख)

उपदफा (४) पधछ दे िायको उपदफा (४क) थहपएको छ:"(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन कसै ले
ाँ ा फोरी
उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोक्षजमको कसूर गरे मा, कसै को दुिै आख
दृक्षष्टहििीन बनाइठदएमा िा महिलाको दुिै स्तन काहट बेकम्मा पाररठदएमा पन्र
िषयसम्म कैद र एकलाख पचास िजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ।"

(२४) दफा २११ को उपदफा (२) पधछ दे िायको उपदफा (३) थहपएको छ :"(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर गने िा गराउने व्यक्षिलाई पााँच िषयसम्म
कैद र पचास िजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ।"
(२५) दफा २१२ को उपदफा (३) पधछ दे िायको उपदफा (४) थहपएको छ :"(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर गने िा गराउने व्यक्षिलाई पााँच िषयसम्म
कैद र पचास िजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ।"
(२६) दफा २१३ मा रिेका "तीन िषयदेक्षख पााँच िषयसम्म कैद र तीस िजारदे क्षख पचास िजार
रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पााँच िषयदेक्षख सात िषयसम्म कैद र
पचास िजारदे क्षख सत्तरी िजार रुपैयााँसम्म जररबाना िुनेछ" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका
छन्।
(२७) दफा २१४ को,(क)

दफा क्षशषयकमा रिे का "थप सजाय िुने" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "अपिरण गरी
शरीर बन्धक धलएमा िुने सजाय" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (३) मा रिे का "सङ्गठित रुपमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "तीन िा तीन
भन्दा बढी व्यक्षििरु धमली" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(२८) दफा २१६ पधछ दे िायको दफा २१६क. थहपएको छ:-
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"२१६क. कुनै हकधसमको रकम, लाभ, सुहिधा िा हफरौती हफताय गनुय

पने: (१) यस

पररच्छे द अन्तगयतको कसूर गने िा गराउने व्यक्षिले पीधडतबाट कुनै हकधसमको
रकम, लाभ, सुहिधा िा हफरौती धलएको रिे छ भने त्यस्तो रकम, लाभ, सुहिधा
िा हफरौती पीधडतलाई हफताय गराई ठदनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कुनै हकधसमको रकम, लाभ, सुहिधा िा
हफरौती रकम हफताय गनुय अक्षघ पीधडतको मृत्यु भएको रिे छ भने धनजको
एकासगोलको पधत िा पत्नी, छोराछोरी िा बाबुआमालाई ठदनु पनेछ।"
(२९) भाग २ को पररच्छे द १८ को पररच्छे द क्षशषयकमा रिे को "करणी" भन्ने शब्दको सट्टा
"यौनजन्य आिमण" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(३०) दफा २१९ को,(क)

उपदफा (२) मा रिे का "कुनै महिलालाई", "कुनै बाधलकालाई" र "महिला िा
बाधलकालाई"

भन्ने

शब्दिरुको

सट्टा

िमशः

"कुनै

व्यक्षिलाई",

"कुनै

बालबाधलकालाई" र "कुनै व्यक्षि िा बालबाधलकालाई" भन्ने शब्दिरु राखी
सोिी उपदफाको स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा रिे का "कुनै िस्तु योनीमा प्रिेश
गराएमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "कुनै िस्तु योनी िा गुदद्वारमा प्रिेश गराएमा"
भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(ख)

उपदफा (३) मा रिे को "महिलाको" भन्ने शब्दको सट्टा "व्यक्षिको" भन्ने शब्द
राखी सोिी उपदफाको,(१)

खण्ड (क), (ख) र (ग) मा रिे का "उमेरकी बाधलका" भन्ने शब्दिरुको
सट्टा "उमेरको बालबाधलका" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(२)

खण्ड (घ) र (ङ) मा रिे का "उमेरकी महिला" भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"उमेरको व्यक्षि" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन् ।

(३१) दफा २२५ को,(क)

उपदफा (२) मा रिे का "कसै ले करणीका आशयले " भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"यस पररच्छे दमा ले क्षखएका अन्य कसूर बािे क कसै ले करणीका
आशयले" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
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(ख)

उपदफा (३) मा रिे का "तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना"
भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैयााँसम्म जररबाना"
भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(३२) दफा २२९ को उपदफा (२) को प्रधतबन्धात्मक िाक्यांशको सट्टा दे िायको
प्रधतबन्धात्मक िाक्यांश राक्षखएको छ:"तर,(क)

थुनामा रिे को िा धनयन्त्रणमा धलएको िा अपिरण गरे को िा शरीर
बन्धक धलएको व्यक्षि हिरुद्ध कसूर भएकोमा थुना, धनयन्त्रण अपिरण
िा शरीर बन्धकबाट मुि भएको धमधतले तीन महिना नाघेपधछ उजुर
लाग्ने छै न।

(ख)

जिजयस्ती करणीबाट पीधडत बालबाधलका अिार िषय भन्दा कम उमेरको
भए धनज िा अन्य कसै ले पहिले नै उजुरी गररसकेको अिस्थामा बािे क
धनजको उमेर अिार िषय पूरा भएको एक िषय नाघेपधछ उजुर लाग्ने
छै न।"

(३३) दफा २३५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रिे का "ज्यान मारे को सरि" भन्ने
शब्दिरुको सट्टा "जन्म कैद" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(३४) दफा २४४ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा रिे का "चोरी गरे मा" भन्ने शब्दिरुको
ु गरर चोरी गरे मा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
सट्टा "जोरजुलम
(३५) दफा २४५ पधछ दे िायको दफा २४५क. थहपएको छ:"२४५क. चोरी गरे को सम्पक्षत्त प्राप्त गनय निुने : (१) चोरी गरी प्राप्त गरे को सम्पक्षत्त
िो भन्ने जानी जानी िा हिश्िास िुने कुनै मनाधसि कारण भई कसै ले कुनै
सम्पक्षत्त धलन, राख्न िा खररद गनय िा अन्य कुनै हकसीमले प्राप्त गनय िा गराउन
िुदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको काम गने िा गराउने व्यक्षिलाई तीन
िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना र चोरीको सम्पक्षत्त जफत गरी
सम्बक्षन्धत धनीलाई हफताय गनुय पनेछ।"
(३६) दफा २४६क. को,-
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(क)

उपदफा (१) मा रिे का "सरकारी, साियजधनक िा नीक्षज िस्तु िा सम्पक्षत्त चोरी
गने िा चोरी गरी प्राप्त गरे को िस्तु" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "िस्तु िा सम्पक्षत्त
चोरी गने िा चोरी गरी प्राप्त गरे को त्यस्तो िस्तु" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका
छन् ।

(ख)

उपदफा (२) र (३) क्षिहकएका छन्।

(३७) दफा २४७ को सट्टा दे िायको दफा २४७ राक्षखएको छ :"२४७. चोरी गरे को सम्पक्षत्तको हिगो भराउनु पने : (१) यस पररच्छे द बमोक्षजमको कसूर
गने कसूरदारबाट चोरी गरे को िस्तु िा सम्पक्षत्त बरामद भई िा कसूरदारले
बुिाई जफत गनय सहकने भए जफत गरी सम्बक्षन्धत सम्पक्षत्त

धनीलाई हफताय

गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम जफत गनुय पने िस्तु िा सम्पक्षत्त कसूरदारले
माधससकेको भए त्यस्तो िस्तु िा सम्पक्षत्तको मूल्य बराबरको रकम हिगो कायम
गरी त्यस्तो हिगो सम्पक्षत्त धनीलाई भराई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम हिगो भराउदा चोरी गने धसलधसलामा कसै को
अन्य कुनै सम्पक्षत्त िाधननोक्सानी भएको रिे छ भने त्यसरी भएको िाधन नोक्सानी
बापतको िधतपूधतय समेत भराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम जफत भएको िस्तु िा सम्पक्षत्त हफताय गदाय
िा हिगो भराउदा त्यस्तो सम्पक्षत्तको प्रकृधत िा प्रमाणबाट सम्पक्षत्त धनी यहकन
िुन आएमा धनजलाई हफताय गने िा हिगो भराईठदने र सम्पक्षत्त धनी यहकन िुन
नसकेमा िा पत्ता नलागेमा त्यस्तो िस्तु िा सम्पक्षत्त िा हिगो रकम धरौट राखी
तीन मिीनाधभत्र दािी गनय साियजधनक सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षजमको सूचनाको अिधधधभत्र िास्तहिक सम्पक्षत्त
धनीले त्यस्तो िस्तु िा सम्पक्षत्तको प्रमाणसहित दािी गनय आएमा जािेरीमा
ले क्षखएको सम्पक्षत्तको हििरणसं ग धभडाई त्यस्तो हििरणसाँग धभडे मा त्यस्तो िस्तु
िा सम्पक्षत्त िा हिगो रकम सम्बक्षन्धत सम्पक्षत्त धनीलाई हफताय ठदनु पनेछ।
(६) उपदफा (१) बमोक्षजम जफत भएको िस्तु िा सम्पक्षत्त कसै ले दािी
नगरे मा िा दािी गरे को भए तापधन जािे रीमा ले क्षखएको िस्तु िा सम्पक्षत्तको
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हििरणसं ग नधभडे मा त्यस्तो िस्तु िा सम्पक्षत्त धललाम गरी प्राप्त रकम िा हिगो
रकम सरकारी कोषमा दाक्षखला गनुय पनेछ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन दफा
२४६क. बमोक्षजम आिश्यक िस्तु माधनने िस्तु िा सम्पक्षत्त भए चोरी भएको
िा िाधन नोक्सानी भएको हिगो र हिगो बमोक्षजमको िधतपूधतय कसूरदारबाट
सम्बक्षन्धत सम्पक्षत्त धनीलाई भराई ठदनु पनेछ ।"
(३८) दफा २४८ मा दे िायको प्रधतबन्धात्मक िाक्यांश थहपएको छ :"तर, चोरीको दशी सहित पिाउ परे को अिस्थामा पिाउ परे को धमधतले सािी
ठदनधभत्र मुद्दा दताय गररसक्नु पनेछ ।"
(३९) दफा २८७ को,(क)

उपदफा (१) मा रिे का "कुनै कसूर गरी प्राप्त गरे को सम्पक्षत्त" भन्ने शब्दिरुको
सट्टा "यस सं हितामा अन्यत्र छु ट्टै व्यिस्था भएकोमा बािेक कुनै कसूर गरी
प्राप्त गरे को सम्पक्षत्त" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रिे का "पााँच िषय" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पााँच िषयसम्म" भन्ने
शब्दिरु राक्षखएका छन् ।

(४०) दफा ३०० पधछ दे िायको दफा ३००क. थहपएको छ:"३००क. अिाक्षञ्छत िैरानी ठदन निुन:े (१) कसै ले कुनै महिलालाई

दे िायको काम

गरर अिाक्षञ्छत िै रानी (स्टहकङ्ग) गनय िुाँदैन :(क)

त्यस्तो

महिलाले

आपक्षत्त

जनाउदा

जनाउदै

िैयक्षिक

अन्तरहियाको लाधग धनजलाई पटक-पटक क्षचरि, पत्र ले ख्ने,
टे धलफोन गरी सताउने,
(ख)

हिद्युतीय सन्दे श पिाउने, ईमेल गने िा सामाक्षजक सं जाल माफयत
धनजलाई सताउने,

(ग)

धनजले अध्ययन िा अध्यापन गने क्षशिण सं स्था, आित जाित
गने बाटो, रोजगारी गने कायायलय, प्रयोग गने सिारी साधन,
क्षचया पसल िा चमेनागृिमा ढु की धनजलाई अन्तरहिया गनय
बाध्य गने िा धनजको धनजी हिषयमा अनािश्यक िस्तिेप गने
िा मनोिैज्ञाधनक दिाि ठदने।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर गने िा गराउने व्यक्षिलाई एक
िषयसम्म कैद िा दशिजार रुपैयााँसम्म जररबाना िा दुिै सजाय िुनेछ।"
३.

ु ी फौजदारी काययहिधध संहिता, २०७४ मा संशोधन : मुलक
ु ी फौजदारी काययहिधध सं हिता,
मुलक
२०७४ को,(१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (ग) पधछ दे िायको खण्ड (ग१) थहपएको छ :"(ग१) "अधभयुि"

भन्नाले

अदालतबाट

कुनै

कसूरमा

दोषी

ििर

भई

नसकेको अधभयोक्षजत व्यक्षि सम्िनु पछय।"
(ख)

खण्ड (त) मा रिे का "िा सिायक क्षजल्ला न्यायाधधििा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा
", सिायक क्षजल्ला न्यायाधधििा िा सिायक न्यायाधधििा" भन्ने शब्दिरु
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १६ को उपदफा (२) पधछ दे िायको उपदफा (२क) थहपएको छ:"(२क) उपदफा (१) बमोक्षजम ियान धलनु अक्षघ अधभयुिलाई कसूर गनय अन्य
व्यक्षि सं लग्न रिे िा नरिे को, सं लग्न रिे को भए त्यसको प्रमाण तथा हििरण खुलाउन
र धनजले कसूर गरे को भए सो कुरा स्िीकार गरी प्रमाण जुटाउन र अनुसन्धान गनय,
अधभयोजन पिलाई सियोग गरे मा अधभयोजन पिले दफा ३३ बमोक्षजम सजाय छु ट
ठदई अधभयोजन गनय सक्ने सूचना अनुसूची-१०क. को ढााँचामा धलक्षखत जानकारी गराउनु
पनेछ।"

(३)

दफा २० को उपदफा (७) को प्रधतिन्धात्मक िाक्यांशमा रिे का "मृत्युको कारण पत्ता
लगाउन सहकने अिस्था भएमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "मृत्युको कारण पत्ता लगाउन
िा अनुसन्धानलाई सिजीकरण िुने अन्य प्रमाण सं कलन गनय" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका
छन्।

(४)

दफा २० पधछ दे िायको दफा २०क. थहपएको छ:"२०क. शिोत्खनन गनय सहकने : (१) कुनै व्यक्षि मृत्यु भएको िा अन्य कुनै हकधसमबाट
धनजको ित्या भएकोमा दफा २० बमोक्षजम लाश जााँच िुन नसकेको िा नभएको
तर धनजको शि कुनै िाउाँमा गाधडएको सूचना िा आशंका भएमा त्यस्तो िाउाँको
उत्खनन् गरी मानि अिशेष िा अन्य प्रमाण सं कलन गनय अनुसन्धान अधधकृतले
शिोत्खनन गनय सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम शिोत्खनन गदाय सरकारी क्षचहकत्सक िा
ईजाजतप्राप्त क्षचहकत्सक, सम्भि भएसम्म सम्बक्षन्धत हिषयहिज्ञ, सम्बक्षन्धत
स्थानीय तिका कम्तीमा एकजना प्रधतधनधध, कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्षि
र उपलब्ध भएसम्म सम्बक्षन्धत व्यक्षिका पररिारको कुनै सदस्यको रोििरमा
गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम शिोत्खनन गदाय यथासम्भि दे िायका हििरण
खुलाई अनुसूची-१५क. को ढााँचामा मुच ुल्का तयार गनुय पनेछ :(क)

शङ्कास्पद घटनास्थलको स्थलगत पहिचान, सीमाङ्कन तथा
नक्साङ्कन हििरण,

(ख)

शङ्कास्पद शिको क्षस्थधत िा शिको अिशेषको हििरण,

(ग)

शि पहिचान िुन सक्ने कुनै हििरण (कपडा, जुत्ता, घडी, धसिी
िा अन्य कुनै भौधतक िस्तु),

(घ)

एक भन्दा बढी शि राक्षखएको आशंका भए शिको अनुमाधनत
सं ख्या,

(ङ)

शि गाधडएको, मरे िा माररएको अनुमाधनत समयािधध,

(च)

उत्खननबाट प्राप्त अिशेषमा रिे का िा दे क्षखएको कुनै चोट िा
िधतयारको दाग,

(छ)

उत्खननमा कुनै िातिधतयार, गोली, हिष्फोटक िा हिषालु पदाथय
िा त्यसको कुनै अिशेष प्राप्त भए त्यसको हििरण,

(ि)

अन्य कुनै भौधतकिस्तु, क्षस्थधत िा हििरण भए सोको हििरण।

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम सं कलन गररएको शि, शिको कुनै भाग,
शिको अक्षस्थपञ्जर िा अिशेष िा शिसाँग सम्बक्षन्धत अन्य कुनै भौधतक िस्तु
सम्बक्षन्धत हिशेषज्ञको धनगरानीमा सुरक्षित ढं गले नमूना सं कलन र आिश्यकता
अनुसार धसलबन्दी पोका पारी परीिणको लाधग उपयुि अस्पताल िा
अनुमधतप्राप्त प्रयोगशालामा पिाउनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्राप्त अिशेष िा अन्य भौधतक िस्तुको
सम्बक्षन्धत हिशेषज्ञले अस्पताल िा प्रयोगशालामा परीिण गरी सोको प्रधतिेदन
अनुसन्धान अधधकारीलाई पिाउनु पनेछ।
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(६) उपदफा (५) बमोक्षजम परीिण गरे पधछ त्यस्तो लाश, अिशेष िा
अस्थीपञ्जर दफा २० बमोक्षजम आफन्तलाई बुिाउनु पनेछ।"
(५)

दफा २१ को उपदफा (१) मा रिे का “धड. एन. ए. िा” भन्ने शब्दिरु क्षिहकएका छन्।

(६)

दफा २१ पधछ दे िायका दफा २१क.,२१ख. र २१ग. थहपएका छन्:"२१क. मानि धभत्री अङ्ग (धभसेरा) परीिण गनुय पने : (१) दफा २० बमोक्षजम शि
परीिण गदाय मृत्युको कारण यहकन िुन नसकेमा िा मृतकको मृत्यु हिषादी
पदाथय, अल्कोिलजन्य, औषधीजन्य िा अन्य कुनै रासायधनक पदाथयको
कारणबाट भएको िुन सक्ने पररक्षस्थधतजन्य सूचना िा शंका भएमा आिश्यकता
अनुसार मृतकको शरीरबाट उपलब्ध भएसम्म रगत, हपसाि, कुनै अंगको तन्तु
िा तरल पदाथयको स्िाब िा शरीरको धभत्री अं ग (धभसेरा) नमूना सं कलन गरी
परीिणको लाधग नेपाल सरकारको िा अनुमधतप्राप्त प्रयोगशालामा पिाउनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम नमूना सं कलन गदाय त्यसको हििरण
अनुसूची-१५ख. को ढााँचामा उल्लेख गनुप
य नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम सं कलन गररएको नमूना (धभसेरा) सरकारी
क्षचहकत्सक िा नेपाल सरकारले तोकेको क्षचहकत्सक िा स्िास््यकमीले त्यस्तो
नमूनामा अन्य पदाथय प्रिेश िा समािेश निुने गरी सुरक्षित तररकाले सुरिण
(हप्रजरभेसन) गरी पिाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम पिाएको नमूना प्रयोगशालामा सम्बक्षन्धत
हिशेषज्ञले परीिण गरी त्यसको प्रधतिेदन अनुसूची-१५ग. को ढााँचामा तयार
गरी अनुसन्धान अधधकृतलाई पिाउनु पनेछ।''
२१ख. आनुबााँक्षशक सूचना ठदने कोषको रसायन धडओक्सीराइबो न्यूक्षक्लक एधसड (धड.
एन. ए.) परीिण गनुय पने : (१) कुनै कसूरको कसूरदार पत्ता लगाउन अन्य
अनुसन्धान हिधधबाट सं भि नभएमा िा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण
उपलब्ध िुन सक्दछ भन्ने अनुसन्धान अधधकृतलाई लागेमा धनजले अनुसन्धानको
िममा िा कुनै व्यक्षिको पहिचान यहकन गनुय पने अन्य अिस्थामा पीधडत िा
आरोहपत िा सम्बक्षन्धत व्यक्षिलाई जैहिक नमूना ठदन अनुरोध गनुय पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो नमूना सं कलन
गनय मंजरु ी ठदनु र त्यस सम्बन्धमा आिश्यक सियोग गनुय सम्बक्षन्धत व्यक्षिको
कतयव्य िुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम मं जरु ी ठदएकोमा त्यस्तो व्यक्षिको जैहिक
नमूना (बायोलोक्षजकल स्याम्पल) सं कलन गरी मानि धडओक्सीराइबो न्यू क्षक्लक
एधसड (धड. एन. ए.) परीिण गराउनु पनेछ।
(४) कुनै कसूरसं ग सम्बक्षन्धत घटनास्थल िा अन्य कुनै िााँउमा पाईएका
जैहिक सं केतिरु िा धड. एन. ए. परीिण गनय आिश्यक दे क्षखएमा अनुसन्धान
अधधकृतले आिश्यक नमूना सं कलन गरी परीिण गराउनु पनेछ।
(५) उपदफा (३) िा (४) बमोक्षजमको जैहिक नमूना सं कलन गदाय
आिश्यकता अनुसार सम्बक्षन्धत व्यक्षिको र्याल िा र्यालको दाग, रगत िा
रगतको दाग, हियय िा हिययको दाग, थुक िा अन्य कुनै स्राि, रौं, दांत, िड्डी िा
अन्य कुनै पधन नमूना मानि तन्तु िा कोषबाट सं कलन गनय सहकनेछ।
(६) उपदफा (३) बमोक्षजम परीिण गनय आिश्यक पने व्यक्षिको र्याल
िा र्यालको दाग, रगत िा रगतको दाग, हियय िा हिययको दाग, थुक िा अन्य
कुनै स्राि, रौं, दांत, िड्डी िा अन्य कुनै पधन मानि तन्तु िा कोषबाट जैहिक
नमूना उपलब्ध गराउन अनुसन्धान अधधकारीलाई सम्बक्षन्धत व्यक्षिले सियोग
गरी

नमूना

सं कलन

गदाय

धनजले

अनुसूची-१५घ.

बमोक्षजमको

ढााँचामा

मंजरु नामाको धलखत गनुय पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोक्षजम नमूना सं कलनगदाय सरकारी क्षचहकत्सक िा
ईजाजतप्राप्त क्षचहकत्सकले सं भि र उपलब्ध भए सम्म सम्बक्षन्धत व्यक्षिको
पररिारका सदस्य तथा अन्य व्यक्षिको रोििरमा र महिलाको शरीरबाट जैहिक
नमूना सं कलन गदाय महिला क्षचहकत्सक र त्यस्तो क्षचहकत्सक उपलब्ध नभएमा
कक्षम्तमा दुईजना महिलाको रोििरमा पुरुष क्षचहकत्सकले सं कलन गनुय पनेछ।
(८) यस दफा बमोक्षजम सं कलन गररएको नमूना सरकारी क्षचहकत्सक
िा

नेपाल

सरकारले

तोकेको

क्षचहकत्सक

िा

स्िास््यकमी

िा

अन्य

सं कलनकतायले त्यस्तो नमूनामा अन्य पदाथय प्रिेश िा समािेश निुने गरी सुरक्षित
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तररकाले सुरिण (हप्रजरभेसन) गरी परीिणको लाधग नेपाल सरकारको िा
अनुमधतप्राप्त प्रयोगशालामा पिाउनु पनेछ।
(९) उपदफा (८) बमोक्षजम प्राप्त नमूना प्रयोगशालाको सम्बक्षन्धत
हिषयको हिज्ञले परीिण गरी सोको प्रधतिेदन अनुसूची-१५ङ. को ढााँचामा तयार
गनुय पनेछ।"
"२१ग. हिशेषज्ञ टोलीबाट परीिण गराउनु पने: (१) दफा २१क. िा २१ख. बमोक्षजम
भएको परीिणबाट प्राप्त धनष्कषयको आधारमा थप हिषयमा स्पष्ट िुन एक भन्दा
बढी क्षचहकत्सक िा हिशेषज्ञको टोलीबाट मानि धभत्री अंग िा मानि धड.एन.ए.
परीिण िुन उपयुि दे क्षखएमा त्यस्तो टोली गिन गरी त्यस्तो अंग िा मानि
धड. एन. ए. परीिण गराउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम परीिण गने टोलीले अनुसूची-१५ङ.
बमोक्षजमको ढााँचामा प्रधतिेदन ठदनु पनेछ ।"
(७)

दफा २२ को,(क)

उपदफा (१) मा रिे का "सरकारी क्षचहकत्सक िा स्िास््यकमीले" भन्ने
शब्दिरुको सट्टा "सरकारी क्षचहकत्सक िा नेपाल सरकारले तोकेको
क्षचहकत्सक िा स्िास््यकमीले " भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (६) को िााँउ िााँउमा रिे का "सरकारी क्षचहकत्सक िा
स्िास््यकमीलाई" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "सरकारी क्षचहकत्सक िा नेपाल
सरकारले तोकेको क्षचहकत्सक िा स्िास््यकमीलाई" भन्ने शब्दिरु
राक्षखएका छन्।

(ग)

उपदफा (६) पधछ दे िायको उपदफा (७) थहपएको छ:"(७) जिजयस्ती करणी िा अन्य यौनजन्य हिं सा सम्बन्धी कसूर
भए पीधडत िा पीडकको शारीररक तथा मानधसक अिस्थाको परीिण
गनुय पने भएमा सम्बक्षन्धत हिषयका हिज्ञ क्षचहकत्सक िा सो सम्बन्धी
तालीम प्राप्त क्षचहकत्सक िा तालीम प्राप्त स्िास््यकमीले सरकारी
अस्पताल िा कानून बमोक्षजम अनुमधतप्राप्त अस्पतालमा परीिण गरी
पीधडत महिला भए अनुसूची-१६क. र पुरुष भए अनसूची-१६ख.

17

बमोक्षजमको ढााँचामा प्रधतिेदन तयार गरी बाटोको म्याद बािे क तीन
ठदनधभत्र अनुसन्धान अधधकारीलाई पिाउनु पनेछ।"
(८)

दफा ३२ को,(क)

उपदफा (१) को खण्ड (ञ१) मा रिे का "कुनै साियजधनक पद धारण गरे को
व्यक्षि" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (क)
बमोक्षजमको कुनै सं स्थामा बिाल रिे को पदाधधकारी िा कमयचारी" भन्ने शब्दिरु
राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (१) को खण्ड (ञ२) पधछ दे िायका खण्ड (ञ३) र (ञ४) थहपएका
छन्:"(ञ३)

फरार भएको अधभयुिले धनिृधतभरणको सुहिधा पाएको भए सोको
हििरण,

(ञ४)

अधभयुिको एकल स्िाधमत्िमा कुनै फमय कम्पनी रिेको भए त्यसको
हििरण,"

(ग)

उपदफा (४) पधछ दे िायको उपदफा (४क) थहपएको छ:"(४क) यस दफा बमोक्षजम दायर भएको अधभयोगपत्रको प्रधतधलहप
कसूरबाट पीधडत व्यक्षिले माग गरे मा धनजलाई सम्बक्षन्धत सरकारी िकीलले
धनःशुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ।"

(९)

दफा ३३ को,(क)

उपदफा (१) मा रिे का "त्यस्तो अधभयुिलाई" भन्ने शब्दिरु पधछ "अपराध
सं हिताको दफा ४७ िा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रिे का "सियोग पुर्याएको दे क्षखएमा" भन्ने शब्दिरु पधछ "िा
दफा १६ बमोक्षजम अधभयुिले आफूले गरे को कसूर स्िीकार गरी प्रमाण
जुटाउन सियोग गरे को र सजाय छु टको लाधग माग गरे को दे क्षखएमा" भन्ने
शब्दिरु थहपएका छन्।

(ग)

उपदफा (२) पधछ दे िायका उपदफा (२क), (२ख), (२ग) र (२घ) थहपएका
छन्:- "(२क) उपदफा (२) बमोक्षजम अधभयोगपत्र दायर गनुय अघी सजाय छु ट
सहितको अधभयोगपत्र पेश गनय, अनुसन्धानमा सियोग गनय अधभयुि मं जरु भएमा
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सजाय छु ट पाउनका लाधग अधभयुिले सम्बक्षन्धत सरकारी िकील माफयत
सम्बक्षन्धत अदालतमा अनुसूची-२०क. बमोक्षजमको ढााँचामा धनिेदन ठदनु पनेछ।
(२ख) उपदफा (२क) बमोक्षजम धनिेदन प्राप्त भएमा अदालतले तारे ख
तोकी सरकारी िहकल र धनजमाफयत अधभयुिलाई अदालतमा उपक्षस्थत िुन
आदे श ठदनु पनेछ ।
(२ग) उपदफा (२ख) बमोक्षजमको आदे श बमोक्षजम उपक्षस्थत भएको
अधभयुिले धनिेदन माग बमोक्षजमको सजाय छु टको सुहिधा प्राप्त गनय अदालतमा
उपक्षस्थत भई मञ्जुर गरे मा त्यसको अधभलेख राखी सजाय छु टको दािी धलई
अधभयोजन गनय आदे श ठदन सक्नेछ।
(२घ) उपदफा (२ग) बमोक्षजम आदे श ठदनु अक्षघ अधभयुिले धनजको
कानून व्यिसायी माफयत सजाय घटाउने मागका सम्बन्धमा आफ्नो कुरा
अदालतसमि प्रस्तुत गनय चािे मा अदालतले अनुमधत ठदनु पनेछ।"
(ग)

उपदफा (३) मा रिे का "उपदफा (२) बमोक्षजम" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा
(२ग) बमोक्षजम आदे श भएकोमा यस दफा बमोक्षजम" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका
छन्।

(घ)

उपदफा (५) क्षिहकएको छ।

(१०) दफा ३३ पधछ दे िायको दफा ३३क. थहपएको छ:"३३क. रोक्का रिेको सम्पक्षत्त फुकुिा गनुय पने: कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको
धसलधसलामा अनुसन्धान अधधकारीले कुनै व्यक्षिको सम्पक्षत्त रोक्का राखेकोमा
दफा ३१ बमोक्षजम अनुसन्धान प्रधतिेदन पेश भई दफा ३२ बमोक्षजम
अधभयोगपत्र दायर भएकोमा त्यस्तो सम्पक्षत्त थप रोक्का राख्न आिश्यक नभएमा
सरकारी िकील िा सम्बक्षन्धत व्यक्षिको धनिेदन बमोक्षजम सम्बक्षन्धत अदालतले
मनाधसि दे क्षखएमा रोक्का फुकुिा गने आदे श ठदन सक्नेछ।"
(११) दफा ६५ को उपदफा (२) पधछ दे िायका उपदफा (३) र (४) थहपएका छन्:"(३) उपदफा (२) बमोक्षजम सूचना प्राप्त भएमा सम्बक्षन्धत अधधकारी िा
धनकायले ले क्षख आए बमोक्षजम कायायन्ियन गनुय पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम पिाउ पूजी जारी भई पिाउ िुन नसकेको िा
फरार रिेको अधभयुि अदालतमा उपक्षस्थत भएमा उपदफा (३) बमोक्षजम कायायन्ियन
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भएको सूचना रद्द गनय अदालतले सम्बक्षन्धत अधधकारी िा धनकायलाई ले क्षख पिाउनु
पनेछ ।"
(१२) दफा ६६ पधछ दे िायका दफा ६६क., ६६ख. र ६६ग. थहपएका छन् :६६क. बेरीतको म्याद बदर िुन:े (१) यस पररच्छे द बमोक्षजमको काययहिधध पूरा गरी
म्याद तामेल नभएको िा म्याद नै तामेल नगरे को सम्बन्धमा मुद्दा हकनारा िुन ु
अक्षघ जहिले सुकै पधन मुद्दाको पिले अदालतमा धनिेदन ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम परे को धनिेदनको व्यिोरा मनाधसब रिे को
अदालतबाट ििर भएमा बेरीतसाँग तामेल भएको म्याद बदर गरी पुनः म्याद
तामेल गनय िा सम्बक्षन्धत पिलाई अदालतमा नै म्याद बुक्षिधलन अदालतले
आदे श ठदन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) िा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन

यस पररच्छे द बमोक्षजम तामेल गरी ल्याएको म्याद अदालतले जााँच्दा रीत
नपुर्याई तामेल गरी ल्याएको दे क्षखएमा त्यस्तो म्याद बदर गरी पुनः रीत पुर्याई
तामेल गनय लगाउनु पनेछ ।
६६ख. फैसला गनय सहकने: (१) अदालतबाट जारी भएको पिाउपूजी, समाव्िान िा
म्याद बमोक्षजमको अिधधधभत्र अदालतका उपक्षस्थत नभई िा प्रधतिादी दाक्षखला
नगरी म्याद गुजारे को अधभयुि िा प्रधतिादीको िकमा कानून बमोक्षजम फैसला
गनय सहकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम भएको फैसला उपर पुनरािेदन गनय सहकने
छै न।
६६ग. प्रधतउत्तरपत्र सरिको पुनरािेदन ठदन सक्ने : (१) दफा ६६ख. मा जुनसुकै कुरा
ले क्षखएको भए तापधन यस पररच्छे द बमोक्षजमको काययहिधध पूरा नगरी पिाउपूजी,
समाव्िान िा म्याद बेरीतसाँग तामेल गरे को कारण मुद्दामा प्रधतरिा गनय िा
प्रधतउत्तरपत्र पेश गनय नपाई आफ्नो हिरुद्धमा तल्लो अदालतबाट एकतफी
फैसला भएको व्यिोरा उल्ले ख गरी त्यस्तो फैसला भएको छ महिनाधभत्रमा
थािा पाएको धमधतले पैँतीस ठदनधभत्र सम्बक्षन्धत अधभयुि िा प्रधतबादीले
प्रधतउत्तरपत्र सरिको पुनरािेदन सम्बक्षन्धत पुनरािेदन सुन्ने अदालतमा पेश गनय
सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रधतउत्तरपत्र सरिको पुनरािेदन प्राप्त भएमा
ु ाई गनुय अक्षघ अधभयोग
पुनरािेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो पुनरािेदनपत्र उपर सुनि
पत्र िा हफरादपत्रमा अधभयुि िा प्रधतबादी बनाइएका व्यक्षिलाई पिाउपूजी,
समाव्िान िा म्याद रीतपूिक
य तामेल भए िा नभएको सम्बन्धमा ििर गनुय
पनेछ ।
ु ाई गदाय अधभयुि िा प्रधतिादीलाई
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम सुनि
पिाउपूजी, समाव्िान िा म्याद रीतपूिक
य तामेल नगरे को भन्ने पुनरािेदन सुन्ने
अदालतबाट ििर भएमा त्यस्तो मुद्दामा तल्लो अदालतबाट भएको एकतफी
फैसला बदर गरी पुनरािेदनपत्रलाई नै प्रधतउत्तरपत्र कायम गरी कानून बमोक्षजम
ु ाई र हकनारा गनय तल्लो अदालतलाई आदे श ठदई
मुद्दाको पुनः कारबािी, सुनि
मुद्दाको धमधसल त्यस्तो अदालतमा पिाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजम पुनरािेदन सुन्ने अदालतबाट आदे श
सहितको धमधसल प्राप्त भएमा सम्बक्षन्धत अदालतले त्यस्तो धमधसल प्राप्त भएको
तीन ठदनधभत्र बाटोको म्याद बािे क सात ठदनको िादीका नाममा म्याद तामेल
गनुय

पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षजम म्याद तामेल भएकोमा म्यादधभत्र िादी

ु ाई
िाक्षजर भए िा म्याद समाप्त भएपधछ कानून बमोक्षजम मुद्दाको कारबािी, सुनि
र हकनारा गनुय पनेछ ।"
(१३) दफा १३० को उपदफा (१) पधछ दे िायको उपदफा (१क) थहपएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन अदालतमा उपक्षस्थत
भई बयान नठदएको िा अनुसूची-४ बमोक्षजमको मुद्दा भए प्रधतउत्तरपत्र दाक्षखला नगरे को
अधभयुि िा प्रधतिादी िा बयान ठदई िा प्रधतउत्तरपत्र दाक्षखला गररसकेपधछ तारे ख
गुजारे को अधभयुि िा प्रधतिादीले कानून व्यिसायी धनयुि गरी आफ्नो तफयबाट बिस
पैरिी गराउन सक्ने छै न ।
तर, तारे ख गुजानुय अघी नै आफु उपर लागेको आरोप खण्डन गनय िा आफ्नो
तफयबाट प्रधतरिा गनय अधभयुि िा प्रधतिादीले कुनै कानून व्यिसायी धनयुि गररसकेको
रिेछ भने त्यसरी धनयुि भएको कानून व्यिसायीलाई धनजको तफयबाट बिस पैरिी
गनय अदालतले अनुमधत ठदन सक्नेछ । "
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(१४) दफा १३४ को उपदफा (१) पधछ दे िायको उपदफा (१क) थहपएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापधन दफा ३३ बमोक्षजम
सजाय कम गने गरी माग दािी धलई अधभयोगपत्र दायर भएकोमा त्यस्तो अधभयोगपत्र
बमोक्षजम भएको सजाय िुने गरर भएको फैसला उपर पुनरािेदन लाग्ने छै न।
तर त्यस्तो फैसलामा कुनै कानूनी प्रश्न समािेश भएको रिे छ भने त्यस्तो
प्रश्नको धनिारणको लाधग पुनरािेदन गनय सहकनेछ ।"
(१५) दफा १३७ को उपदफा (६) मा रिे का "छ महिनाधभत्र" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "एक
िषयधभत्र" भन्ने शब्दिरु राक्षख सोिी उपदफामा दे िायको प्रधतबन्धात्मक िाक्यांश थहपएको
छ:"तर, भ्रष्िाचार सम्पक्षत्त शुद्धीकरण, मानि बेचधबखन तथा ओसार पसार र लागू
औषधको कारोिार िा बैहङ्कङ्ग कसूरमा ताररखमा छोड्न सहकने छै न ।"
(१६) दफा १५४ पधछ दे िायको दफा १५४क. थहपएको छ:"१५४क. कैद िा जररबाना छु ट िुन सक्ने: (१) दफा १५४ मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको
भए तापधन अदालतको फैसला बमोक्षजम कसूरदार ििर भएको व्यक्षिले
फैसलाको सूचना पाएको सािी ठदनधभत्र स्िैच्छाले अदालतमा आफै उपक्षस्थत
भई फैसला बमोक्षजमको कैद िा जररबाना कायायन्ियन गनय अदालतलाई सियोग
गरे मा त्यस्तो व्यक्षिले ििर भएको कैद िा जररबाना िा दुिै सजायको बीस
प्रधतशत छु ट पाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कसूरदार ििर भएको व्यक्षि उपक्षस्थत
भएमा सम्बक्षन्धत अदालतले सोिी ठदन कैदी पूजी जारी गरी त्यस्तो व्यक्षिलाई
सम्बक्षन्धत कारागारमा पिाउनु पनेछ।"
(१७) दफा १५५ को उपदफा (१) मा रिे का "सजाय भएको मुद्दामा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"सजाय तोहकएको मुद्दामा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन् ।
(१८) दफा १६२ को उपदफा (४) मा रिे को “तत्काल” भन्ने शब्दको सट्टा “फैसला अक्षन्तम
भएपधछ तत्काल” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।
(१९) दफा १६४ को उपदफा (५) मा रिे का "सात िषयभन्दा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दश
िषयभन्दा" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन् ।
(२०) दफा १६५ को,22

(क) उपदफा (९) मा रिे का "चार िषयभन्दा बढी" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा १६४
को उपदफा (५) बमोक्षजमको अिधी भन्दा बढी" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन् ।
(ख) उपदफा (११) पधछ दे िायको दफा (११क) थहपएको छ:"(११क) यस दफा बमोक्षजम कुनै व्यक्षिको धबगो, िधतपूधतय िा अन्य
कुनै रकम भराईठदए बापत अदालतले त्यस्तो धबगो, िधतपूधतय िा रकमको तीन
प्रधतशत रकम अदालती दस्तूर बापत सम्बक्षन्धत व्यक्षिबाट धलनु पनेछ ।"
(२१) दफा १९३क. को उपदफा (२) पधछ दे िायको उपदफा (३) थहपएको छ:"(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापधन कसूर ििर भई
कैदमा रिेको कसूरदारले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा कैदमा रिे को कायायलय माफयत
उजुरी, धनिेदन, हफरादपत्र, प्रधतउत्तरपत्र र पुनरािेदनपत्र ठदं दा कुनै दस्तुर लाग्ने छै न।"
(२२) अनुसूची-१ को प्रकरण १. को खण्ड (क) को,(क)

उपखण्ड (२) पधछ दे िायको उपखण्ड (२क) थहपएको छ:“(२क) पररच्छे द-३ को दफा ८५”

(ख)

उपखण्ड (३) मा रिे का “९४ र १०२” भन्ने अङ्किरुको सट्टा “९४, ९५, १००
र १०२” भन्ने अङ्किरु राक्षखएका छन्।

(ग)

उपखण्ड (१७) मा रिे का “२१९, २२१” भन्ने अङ्किरुको सट्टा “२१९, २२०
को उपदफा (२) को खण्ड (क), २२१” भन्ने अङ्क र शब्दिरु राक्षखएका छन्।

(घ)

उपखण्ड (२२) मा रिे का “उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख)” भन्ने शब्दिरुको
सट्टा “उपदफा (३) को खण्ड (क), (क१), (ख),” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका
छन्।

(२३) अनुसूची-४ को प्रकरण १. को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) मा रिे का "दफा २२०"
भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा २२० को खण्ड (ख), (ग) र (घ)" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका
छन्।
४.

फौजदारी कसूर (सजाय धनधायरण तथा कायायन्ियन) ऐन, २०७४ मा सं शोधन: फौजदारी कसूर
(सजाय धनधायरण तथा कायायन्ियन) ऐन, २०७४ को,(१)

दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) पधछ दे िायको खण्ड (ख१) थहपएको छ:"(ख१) फौजदारी काययहिधध

सं हिताको दफा ९८ को उपदफा

बमोक्षजम मुद्दा जगाई कारिािी र हकनारा गनुय पने कसूर,"
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(४) िा

(८)

दफा ९ को उपदफा (२) पधछ दे िायको उपदफा (३) थहपएको छ:-

(२)

"(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन शुरु अदालतबाट
ु ाई भई सजाय धनधायरण भएकोमा शुरु अदालतबाट भएको ििर पुनरािेदन
एकपटक सुनि
ु ाई गनुय पने छै न।"
सुन्ने अदालतबाट सदर भएमा यस दफा बमोक्षजम सुनि
(३)

दफा १२ को उपदफा (६) मा रिे को "तोहकएको" भन्ने शब्दको सट्टा "नतोहकएको"
भन्ने शब्द राक्षखएको छ।

(४)

दफा २९ को उपदफा (१) मा रिे का "दुई धतिाई" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "चालीस
प्रधतशत" भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन् ।

(५)

दफा ४१ को उपदफा (७) मा रिे का "धनजको आक्षश्रत िकिालालाई" भन्ने शब्दिरुको
सट्टा "धनजको एकासगोलको पधत िा पत्नी, छोरा छोरी िा बाबु आमालाई" भन्ने शब्दिरु
राक्षखएका छन्।

(६)

दफा ४८ को उपदफा (२) को सट्टा दे िायको उपदफा (२) राक्षखएको छ:"(२) उपदफा (१) बमोक्षजम खडा भएको कोषमा अदालतको फैसला बमोक्षजम
जररबाना बापत प्राप्त िुने रकम र अपराध सं हिता िा प्रचधलत कानून बमोक्षजम कैद
बस्नु पने कसूरदार फौजदारी काययहिधध सं हिता बमोक्षजम कैद नबसी कैद बापत धतरे को
रकमबाट प्राप्त रकमको पचास प्रधतशत रकम जम्मा गनुय पनेछ।"

५.

प्रचधलत ऐन बमोक्षजम िुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापधन यो ऐन
प्रारम्भ िुन ु भन्दा अक्षघ नै भइसकेका कसूरमा त्यस्तो कसूर िुदाका बखत कायम रिे को कानून
बमोक्षजम िुनेछ ।
तर, त्यस्तो कसूरमा यस ऐन बमोक्षजम कम सजाय िुने रिे छ भने यसै ऐन बमोक्षजम
िुनेछ ।
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