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नपेाल सरकार 

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालयको सूचना  
 

 नेपाल सरकारले मलुकुी फौजदारी काययविमि (संविता) ऐन, २०७४ को दफा १९८ ले 
ददएको अमिकार प्रयोग गरी सोिी ऐनको अनसूुचीमा देिाय बमोजजम िेरफेर गरेकोले यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छः- 

(1) अनसूुची-१ को प्रकरण (१) को खण्ड (क) को,- 

(क)  उपखण्ड (१३) मा रिेका "दफा १९२" भन्न ेशब्दिरूको सट्टा "दफा 
१९२, १९३ र १९४" भन्ने शब्दिरु राजखएका छन ्। 

 (ख) उपखण्ड (२०) मा रिेका "दफा २४९, २५०, २५१, २५२ र २५३" 
भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा २५०, २५१, २५२ र २५३" भन्न ेशब्दिरु 
राजखएका छन ्। 

(ग) उपखण्ड (२३) मा रिेका "दफा २८३" भन्न े शब्दिरुको सट्टा "दफा 
२८५" भन्न ेशब्दिरु राजखएका छन ्। 

(2) अनसूुची-२ को,- 

  (क) प्रकरण (१) को खण्ड (क) पमछ देिायको खण्ड (ख) थवपएको छः- 
   "(ख) भाग-२ को पररच्छेद-८ को दफा १४७, १४८, १४९ र १५०" 

(ख) प्रकरण (५) मा रिेका "तथा सोसँग सम्बजन्ित पररच्छेद-११ अन्तगयतका" 
भन्ने शब्दिरुको  सट्टा "सम्बन्िी" भन्ने शब्द राजखएको छ ।   

(3) अनसूुची-४ को,- 

  (१) प्रकरण (१) को खण्ड (क) को,- 
(क) उपखण्ड (१) मा रिेका "दफा १९२ बािेक" भन्न ेशब्दिरुको सट ा 

"दफा १९२, १९३ र १९४ बािेक" भन्न े शब्दिरु राजखएका   
छन ्। 

   (ख)  उपखण्ड (२) जिवकएको छ । 
(ग)   उपखण्ड (५) मा रिेका "दफा २७७" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा 

   २७८" भन्न े शब्दिरु राजखएका छन ्। 
(२) प्रकरण (५) मा रिेका "तथा सोसँग सम्बजन्ित पररच्छेद-११ अन्तगयतका" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "सम्बन्िी" भन्ने शब्द राजखएको छ । 

(4) अनसूुची-९ मा रिेका "प्रिरी कमयचारीको" भन्न े शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी 
कमयचारी/अनसुन्िान अमिकारीको" भन्न ेशब्दिरु राजखएका छन ्।   
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(5) अनसूुची-१० को ठाउँ ठाउँमा रिेको "प्रिरी" भन्न ेशब्द जिवकएको छ । 

(6) अनसूुची-१८ मा रिेका "प्रिरी डायरी" भन्न ेशब्दिरुको सट्टा "अनसुन्िान डायरी" 
भन्न ेशब्दिरु राजखएका छन ्।  

(7) अनसूुची-१९ को प्रकरण (७), (८) र (९) मा रिेको "कसूरदार" भन्न ेशब्दको 
सट्टा "अमभयकु्त" भन्न ेशब्द राजखएको छ । 

(8) अनसूुची-२० मा रिेका "दफा २०" भन्न े शब्दिरुको सट्टा "दफा ३२" भन्न े
शब्दिरु राखी सोिी अनसूुचीको द्रष्टव्यको खण्ड (२) मा रिेका "कसूरदार सबैको" 
भन्न ेशब्दिरुको सट्टा "सबै अमभयकु्तको" भन्न ेशब्दिरु राजखएका छन ्। 

(9) अनसूुची-२१ को ठाउँ ठाउँमा रिेको "कसूरदार" भन्न ेशब्दको सट्टा "प्रमतिादी" भन्न े
शब्द राजखएको छ । 

(10) अनसूुची-२२ को ठाउँ ठाउँमा रिेका "पक्राउ पूजी" भन्न ेशब्दिरुको सट्टा "पक्राउ 
पूजी/समाह्वान" भन्न ेशब्दिरु राजखएका छन ्। 

(11) अनसूुची-२४ मा रिेको "कसूरदारका" भन्न े शब्दको सट्टा "अमभयकु्त/साक्षी/अन्य 
व्यजक्त" भन्न ेशब्दिरु राजखएका छन ्। 

(12) अनसूुची-२७ मा रिेको "तीस" भन्ने शब्दको सट्टा "पन्र" भन्ने शब्द राजखएको छ । 

(13) अनसूुची-३२ को ठाउँ ठाउँमा रिेको "प्रिरी" भन्न ेशब्द जिकी "विरासतमा राखी यो 
थनुिुा पूजी" भन्न ेशब्दिरुको सट्टा "विरासतमा राख्न यो थनुिुा पूजी" भन्न ेशब्दिरु 
राजखएका छन ्। 

(14) अनसूुची-३८ को ठाउँ ठाउँमा रिेको "बयान" भन्न ेशब्दको सट्टा "बकपर" भन्न े
शब्द राजखएकोछ । 

(15) अनसूुची-३९ मा रिेको "उजरुिाला" भन्न े शब्दको सट्टा "िादी" भन्न े शब्द, 
"अमभयकु्त" भन्न ेशब्दको सट्टा "प्रमतिादी" भन्न ेशब्द र "बयान" भन्न ेशब्दको सट्टा 
"बकपर" भन्न ेशब्द राजखएको छ । 

(16) अनसूुची-४० मा रिेको "िारेशनामा" भन्न े शब्दको सट्टा "िारेश" भन्न े शब्द 
राजखएको छ । 
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(17) अनसूुची-४१ मा रिेको "उजरुिाला" भन्न े शब्दको सट्टा "िादी" भन्न े शब्द, 
"अमभयकु्त" भन्न ेशब्दको सट्टा "प्रमतिादी" भन्न ेशब्द र "बयान" भन्न ेशब्दको सट्टा 
"बकपर" भन्न ेशब्द राजखएको छ । 

 
आज्ञाले, 

 
 

राजीि गौतम 

       नेपाल सरकारको सजचि 


