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मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नपेाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ 
 

प्रमाणीकरण मममत 

२०७६।०१।०२ 

संवत  २०७६ सालको ऐन नं. १ 

मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नपेाल ऐनलाई संशोधन गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: मलुकुी देवानी संहिता, मलुकुी देवानी कार्नहवमध संहिता, 
मलुकुी अपराध संहिता तथा मलुकुी फौजदारी कार्नहवमध संहिता 
सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन वाञ्छनीर् भएकोले,   

संघीर् संसदले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "मलुकुी संहिता 
सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५"  

रिेको छ ।   

 (२)  र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ ।  

२. मलुकुी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन: मलुकुी 
 देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को,– 

(१) दफा १ को उपदफा (१) मा रिेका "मलुकुी देवानी 
(संहिता) ऐन, २०७४" भन् ने शब्दिरुको सट्टा 
"मलुकुी देवानी संहिता, २०७४" भन् ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(२) दफा ४२ को उपदफा (६) को िण्ड (घ) को सट्टा 
देिार्को िण्ड (घ) राक्षिएको छ:- 

"(घ) आफ्नो कार्न सम्पादन गनन कानूनको                                     
अधीनमा रिी कमनचारी मनर्कु्षि गनन," 
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(३) दफा ५४ को उपदफा (७) को िण्ड (क) मा 
रिेका "नेपाल सरकारलाई" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तिलाई" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(४) दफा ६१ को उपदफा (१) को िण्ड (ग) मा 
रिेका "नेपाल सरकारलाई" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तिलाई" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(५) दफा ७२ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) पमछ 
  देिार्का िण्ड (ग) र (घ) थहपएका छन््ः– 

 "(ग) दफा ७० को उपदफा (१) को िण्ड (घ) 
  हवपरीत भएको हववाि, 

  (घ) कानून बमोक्षजम अंशवण्डा गरी मभन्न भएको 
  अवस्थामा बािेक हववाहित परुुष वा  
  महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कार्म रिेको 
  अवस्थामा गरेको अको हववाि ।"  

(६) दफा ७३ को उपदफा (१) को िण्ड        
(क) क्षिहकएको छ । 

(७) दफा ७४ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) पमछ 
  देिार्का िण्ड (ग) र (घ) थहपएका छन:्- 

  "(ग)  दफा ७० को उपदफा (१) को िण्ड (घ) 
   बमोक्षजम हववाि गने उमेर पूरा नभएमा, 

   (घ)  बिहुववाि कार्म िनुे अवस्था भएमा । 
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(८) दफा ७६ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकेको अमधकारी समि" भन्ने शब्दिरूको 
सट्टा "कानून बमोक्षजम तोहकएको अमधकारी 
समि" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 

(ि) उपदफा (३) मा रिेका "नेपाल सरकारले 
तोहकददएको ढााँचामा" भन्ने शब्दिरूको सट्टा  
"प्रचमलत कानून बमोक्षजमको ढााँचामा" भन्ने 
शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 

(९)  दफा ८० को उपदफा (२) मा रिेका "नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोहकददए बमोक्षजमको ढााँचामा" भन्ने शब्दिरूको सट्टा 
"प्रचमलत कानूनले तोहकएको ढााँचामा" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्। 

(१०) दफा ९६ मा रिेको "अदालतमा" भन्ने शब्दको सट्टा 
"सम्बक्षन्धत क्षजल्ला अदालतमा" भन्न े शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(११) दफा ११३ को,- 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोहकददएको अमधकारी समि" भन्ने 
शब्दिरूको सट्टा "कानून बमोक्षजम 
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तोहकएको अमधकारी समि" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्। 

(ि) उपदफा (२) मा रिेका "नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोहकददए बमोक्षजमको" भन्ने शब्दिरूको 
सट्टा "प्रचमलत कानूनमा तोहकददए 
बमोक्षजमको" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका  

छन ्। 

(१२) दफा ११७ को उपदफा (१) र (२) मा रिेको 
"अदालत" भन्ने शब्दको सट्टा "सम्बक्षन्धत क्षजल्ला 
अदालत" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(१३) दफा १३० मा रिेका "तर्सरी मनर्िु भएको वा" 
भन्ने शब्दिरुको सट्टा "तर्सरी मनर्िु भएको क्षशिक 
वा" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(१४) दफा १३५ मा रिेका "व्र्क्षिको िक, हित वा 
संरिण" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "व्र्क्षिको संरिण, 

मनजको िक वा हितको संरिण" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(१५) दफा १४५ को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांशमा रिेको 
  "देवानी" भन्ने शब्द क्षिहकएको छ ।  

(१६) दफा १७१ को उपदफा (३) मा रिेका "अदालतमा 
मनवेदन" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "सम्बक्षन्धत क्षजल्ला 
अदालतमा मनवेदन"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 
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(१७) दफा १७७ को उपदफा (१) मा रिेका "सम्बक्षन्धत 
अदालतमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "सम्बक्षन्धत क्षजल्ला 
अदालतमा"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(१८) दफा २०० मा रिेका "हवदेशक्षस्थत नेपाली मनर्ोग र 
तर्स्तो मनर्ोग" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "नेपाली मनर्ोग 
र तर्स्तो दूतावास वा मनर्ोग" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(१९) दफा २४५ मा रिेका "ज्र्ान मलने वा मलन 
लगाउनेका िकवालाले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "ज्र्ान 
मलने वा मलन लगाउने व्र्क्षि र मनजका िकवालाले" 
भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(२०) दफा २४८ को उपदफा (२) मा रिेका "िकवाला 
रिेनछ । तर" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "िकवाला 
रिेनछ र"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(२१) दफा २९९ मा रिेका "नेपाल सरकारको" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् तिको"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(२२) दफा ३०५ को उपदफा (५) पमछ देिार्को 
उपदफा (६) थहपएको छ:- 

  "(६) सरकारी, सावनजमनक वा सामदुाहर्क 
सम्पक्षि आफ्नो वा व्र्क्षि हवशेषको नाममा दतान 
गराउने कार्न प्रचमलत कानून बमोक्षजम पमन कसूर 
िनुेमा सो बमोक्षजमको कसूरमा सजार् गननको लामग 
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कारबािी चलाउन र्स दफामा लेक्षिएका कुराले कुनै 
बाधा पने छैन ।" 

(२३) दफा ३२८ को उपदफा (१) को िण्ड (ग) को 
  सट्टा देिार्को िण्ड (ग) राक्षिएको छ्ः– 

 "(ग)  मनजको मतृर् ुभएमा वा दामासािीमा  
   परेमा," 

(२४) दफा ३४२ को उपदफा (१) को िण्ड (च) मा 
रिेका "गठुी सञ्चालक बिाल रिेको वा गठुी 
सञ्चालकबाट" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "गठुी सञ्चालक 
बिाल रिेको अवमधभर र गठुी सञ् चालकबाट" भन् ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(२५) दफा ३४९ मा रिेका "उच्च अदालत" भन् ने 
शब्दिरुको सट्टा "क्षजल्ला अदालत" भन् ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(२६) दफा ४२८ मा रिेका "माथवरी वा गभनमा रिेका 
क्षशशकुो लामग" भन् ने शब्दिरुको सट्टा "माथवरीमा 
रिेको असिम वा अधनसिम व्र्क्षि वा संरिकले 
आफ्नो वा सगोल पररवारका सदस्र्ले गभनमा रिेको 
क्षशशकुो लामग" भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(२७) दफा ४३२ को उपदफा (१) मा  
देिार्को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश थहपएको छ:- 
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"तर गैर आवासीर् नेपाली नागररकता प्राप्त 
गरेको व्र्क्षिको िकमा प्रचमलत कानून बमोक्षजम 
िनुेछ ।" 

(२८) दफा ४३४ मा रिेका "दफा ४४९" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "दफा ४३२" भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(२९) दफा ४५८ को उपदफा (१) मा रिेका "दफा 
४७१, ४७२ वा ४७३ मा" भन् ने शब्दिरुको सट्टा 
"दफा ४५५, ४५६ वा ४५७ मा" भन् ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(३०) दफा ४५९ मा रिेका "दफा ४७८ र ४७९ मा" 
भन् ने शब्दिरुको सट्टा "दफा ४५७ र ४५८ मा" 
भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(३१) दफा ५११ को उपदफा (२) मा रिेका "एक वा" 
  भन् ने शब्दिरु क्षिहकएका छन ्। 

(३२) दफा ५२७ को िण्ड (ङ) मा रिेका "निनुे करार" 
भन्ने शब्दिरुको सट्टा "िनु नसकने करार" भन् ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(३३) दफा ५३६ मा रिेका "करार रद्द गने कार्न तर्स्ता 
सम्पूणन व्र्क्षििरुले रद्द गरेमा"  भन् ने शब्दिरुको 
सट्टा "करार रद्द गने कार्न तर्स्ता सम्पूणन 
व्र्क्षििरुले गरेमा"  भन्न ेशब्दिरु राक्षिएका छन ्। 
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(३४) दफा ५७२ को उपदफा (२) मा रिेका "करारमा 
मनक्ष चत रकम" भन् ने शब्दिरुको सट्टा "मनक्ष चत 
रकम"  भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(३५) दफा ६१८ को उपदफा (७) मा रिेका "र्स 
दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन" 
भन् ने शब्दिरुको सट्टा "र्स दफामा लेक्षिएको कुनै 
कुराले" भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(३६) दफा ६४४ को उपदफा (१) को िण्ड (ज) मा 
रिेको "व्र्विार" भन् ने शब्दपमछ "वा" भन् ने शब्द 
थहपएको छ ।  

(३७) दफा ६५६ को दफा शीषनकमा रिेको "आफन्तले" 
  भन् ने शब्द क्षिहकएको छ ।  

(३८) दफा ६७२ को उपदफा (४) क्षिहकएको छ ।  

(३९) दफा ६७६ मा रिेका "तर्स्तो पश ुधनीले दाहर्तव" 
भन् ने शब्दिरुको सट्टा "बापतको दाहर्तव तर्स्तो पश ु
धनीले" भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(४०) दफा ६८० को स्पष्टीकरणमा रिेका "तर्सको 
उतपादनको कब्जा अनमधकृत िमत" भन् ने शब्दिरुको 
सट्टा "तर्सको उतपादनको कब्जा, अनमधकृत िमत" 
भन् ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(४१) दफा ६९२ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेको "पररच्छेद" भन् ने 
शब्दको सट्टा "भाग"  भन् न ेशब्द राक्षिएको छ । 
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(४२) लामो शीषनक, प्रस्तावना, हवमध मनमानण सूत्र र दफा १ 
को उपदफा (१) बािेक अन्र्त्र ठाउाँ ठाउाँमा रिेको 
"ऐन" भन् ने शब्दको सट्टा "संहिता" भन् ने शब्द रािी 
रुपान्तर गररएको छ ।  

३. मलुकुी देवानी कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन्ः  
मलुकुी देवानी कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४ को,– 

(१) दफा १ को उपदफा (१) मा रिेका "मलुकुी देवानी 
कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "मलुकुी देवानी कार्नहवमध संहिता, २०७४" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(२) दफा ९ को उपदफा (३) को ठाउाँ ठाउाँमा रिेका 
"नेपाल सरकार" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् ति" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(३) दफा २८ को उपदफा (१) को स्पष्टीकरणको िण्ड 
(ग) को सट्टा देिार्को िण्ड (ग) राक्षिएको छ्ः– 

"(ग) "सरकारी कार्ानलर्" भन्नाले राष्ट्रपमतको 
कार्ानलर्, उपराष्ट्रपमतको कार्ानलर्, सवोच्च 
अदालत, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, नेपाल 
सरकारको कार्ानलर्, प्रदेश सरकारको 
कार्ानलर्, स्थानीर् तिको कार्ानलर्, प्रदेश 
प्रमिुको कार्ानलर्, संवैधामनक मनकार् वा 
सोको कार्ानलर्, अदालत, 

मिान्र्ार्ामधविाको कार्ानलर्, नेपाली सेना, 
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नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाल 
लगार्तका संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् तिका 
सबै सरकारी कार्ानलर् सम्िन ुपछन ।" 

(४) पररच्छेद–४ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेका देिार्का 
शब्दको सट्टा देिार् बमोक्षजमका शब्द रािी रुपान्तर 
गररएको छ:- 

   (क) "िस्तािर" भन्ने शब्दको सट्टा  
       "दस्तित"  

   (ि) "दजान" भन्ने शब्दको सट्टा "पद"।  

(५) दफा ४८ मा रिेका "हफराद गनुन पने कारण परेको 
मममतले छ महिनामभत्र" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "जहिले 
सकैु पमन" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(६) दफा ५१ को उपदफा (२) को स्पष्टीकरणको सट्टा 
देिार्को स्पष्टीकरण राक्षिएको छ:-  

 "स्पष्टीकरण: र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग 
"सावनजमनक मबदा भन्नाले" प्रचमलत कानून बमोक्षजम 
तोहकएको सावनजमनक मबदा सम्िन ुपछन ।" 

(७) दफा ५८ को िण्ड (क) मा रिेको "शोकवरण" 

भन्ने शब्दको सट्टा "हकररर्ा सरिको शोकवरण"  

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(८) दफा ६३ को उपदफा (३) मा रिेका "नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकार वादी िनुे मदु्दा, स्थानीर् 
तिको िेत्रामधकारमभत्रको मदु्दा सावनजमनक वा 
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सरकारी सम्पक्षिको उपर्ोगको मदु्दा" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् ति 
वादी िनुे मदु्दा" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(९) दफा ६४ को उपदफा (१) को सट्टा देिार्को 
  उपदफा (१) राक्षिएको छ्ः– 

"(१) र्स पररच्छेद बमोक्षजम लाग्ने 
अदालती शलु्क दाक्षिल नगरी अदालतमा ददएको 
हफरादपत्र वा पनुरावेदनपत्र, मलएको प्रमतदाबी वा 
मदु्दा पनुरावलोकन गरी वा दोिोर् र्ाई िेनन ददएको 
मनवेदन उपर कुनै कारबािी िनु सकने छैन ।" 

(१०) दफा ७२ मा रिेका "मदु्दा दार्र" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "हफरादपत्र दार्र" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका  
छन ्।  

(११) दफा ९९ को उपदफा (४) को सट्टा देिार्को 
 उपदफा (४) राक्षिएको छ्ः– 

"(४) उपदफा (१) बमोक्षजम वादी वा 
मनजको कानून व्र्वसार्ीले प्रमतवादीलाई म्र्ाद 
बिुाउन ल्र्ाएमा प्रमतवादीले तर्स्तो म्र्ाद बकु्षिमलन ु
पनेछ र तर्सरी बकु्षिमलएकोमा रीतपूवनक म्र्ाद 
बिुाएको मामननेछ ।"  

(१२) दफा १०७ को उपदफा (१) मा रिेको "पहिचान" 

भन्ने शब्दको सट्टा "अमभलेि" भन्ने शब्द राक्षिएको 
छ ।  
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(१३) दफा ११९ को उपदफा (१) मा रिेका "म्र्ाद 
तामेल भएको मममतले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "म्र्ाद 
तामेल भएको मममतले बाटोको म्र्ाद बािेक" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका  छन ्।  

(१४) दफा १२८ को सट्टा देिार्को दफा १२८ 
 राक्षिएको छ्ः– 

"१२८. मलित दरपीठ गनुन पने : (१) दफा १२६ 
बमोक्षजम जााँच गदान तर्स्तो मलित िदम्र्ाद 
वा म्र्ादमभत्र नभएको, सम्बक्षन्धत अदालतको 
अमधकारिेत्रमभत्र नरिेको, अदालतले िेनन 
नपने वा निनुे वा कानून हवपरीत भएको 
कारण दतान गनन नममल्ने देक्षिएमा 
सम्बक्षन्धत अमधकृतले दरपीठ गरी 
अदालतको छाप लगाई सम्बक्षन्धत 
व्र्क्षिलाई भरपाई गराई हफतान ददन ु 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम 
अमधकारिेत्र नभएको कारणले दरपीठ 
भएको उजरुीको हवषर्मा मदु्दा गनुन पने 
अक्षन्तम िदम्र्ाद दरपीठ भएको ददनसम्म 
रिेछ भने प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेक्षिएको भए तापमन तर्स्तो उजरुी गने 
व्र्क्षिले सो ददनबाट बाटोको म्र्ाद बािेक 
पन्र ददनमभत्र दतान गनन ल्र्ाएमा 
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अमधकारिेत्र भएको अदालतले कानून 
बमोक्षजम दतान गररददन ुपनेछ ।" 

(१५) दफा १४२ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेका "वा तर्स्तो 
मनकार्" भन्ने शब्दिरु क्षिकी सोिी दफाको 
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांशको सट्टा देिार्को 
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश राक्षिएको छ:-  

  "तर मदु्दाको प्रमाण परीिण गदान, सनुवुाइ 
गदान वा अदालतले उपक्षस्थत िनु भनी आदेश ददएको 
ददन नेपाल सरकार, संवैधामनक मनकार् वा 
अदालतको प्रमतमनमधतव गनन सरकारी वकील र प्रदेश 
सरकार वा स्थानीर् तिको प्रमतमनमधतव गनन प्रचमलत 
कानून बमोक्षजम तोहकएको वा िहटएको वकील 
उपक्षस्थत िनु ुपनेछ।"  

(१६) दफा १५४ को उपदफा (४) पमछ देिार्को 
 उपदफा (५) थहपएको छ:- 

"(५) र्स दफा बमोक्षजमको अक्षततर्ारनामा 
प्रमाक्षणत गदान तीन पसु्ताको नातामभत्र भएमा दफा 
१५३ को उपदफा (४) बमोक्षजम र सो बािेक 
अरुलाई सम्पक्षि मबक्री गने वा िक छाडी ददने गरी 
गररएको अक्षततर्ारनामा प्रमाक्षणत गदान पााँच िजार 
रुपैर्ााँ दस्तरु लाग्नेछ ।"  

(१७) दफा १५५ को उपदफा (१) को,- 

(क) िण्ड (ङ) को सट्टा देिार्को िण्ड (ङ) 
      राक्षिएको छ्ः– 
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"(ङ) वाररस माफन त ्िक िस्तान्तरण वा 
सट्टापट्टा गने भमनएको सम्पक्षि 
सम्बक्षन्धत व्र्क्षि नै आफैँ  
उपक्षस्थत भई िस्तान्तरण वा 
सट्टापट्टा गरेमा," 

(ि) पररच्छेद-१३ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेको 
"अक्षततर्ारनामा" भन्ने शब्दको सट्टा 
"वाररसनामा" भन्ने शब्द राक्षिएको छ ।  

(१८) दफा १९१ को उपदफा (७) क्षिहकएको छ ।  

(१९) दफा १९५ मा रिेका "मदु्दा र" भन्ने शब्दिरु 
  क्षिहकएका छन ्। 

(२०) दफा १९७ को उपदफा (५) को सट्टा देिार्को 
उपदफा (५) राक्षिएको छ:- 

"(५) अदालतबाट एकतफी फैसला 
भएकोमा तर्सरी फैसला गने अदालतले तर्स्तो 
फैसला तर्ार भई प्रमाणीकरण भएको मममतले तीस 
ददनमभत्र मदु्दामा उपक्षस्थत नरिेको पिलाई 
फैसलाको अनसूुची-२० बमोक्षजमको ढााँचामा 
पररच्छेद-८ को प्रहक्रर्ा पूरा गरी सूचना तामेल गनुन 
पनेछ र तर्स्तो सूचना तामेल िनु नसकेमा मदु्दामा 
उपक्षस्थत नरिेको पिको जानकारीको लामग 
राहष्ट्रर्स्तरका दैमनक पमत्रकामा एकतफी फैसला 
भएको सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ ।" 
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(२१) दफा १९८ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "दफा १९२                            
बमोक्षजम" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा १९७   
बमोक्षजम"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ि)  उपदफा (२) पमछ देिार्का उपदफा (२क) 
र (२ि) थहपएका छन:्- 

"(२क) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
अवमधमभत्र फैसला तर्ार िनु नसकेमा 
तर्स्तो अवमध समाप्त भएको तीन ददनमभत्र 
सम्बक्षन्धत पिले उच्च अदालत र मातित 
अदालतको फैसलाको िकमा सम्बक्षन्धत 
उच्च अदालतका मतुर् न्र्ार्ाधीश समि र 
सवोच्च अदालतको फैसलाको िकमा प्रधान 
न्र्ार्ाधीश समि उजरु गनन सकनेछ ।  

(२ि) उपदफा (२क) बमोक्षजम 
उजरु पनन आएकोमा सम्बक्षन्धत मतुर् 
न्र्ार्ाधीश वा प्रधान न्र्ार्ाधीशले एक 
िप्तामभत्र फैसला तर्ार गररसकन सम्बक्षन्धत 
न्र्ार्ाधीशलाई मनदेशन ददन ुपनेछ ।" 

(२२) दफा २०० को उपदफा (४) पमछ देिार्को 
 उपदफा (५) थहपएको छ्ः– 

"(५) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु 
कुरा लेक्षिएको भए तापमन अदालतले फैसला सनुी 
पाएको कागज गराएको ददनमा नै फैसला तर्ार गरी 
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न्र्ार्ाधीशले िस्तािर गरी प्रमाणीकरण गरेकोमा 
बािेक अन्र् अवस्थामा फैसला सनुी पाएको कागज 
गराएको भए पमन दफा १९८ बमोक्षजम फैसला 
प्रमाणीकरण भएको ददनलाई फैसला सनुी पाएको 
ददन मामननेछ ।" 

(२३) दफा २०१ को उपदफा (४) मा रिेका "ताररि 
तोकन ु पने भए पिलाई" भन्न ेशब्दिरु पमछ "पन्र 
ददनमभत्र िाक्षजर िनु जान ु भनी"  भन्ने शब्दिरु 
थहपएका छन ्। 

(२४) दफा २०३ को,– 

(क) उपदफा (४) पमछ देिार्को उपदफा 
  (४क) थहपएको छ्ः– 

"(४क) कुनै अदालतमा दार्र 
रिेको कुनै मदु्दा र्स संहिता बमोक्षजम 
तर्स्तो अदालतको न्र्ार्ाधीशले िेनन निनुे 
कुनै कारण भएमा सम्बक्षन्धत अदालतले 
तर्स्तो कुरा उल्लेि गरी पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतमा प्रमतवेदन पठाउन ुपनेछ र तर्स 
बमोक्षजम प्रमतवेदन प्राप्त भएमा पनुरावेदन 
सनु्ने अदालतले पििरुको सहुवधालाई समेत 
हवचार गरी तर्स्तो मदु्दा आफ्नो प्रादेक्षशक 
अमधकार िेत्रको समान तिको अको 
अदालतमा सानन आदेश ददन सकनेछ ।" 
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(ि)  उपदफा (५) र (६) मा रिेका "उपदफा 
(२) वा (३)" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"उपदफा (२), (३) र (४क)" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(२५) दफा २०६ को िण्ड (ि) मा रिेको "ममलापत्र" 

भन्ने शब्दको सट्टा "मेलममलाप वा ममलापत्र" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(२६) दफा २१८ को उपदफा (२) मा रिेका "तर्स्तो 
पनुरावेदनको पहिले मनणनर् नभए सरि ठानी" भन्ने 
शब्दिरु क्षिहकएका छन ्।  

(२७) दफा २१९ को,– 

(क) दफा (१) को िण्ड (क) र (ग) को सट्टा 
देिार्को िण्ड (क) र (ग) राक्षिएका  छन:्- 

"(क) उच्च अदालतको फैसला वा 
अक्षन्तम आदेशमा गम्भीर 
संवैधामनक वा कानूनी त्रहुट 
भएको, 

(ग) सरकारी वा सावनजमनक सम्पक्षि 
सम्बन्धी हववाद समावेश भएको 
मदु्दामा मममसल संलग्न प्रमाणको 
उक्षचत मूल्र्ाङ्कन नभएको कारणले 
सरकारी वा सावनजमनक सम्पक्षि 
हिनाममना भएको वा तर्स्तो 
सम्पक्षिमा िमत पगुेको, वा" 
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(ि) उपदफा (३) मा रिेका "तोहकए 
बमोक्षजमका" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"उपदफा (१) बमोक्षजमको अवस्था रिेको 
प्रमाक्षणत गने"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका  
छन ्। 

(ग) उपदफा (६) मा रिेका "उपदफा (२)" 
भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (५)" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(२८) दफा २२० को उपदफा (३) र (४) को सट्टा 
 देिार्का उपदफा (३) र (४) राक्षिएका छन््ः– 

"(३) पनुरावलोकनको लामग मनवेदन ददाँदा 
सवोच्च अदालतका न्र्ार्ाधीशले फैसला वा अक्षन्तम 
आदेशमा िस्तािर गरी प्रमाक्षणत गरेको मममतले साठी 
ददनमभत्र ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम परेको मनवेदन 
उपर पहिला फैसला गने न्र्ार्ाधीश बािेकका अन्र् 
न्र्ार्ाधीशबाट अनमुमत प्रदान गने वा नगने आदेश 
गनुन पनेछ ।" 

(२९) दफा २२५ को,– 

(क) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि), (ग), 
(घ), (ङ) र (च) को सट्टा देिार्का िण्ड 
(क), (ि), (ग), (घ), (ङ) र (च) 
राक्षिएका छन ्:- 
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"(क) अदालतमा उपक्षस्थत िनु ु पने 
व्र्क्षिको कोिी मतृर् ुभई परम्परा 
अनसुार मनज आफैँ  हकररर्ा वा 
हकररर्ा सरिको शोकवरण गरी 
बस्न ुपरेको भए तर्स्तो व्र्क्षिको 
मतृर् ु भएको पन्र ददन पगुेको 
मममतले बाटोको म्र्ाद बािेक सात 
ददन, 

(ि) अदालतमा उपक्षस्थत िनु ु पने 
व्र्क्षि महिला भई सतुकेरी भएको 
भए सतुकेरी भएको मममतले 
बाटोको म्र्ाद बािेक साठी ददन,  

(ग) अदालतमा उपक्षस्थत िनु ु पने 
म्र्ादमभत्र िोलो, पहिरो वा हिउाँले 
बाटो बन्द भई वा कफ्रू्नको 
घोषणा भएको वा अन्र् कुनै 
कारणले सावनजमनक र्ातार्ातको 
साधन नचलेको भए बाटो िलेुको 
वा सावनजमनक र्ातार्ातको साधन 
चलेको मममतले बाटोको म्र्ाद 
बािेक पन्र ददन, 

(घ) अदालतमा उपक्षस्थत िनु ु पने 
म्र्ादमभत्र भकूम्प वा ज्वालामिुी 
जस्ता हवपद् परेको भए तर्स्तो 
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भएको मममतले बाटोको म्र्ाद 
बािेक दश ददन,  

(ङ) अदालतमा उपक्षस्थत िनु ु पने 
व्र्क्षिलाई कसैले अपिरण गरी 
लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको 
भए तर्स्तो अपिरण वा 
बन्धकबाट मिु भएको मममतले 
बाटोको म्र्ाद बािेक पन्र ददन, 

(च) अदालतमा उपक्षस्थत िनु ु पने 
व्र्क्षि कुनै दघुनटनाको कारण 
अचेत वा हिाँडडलु गनन नसकने भई 
वा अशि हवरामी भएको कारण 
हिाँडडलु गनन नसकन े भई नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा 
भनान भई उपचार गराएकोमा पन्र   
ददन ।" 

(ि)  उपदफा (१) पमछ देिार्को उपदफा 
  (१क) थहपएको छ:- 

"(१क) उपदफा (५) को िण्ड 
(क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म 
सम्बक्षन्धत व्र्क्षिले अदालतलाई सोको 
सूचना तरुुन्त ददन ुपनेछ ।" 

(३०) दफा २६१ को उपदफा (२) मा रिेको "सरकारी 
वकीलले" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "नेपाल सरकारको 



 

21 
 

िकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् तिको िकमा प्रचमलत कानून बमोक्षजम 
तोहकएको वा िहटएको वकीलले" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्। 

 (३१) दफा २६२ को उपदफा (२) मा रिेका  
"पररच्छेद-८" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पररच्छेद-२१" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

 (३२) दफा २६३ को,- 

(क) उपदफा (१) मा रिेको "सरकारी वकीलले" 
भन्ने शब्दिरूको सट्टा "नेपाल सरकार वादी िनुे 
मदु्दाको िकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश 
सरकार र स्थानीर् ति वादी िनुे मदु्दाको 
िकमा प्रचमलत कानून बमोक्षजम तोहकएको वा 
िहटएको वकीलले" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका 
छन ्। 

(ि)  उपदफा (२) को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांशमा 
रिेका "सरकारी वकीलले" भन्ने शब्दिरूको 
सट्टा "नेपाल सरकार वादी िनुे मदु्दाको िकमा 
सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीर् 
ति वादी िनुे मदु्दाको िकमा प्रचमलत कानून 
बमोक्षजम तोहकएको वा िहटएको वकीलले" भन्ने 
शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 
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(३३) दफा २७० क्षिहकएको छ । 

(३४) दफा २८६ को सट्टा देिार्को दफा २८६ राक्षिएको 
छ:- 

"२८६. अनसूुचीमा थपघट वा िेरफेर गनन सकने: 
 (१) नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुची-
२८ मा आवर्क िेरफेर र थपघट गनन 
सकनेछ । 

  (२) सवोच्च अदालतले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी     
अनसूुची-२८ बािेकका अन्र् अनसूुचीिरूमा 
आवर्क थपघट वा िेरफेर गनन 
सकनेछ।" 

(३५) दफा २८८ मा रिेका "सवोच्च अदालतले" भन्ने 
शब्दिरूको सट्टा "सवोच्च अदालतले र अन्र् 
हवषर्मा नेपाल सरकारले" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका 
छन ्। 

(३६) लामो शीषनक, प्रस्तावना र हवमध मनमानण सूत्र, दफा १ 
को उपदफा (१) र अनसूुची-१ बािेक अन्र्त्र ठाउाँ 
ठाउाँमा रिेको "ऐन" भन्ने शब्दको सट्टा "संहिता" भन्ने 
शब्द रािी रुपान्तर गररएको छ । 

(३७) अनसूुची-१३ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेका 
"अक्षततर्ारनामा" भन्ने शब्दको सट्टा "वाररसनामा" भन्ने 
शब्द राक्षिएको छ । 
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४. मलुकुी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन: मलुकुी 
 अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को,– 

(1) दफा १ को उपदफा (१) मा रिेका "मलुकुी अपराध 
(संहिता) ऐन, २०७४" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "मलुकुी 
अपराध संहिता, २०७४" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका  
छन ्। 

(2) दफा २ को उपदफा (३) मा रिेका "नेपाली 
नागररकले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "नेपाली नागररक वा 
अन्र् कसैले" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(3) दफा ३ को,– 

(क) िण्ड (ञ) को उपिण्ड (३) को सट्टा 
देिार्को उपिण्ड (३) राक्षिएको छ:- 

"(३)  स्थानीर् ति वा क्षजल्ला समन्वर् 
समममतको कुनै पद वा सेवामा 
मनवानक्षचत, मनोनीत वा मनर्िु 
भएको व्र्क्षि," 

(ि) िण्ड (ढ) को,– 

(१) उपिण्ड (२) पमछ देिार्को उपिण्ड  
(२क) थहपएको छ:- 

"(२क)  संहवधान बमोक्षजम प्रदेश 
प्रमिुबाट भएको 
औपचाररक कार्नको 
अमभलेिको रुपमा रिेको 
मलित," 
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(२) उपिण्ड (३) पमछ देिार्को उपिण्ड 
(३क) थहपएको छ:- 

"(३क) संघीर्, प्रदेश वा स्थानीर् 
कानून बमोक्षजम जारी 
भएको कुनै मलित," 

(4) दफा ४ मा रिेका "र्स ऐनको" र "र्स ऐन" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा क्रमश्ः "र्स संहिताको" र "र्स 
संहिता" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(5) दफा २४ को उपदफा (३) मा रिेका "हवश्वास भई" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "हवश्वास भएमा" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(6) दफा ३३ को उपदफा (२) मा रिेका "एकजना 
मात्र वा दवैु जनाले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "एकजना 
मात्र वा दईु वा दईुभन्दा बढी व्र्क्षििरुले"  भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(7) दफा ३८ को,– 

(क)  िण्ड (ट) मा रिेका "लाभको प्रलोभन 
पाउन" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "लाभ पाई वा 
लाभ पाउने प्रलोभनमा परी" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(ि)  िण्ड (ड) मा रिेका "कू्रर र्ातना," भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "र्ातना ददई वा कू्रर," 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 
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(ग) िण्ड (ध) मा रिेका "हवनाश गने" भन्ने 
शब्दिरुपमछ "गरी" भन्ने शब्द थहपएको    
छ । 

(घ)  िण्ड (भ) मा रिेका "सवारी साधन," भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "सवारी वा" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(8) दफा ४० को उपदफा (१) को िण्ड (छ) मा 
रिेका "सामदुाहर्क सेवा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"सधुार गिृ वा सामदुाहर्क सेवा" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(9) दफा ४१ को िण्ड (ङ) मा रिेका "लोप गने" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "हवनाश गने गरी" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(10) दफा ४३ र ४४ को सट्टा देिार्का दफा ४३ र 
४४ राक्षिएका छन:्- 

"४३. एकीकृत कसूर बापत थप सजार् िनु:े   
(१) कुनै व्र्क्षिले एउटै वारदातमा 
एकभन्दा बढी कसूर गरेमा तर्स्तो व्र्क्षिले 
एकीकृत कसूर गरेको मामननेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
एकीकृत कसूर गने कसूरदारलाई सजार् 
गदान सबैभन्दा बढी सजार् िनुे कसूर 
बापतको सजार् र तर्सपमछको अमधकतम 
सजार् िनुे अको कसूर बापतको सजार्को 
आधा सजार् थप गरी सजार् गनुन पनेछ। 
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तर जन्मकैदको सजार् िनुे 
अवस्थाको कसूरदारको िकमा र्ो उपदफा 
लागू िनुे छैन। 

 ४४. थप सजार् िनुे: (१) जघन्र् वा गम्भीर 
कसूरमा सजार् पाएको व्र्क्षिले अको 
कसूर गरेमा मनजले पमछल्लो पटक गरेको 
कसूरमा िनुे सजार्को दोब्बरसम्म सजार् 
िनुेछ ।  

तर जन्म कैदको सजार् पाएको 
कसूरदारको िकमा र्ो दफा लागू िनु े 

छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
कसूर बािेक अन्र् कसूरमा सजार् पाएको 
व्र्क्षिले तर्स्तो सजार् भिुान गरेको पााँच 
वषनमभत्र अको कसूर गरेमा मनजलाई 
पमछल्लो पटक गरेको सजार्को 
दोब्बरसम्म सजार् िनुेछ ।" 

(11) दफा ४५ को,– 

(क) उपदफा (२) को सट्टा देिार्को उपदफा (२) 
राक्षिएको छ:- 

"(२) दश वषन वा दश वषनभन्दा मामथ 
र चौध वषनभन्दा कम उमेर भएको व्र्क्षिले 
कानून बमोक्षजम जररबाना िनुे कुनै कसूर 
गरेकोमा जररबाना नगरी मनजलाई सम्िाई 
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बिुाई गनुन पनेछ र कैद िनुे कसूर 
गरेकोमा कसूर िेरी छ महिनासम्म कैद 
सजार् गनन वा कैद नगरी बढीमा एक 
वषनसम्म सधुार गिृमा राख्न सहकनेछ ।" 

(ि)  उपदफा (३) र (४) मा रिेका "कैदको 
सजार् िनुे" भन्ने शब्दिरु क्षिहकएका छन ्।  

(ग) उपदफा (४) पमछ देिार्को उपदफा (५) 
थहपएको छ:- 

"(५) उपदफा (२), (३) र (४) मा 
जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन सोह्र 
वषन उमेर पूरा नभएका बालबामलकालाई 
सजार् गदान जघन्र् कसूर, गम्भीर कसूर वा 
पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बािेक कैदको 
सजार् गनुन िुाँदैन ।" 

(12) दफा ४६ को,- 
(क) उपदफा (१) को सट्टा देिार्को उपदफा (१)  

राक्षिएको छ:- 

  "(१) कुनै कसूरदारलाई तोहकएको 
जररबाना मनजको सम्पक्षिबाट असूल उपर 
गररनेछ। मनजको कुनै सम्पक्षि नभएमा वा 
तर्सरी जररबाना बापतको रकम मनजबाट असूल 
उपर िनु नसकेमा मनजलाई कैद गनन 
सहकनेछ।" 
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(ि) उपदफा (२) को िण्ड (क) मा रिेको "सजार् 
िनुे" भन्ने शब्दिरु पमछ "ठिर भएको" भन्ने 
शब्दिरु थहपएका छन ्। 

(ग) उपदफा (२) को िण्ड (ग) र उपदफा (३) 
को िण्ड (ि) मा रिेका "कैद सजार् 
मनधानरण"  भन्ने शब्दिरुको सट्टा "कैद मनधानरण" 
भन्न ेशब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(13) दफा ४८ को सट्टा देिार्को दफा ४८ राक्षिएको 
छ:- 
"४८. अन्तररम िमतपूमतनको लामग आदेश ददन 

सकन:े (१) र्स संहितामा  अन्र्त्र जनुसकैु 
कुरा लेक्षिएको भए तापमन कुनै कसूर 
भएको कारणबाट तर्स्तो कसूरबाट पीमडत 
व्र्क्षि वा मनजमा आक्षित व्र्क्षिलाई 
ततकाल उपचार गराउन ु पने भएमा वा 
िमतपूमतन वा कुनै प्रकारको राित रकम 
ददन ु परेमा तर्स्तो व्र्क्षिलाई औषधोपचार 
गराउन वा अन्तररम रुपमा िमतपूमतन वा 
राित रकम उपलब्ध गराउन अदालतले 
आदेश ददन सकनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
आदेश भएमा कसूरबाट पीमडत वा मनजका 
आक्षित व्र्क्षिलाई फौजदारी कसूरमा 
सजार् मनधानरण र कार्ानन्वर्न सम्बन्धी 
प्रचमलत कानून बमोक्षजम स्थापना भएको 
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पीमडत राित कोषबाट िमतपूमतन वा राित 
रकम उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम 
उपलब्ध गराइएको िमतपूमतन वा राित 
रकम अदालतबाट फैसला िुाँदा अमभर्ोग 
लागेको व्र्क्षि कसूरदार ठिर भएमा 
तर्स्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस 
ददनमभत्र तर्स्तो रकम पीमडत राित कोषमा 
जम्मा गनन अदालतले आदेश ददनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम 
अदालतले आदेश ददएकोमा तर्स्तो 
कसूरदारले िमतपूमतन वा राित बापतको 
रकम पीमडत राित कोषमा जम्मा गनुन 
पनेछ र मनजले सो अवमधमा तर्स्तो रकम 
जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी 
ददनमभत्र तर्स्तो कसूरदारको जनुसकैु 
जार्जेथाबाट सरकारी बााँकी सरि असूल 
उपर गनुन पनेछ। 

 (५) र्स दफा बमोक्षजम िमतपूमतन 
वा राित रकम पाएको व्र्क्षिले िटु्टा 
उजरुी गरेको ठिरेमा वा वारदात स्थाहपत 
नभएमा मनजले िमतपूमतन वा राित बापत 
पाएको रकम हफतान गनन अदालतले आदेश 
ददनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम 
अदालतले आदेश ददएकोमा तर्स्तो व्र्क्षिले 
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िमतपूमतन वा राित बापत पाएको रकम 
फैसला भएको पैंतीस ददनमभत्र पीमडत राित 
कोषमा हफतान गनुन पनेछ र मनजले सो 
अवमधमा तर्स्तो रकम हफतान नगरेमा 
फैसला भएको साठी ददनमभत्र तर्स्तो 
व्र्क्षिको जनुसकैु जार्जेथाबाट सरकारी 
बााँकी सरि असलु उपर गनुन पनेछ।" 

(14) दफा ५६ को उपदफा (२) को,– 

(क)  िण्ड (ग) मा रिेका "पचास िजार रुपैर्ााँ" 
भन्न े शब्दिरुको सट्टा               
"पचास िजार रुपैर्ााँसम्म" भन्न े शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(ि)  िण्ड (घ) मा रिेका "एक लाि रुपैर्ााँ" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "एक लाि रुपैर्ााँसम्म" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(15) दफा ६८ को उपदफा (१) मा रिेका "डर, त्रास," 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "डर त्रास" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(16) दफा ७० को उपदफा (२) मा रिेको "र"  भन्ने 
शब्दको सट्टा "वा" भन्ने शब्द राक्षिएको छ । 

(17) दफा ७३ को उपदफा (१) को सट्टा देिार्को 
उपदफा (१) राक्षिएको छ:- 

"(१) कसैले र्स पररच्छेद अन्तगनतको 
कुनै कसूर गरी कानून बमोक्षजम आवर्क वस्त ु
मामनने कुनै वस्त ु वा सावनजमनक वा मनजी सम्पक्षि 
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िामन, नोकसानी, तोडफोड वा आगजनी गनन वा 
गराउन वा अरु कसैलाई प्रर्ोग गरी वा आफैँ ले 
तर्स्तो वस्त ुवा सम्पक्षि मबगानुन िुाँदैन ।" 

(18) दफा १०० को उपदफा (१) को स्पष्टीकरणमा 
रिेको "नगद," भन्ने शब्दपमछ "जेथा," भन्ने शब्द 
थहपएको छ । 

(19) दफा ११२ को उपदफा (१) र (२) मा रिेका 
"उतपादन, प्रसारण वा मनष्काशन" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "उतपादन, प्रशोधन, प्रसारण, मनष्काशन, उतसजनन, 

ओसारपसार" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(20) दफा १४७ को उपदफा (१) को िण्ड (क) मा 
रिेको "सरकारी" भन्ने शब्द क्षिहकएको छ । 

(21) दफा १६८ को उपदफा (१) को स्पष्टीकरण 
क्षिहकएको छ। 

(22) दफा १७९ को उपदफा (१) मा रिेका "दफा 
१७६ वा १७७" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा १७७ 
वा १७८"  भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(23) दफा १८७ को उपदफा (१) मा रिेका "कसूरमा 
जहिलेसकैु उजरुी गरे पमन लाग्नेछ"  भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"कसूरदार आफैं  सामबत भई पोलेकोमा जहिलेसकैु पमन 

उजरु लाग्नछे । तर्स्तो कसूरमा कतनव्र्को उजरुी 
परेकोमा अनसुन्धानबाट कतनव्र्वाला र्िी िो भन्न े पिा 
नलागेकोमा बीस वषन पमछ र कतनव्र्को उजरु नपरेकोमा 
सो वारदात भएको दईु वषनपमछ उजरुी लाग्ने छैन" भन्ने 
शब्दिरु  राक्षिएका छन।्"  
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(24) दफा १९१ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा 
रिेको "गरी" भन्ने शब्द पमछ "दफा १०४ र १०५ 
मा उक्षल्लक्षित रोग बािेकको अन्र् कुनै" भन्ने 
शब्दिरु थहपएका छन ्। 

(25) दफा २१९ को,- 

(क) उपदफा (३) को िण्ड (क) को सट्टा  

 देिार्को िण्ड (क) राक्षिएको छ:- 

 " (क)  दश वषनभन्दा कम 
उमेरकी बामलका, पूणन 
अशि, अपाङ्गता भएका 
वा सिरी वषनभन्दा बढी 
उमेरका महिला भए जन्म 
कैद, " 

(ि) उपदफा (३) को िण्ड (ि) मा रिेका 
"चौध वषनदेक्षि सोह्र वषनसम्म" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "अठार वषनदक्षि बीस 
वषनसम्म" भन्ने शब्दिरु राक्षिएको छ। 

(ग) उपदफा (७) को अन्तर्मा देिार्को 
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश थहपएको छ:- 
 "तर पूणन अशि अपाङ्गता भएकी 
महिला भएमा उपदफा (३) को िण्ड 
(क) बमोक्षजमको सजार् िनुेछ ।"  

(26) दफा २२८ मा रिेका "दफा २२० र २२६" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "दफा २२० र २२७" भन्ने 
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शब्दिरु रािी दफा २२८ को अन्तर्मा देिार्को 
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश थप गररएको छ:- 

"तर कसूरदारको कुनै सम्पक्षि नभई 
जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीमडतले िमतपूमतन 
नपाउने देक्षिएमा र प्रचमलत कानून बमोक्षजमको 
पीमडत राित कोष स्थापना भइनसकेको अवस्थामा 
अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा 
बालबामलका हवषर् िेने मनकार्को नाममा िमतपूमतन 
स्वरुप उक्षचत रकम पीमडतलाई भराइददने गरी 
आदेश गनन सकनेछ र तर्सरी आदेश भएमा सो 
कार्ानलर्बाट िमतपूमतन बापतको रकम ततकाल 
पीमडतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ।" 

(27) दफा २४४ को उपदफा (२) को िण्ड (क) को 
ठाउाँ ठाउाँमा रिेका "कुटपीट गरी चोट" भन्ने 
शब्दिरूको सट्टा "गम्भीर चोट" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्।   

(28) दफा २४६ पमछ देिार्को दफा २४६क. थहपएको 
छ:- 

"२४६क. थप सजार् गरी िमतपूमतन भराईने: (१) 
कानून बमोक्षजम आवर्क वस्त ु मामनन े
कुनै सरकारी, सावनजमनक वा मनजी वस्त ु
वा सम्पक्षि चोरी गने वा चोरी गरी प्राप्त 
गरेको वस्त ुवा सम्पक्षि जानी-जानी हकन्ने 
वा बेच्ने कार्न गने व्र्क्षिलाई र्स 
पररच्छेद बमोक्षजमको कसूरमा िनु े
सजार्मा थप एक वषन कैद वा दश िजार 
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रुपैर्ााँसम्म जररबाना वा दवैु सजार्  

िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
वस्त ु वा सम्पक्षिको िामन, नोकसानी 
भइसकेको रिेछ भने तर्सको मबगो 
बमोक्षजमको िमतपूमतन समेत कसूरदारबाट 
भराउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
कसूर गने व्र्क्षि र्हकन भएकोमा सोिी 
व्र्क्षि र तर्स्तो व्र्क्षि र्हकन 
नभएकोमा तर्स्तो काम गनन उकसाउन े
वा आदेश ददने व्र्क्षिले कसूर गरेको 
मामननेछ ।" 

(२९) दफा २४७ को दफा शीषनकपमछ उपदफाक्रम 
"(१)" रािी सो उपदफापमछ देिार्को उपदफा 
 (२) थहपएको छ:-  

"(२) उपदफा (१) बमोक्षजम मबगो 
भराउाँदा  बरामद भई आएको मालमध्रे् क्षचन्िले वा 
प्रमाणबाट र्सको भन्न े ठिरेको जमत जसको िो 
उसैलाई भराई ददई अरु धनी पिा नलागेको माल 
धरौट रािी तीन महिनाको अवमध ददई सूचना जारी 
गनुन पनेछ र सो अवमधमा कसैले मलन आर्ो र 
चोरीको दरिास्तमा लेक्षिएको मालसाँग ममल्न आर्ो 
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भन े सम्बक्षन्धत मालधनीलाई हफतान ददन ु पनेछ । 
तर्सरी मालवस्त ु मलन आएन वा दरिास्तको 
मालमा ममलेन भने पहिले पक्री ल्र्ाउने धनीलाई 
साबूत भराई बढ्ता भए अरु कार्म गराइसकेको 
धनीलाई दामासािीको हिसाबले भराई ददई बढी भए 
मललाम गरी सरकारी कोषमा दाक्षिला गनुन पनेछ।" 

(३०) दफा 231 को उपदफा (२) को िण्ड (क) र 
(ि) को सट्टा देिार्का िण्ड (क) र (ि)  
राक्षिएका छन:्- 

"(क)  कसैको ज्र्ान गएकोमा जन्मकैद, 
(ि)  कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा दफा  

192  बमोक्षजमको सजार् ।" 
(३१) दफा 232 को उपदफा (१) मा रिेका "पर्ानप्त 

िोक्षशर्ारी र सावधानी नअपनाई लापरबािी वा 
िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "गम्भीर 
लापरबािी वा िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्। 

(३२)  दफा 233 को उपदफा (१) को अन्तर्मा 
देिार्को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश थहपएको छ:- 

"तर हवपद् वा  सडक दघुनटना भएको  वा 
सम्बक्षन्धत व्र्क्षिको बाब,ु आमा वा संरिकको 
ततकाल मञ्जुरी मलन नसहकने वा सो कुराको 
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जानकारी ददन नसहकने अवस्थामा तर्स्तो व्र्क्षिको 
ज्र्ान जोगाउनको लामग ततकाल उपचार वा अङ्ग 
क्षचरफार गनन कुनै बाधा पने छैन ।" 

(३३)     दफा  २४० को  उपदफा (१) मा रिेका "जहिले 
सकैु पमन उजरुी  लाग्न सकनछे" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "दफा १८७ को उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षित   
िदम्र्ाद लाग्नेछ" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन।् 

(३४)  दफा २७६ को उपदफा (३) को िण्ड (क) पमछ 
देिार्को िण्ड (क१) थहपएको छ:- 

"(क१) प्रदेश प्रमिुबाट प्रमाणीकरण  
भएको मलित कीते गनेलाई िण्ड 
(क) बमोक्षजमको कैद र जररबाना," 

(३५) दफा २८१ को उपदफा (२) मा रिेका "दफा 
२७३" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा २७६" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(३६)   दफा 306 को,– 

(क) उपदफा (२) को िण्ड (ग) क्षिहकएको  

छ । 

(ि) उपदफा (३) को िण्ड (छ) पमछ देिार्को  

िण्ड (ज) थहपएको छ:- 
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"(ज) सावनजमनक हित, सदाचार 
वा नैमतकताको लामग 
असल मनर्तले कसैको 
कुनै कार्न, चररत्र वा 
आचरणको सम्बन्धमा 
व्र्ङ् ग्र् गनन वा आधार र 
कारण सहित कुनै हटप्पणी 
गनन वा कुनै कुरा प्रकाशन 
वा प्रसारण गनन ।"  

(३७)  लामो शीषनक, हवमध मनमानण सूत्र, दफा १ को उपदफा 
(१), दफा ३ को िण्ड (ढ) को उपिण्ड (३), 
दफा ४ र दफा ५ बािेक अन्र्त्र ठाउाँ ठाउाँमा 
रिेको "ऐन" भन्ने शब्दको सट्टा "संहिता" भन्न ेशब्द 
रािी रुपान्तर गररएको छ । 

५. मलुकुी फौजदारी कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन: 
मलुकुी फौजदारी कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४ को,– 

(1) दफा १ को उपदफा (१) मा रिेका "मलुकुी 
फौजदारी कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "मलुकुी फौजदारी कार्नहवमध 
संहिता, २०७४" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(2)  दफा ३ को सट्टा देिार्को दफा ३ राक्षिएको छ्ः- 

"३. छुटै्ट कानूनी व्र्वस्था भएकोमा असर नपने :  

(१) कुनै कसूरको अनसुन्धान, अमभर्ोजन, 
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मदु्दा िेने अमधकारिेत्र, सनुवुाइ फैसला 

कार्ानन्वर्न वा अन्र् कुनै कारबािीका 

सम्बन्धमा छुटै्ट ऐनमा व्र्वस्था गररएको रिेछ 

भने तर्स्तो हवषर्मा र्स संहिताको व्र्वस्थाले 

असर पाने छैन। 

      (२) उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षित छुटै्ट 

ऐनमा व्र्वस्था नभएको कार्नहवमधको हवषर्मा 

र्स संहिताको व्र्वस्था लागू िनुेछ ।  

      (३) उपदफा (१) को सवनसामान्र्तामा      

प्रमतकूल असर नपने गरी देिार्को हवषर्मा 

देिार् बमोक्षजम िनुेछ:- 

(क)  कुनै कसूरमा मदु्दा चलाउन े

सम्बन्धमा छुटै्ट ऐनमा कुनै                       

अमधकारी तोहकएको भए 

तर्स्तो अमधकारीबाट र तर्स्तो 

अमधकारी नतोहकएकोमा 

सम्बक्षन्धत कार्ानलर् प्रमिुले 

सबतु प्रमाण साथ अमभर्ोगपत्र 

दार्र गनन  म्र्ाद ननाघ्ने 

गरी आफ्नो रार् सहित  मदु्दा 



 

39 
 

चल्ने वा नचल्न े मनणनर्को 

लामग सम्बक्षन्धत सरकारी 

वकील समि मममसल पेश गनुन 

पने, 

(ि) िण्ड (क) बमोक्षजम मममसल 

प्राप्त भएपमछ मदु्दा चल्ने वा 

नचल्ने मनणनर् गरी मदु्दा चल्न े

मनणनर् भए मदु्दा चलाउन ु पने 

व्र्क्षि   तथा मनज उपरको 

अमभर्ोग, सजार् र 

अमभर्ोगपत्रमा मलन ु पने दाबी 

समेत उल्लेि गरी मदु्दा दार्र 

गनन म्र्ाद ननाघ्ने गरी प्राप्त 

मममसल  हफतान पठाउन ु

पने,  

(ग) िण्ड (ि) बमोक्षजम मदु्दा 

चलाउने मनणनर् प्राप्त भएपमछ 

सोिी अनरुूपको अमभर्ोगपत्र 

तर्ार गरी थनुवुा भए थनुवुा 

समेत लगी म्र्ादमभतै्र 
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सम्बक्षन्धत अदालत समि 

मदु्दा दार्र गरी मममसलको 

एक प्रमत नक्कल सरकारी 

वकीललाई उपलब्ध गराउन ु

पने, 

(घ) िण्ड (क) बमोक्षजमको 

अमधकारी वा कार्ानलर् 

प्रमिुले िण्ड (ग) बमोक्षजम 

अमभर्ोगपत्र दार्र गनुनका 

अमतररि देिार्का कार्न गनन 

सकनेछ:- 

(१) सरकारी वकीलको रार् मलई 

दफा ३३ बमोक्षजम अमभर्िुलाई 

सजार् कम गने सम्बन्धी माग 

दाबी मलई अमभर्ोगपत्र दार्र 

गनन र सोिी दफाको उपदफा 

(६) को अवस्थामा छूट सजार् 

रद्द गनन माग दाबी मलई  

सम्बक्षन्धत अदालतमा मनवेदन 

ददन, 
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(२) सरकारी वकीलको रार् मलई  

दफा ३५ बमोक्षजम थप दाबी 

सहित मदु्दा दार्र गनन, 

(३) सरकारी वकीलको रार् मलई 

दफा ३६ बमोक्षजम थप दाबी  

सहित मदु्दा दार्र गनन, 

(४) सरकारी वकीलको रार् मलई 

दफा ३७ बमोक्षजम त्रहुट 

सच्र्ाउनको लामग अदालतमा 

मनवेदन ददन, 

(५) सरकारी वकील माफन त ् दफा 
१०१ बमोक्षजम अदालतमा 
सािी पेश गनन, 

(६) सािी हवशेषज्ञलाई  दफा   
११३ बमोक्षजमको दैमनक तथा 
भ्रमण भिा उपलब्ध गराउन । 

(3) दफा ४ को,– 

(क) उपदफा (२) मा रिेका "मलक्षित रुपमा 
नददएमा" भन्ने शब्दिरुपमछ "वा मनजले 
ददएको जािेरी दरिास्त अनसूुची–५ 
बमोक्षजमको ढााँचा अनरुुप नभएमा" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  
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(ि) उपदफा (३) मा रिेका "वा कुनै व्र्क्षि 
माफन त ्पठाएमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "वा 
िलुाक वा कुनै व्र्क्षि माफन त ् पठाएमा" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ग) उपदफा (३) पमछ देिार्को उपदफा 
(३क) थहपएको छ:- 

  "(३क) उपदफा (१) बमोक्षजम 
िलुाक वा हवद्यतुीर् माध्र्मबाट प्राप्त िनु 
आएको सूचनाको हवश्वसनीर्ता र्हकन गनुन 
पने भएमा तर्स्तो सूचना ददन े व्र्क्षिलाई 
क्षिकाई प्रिरी कार्ानलर्ले सनाित गराउन 
सकनेछ ।" 

(घ) उपदफा (५) मा रिेका "प्रिरी 
कार्ानलर्ले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी 
कार्ानलर् वा अनसुन्धान गनन अमधकारप्राप्त 
कार्ानलर् वा अमधकारीले" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(4) दफा ८ को,– 

(क) उपदफा (१) को,– 

(अ) प्रमतबन्धातमक वाकर्ांशको िण्ड (क) मा 
रिेका "२३३ को उपदफा (४), दफा 
२३५, २३८ को उपदफा (४)" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "२३३, २३५, २३८" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(आ)  िण्ड (ि) क्षिहकएको छ।  
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(ि) उपदफा (३) मा रिेका "मचुलु्का तर्ार 
गरेपमछ" भन्ने शब्दिरूको सट्टा "मचुलु्का तर्ार 
गदान" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 

(5) दफा ९ को,– 

(क) उपदफा (६) मा रिेका "नभएमा वा" भन्ने 
शब्दिरूको सट्टा "नभएमा" भन्ने शब्द 
राक्षिएको छ। 

(ि) उपदफा (७) मा देिार्को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांश थहपएको छ:- 

"तर कसूरसाँग सम्बक्षन्धत सबूद 
प्रमाण नष्ट िनुे, िराउने वा नामसने सम्भावना 
भएमा पक्राउ गररएको व्र्क्षिको शरीर, 
मनजले प्रर्ोग गरेको क्षचजवस्त,ु सवारी साधन, 
मनज रिे बसेको घर वा स्थानको ततकाल 
िानतलासी मलन सहकनेछ । तर्सरी 
िानतलासी मलएकोमा तर्सको हववरण, 
िानतलासी पूजी तथा बरामदी मचुलु्का समेत 
संलग्न रािी मदु्दा िेने अमधकारी समि पेश 
गनुन पनेछ ।" 

(ग) उपदफा (१६) को सट्टा देिार्को उपदफा 
(१६) राक्षिएको छ:- 

"(१६) उपदफा (१) र (२) मा 
जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन  
अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अन्तगनतका कुनै 
कसूर कुनै व्र्क्षिले कुनै प्रिरी कमनचारी वा 
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अमधकारीको उपक्षस्थमतमा वा कुनै सरकारी 
कार्ानलर्मा गरेमा तर्स्तो व्र्क्षिलाई 
सम्बक्षन्धत प्रिरी कमनचारी, अमधकारी वा 
कार्ानलर् प्रमिुले भाग्न उम्कन नददई 
मनजलाई पक्राउ गरी सम्बक्षन्धत प्रिरी 
कार्ानलर् वा अनसुन्धान अमधकारी समि 
बिुाउन ुपनेछ ।" 

(घ) उपदफा (१६) पमछ देिार्को उपदफा 
(१७) थहपएको छ :- 

"(१७) उपदफा (८) र (१६) 
बमोक्षजम पक्राउ गरी ल्र्ाएको व्र्क्षिलाई 
सम्बक्षन्धत प्रिरी वा अनसुन्धान अमधकारीले 
जरुरी पक्राउ पूजी ददई उपदफा (६) 
बमोक्षजम स्वीकृमतको लामग मदु्दा िेने 
अमधकारी समि पेश गनुन पनेछ ।"  

(6) दफा ११ को उपदफा (१) मा रिेका "प्रिरी 
कार्ानलर्ले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी कार्ानलर् 
वा सम्बक्षन्धत अनसुन्धान अमधकारीले" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(7) दफा १२ को उपदफा (५) मा रिेका "प्रिरी 
कार्ानलर्लाई" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी कार्ानलर् 
वा अनसुन्धान गनन अमधकारप्राप्त कार्ानलर् वा 
अमधकारीलाई" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(8) दफा १४ को,- 
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(क) उपदफा (३) को स्पष्टीकरणको ठाउाँ ठाउाँमा 
रिेका "प्रिरी कार्ानलर्" भन्न े शब्दिरुको सट्टा 
"प्रिरी कार्ानलर् वा अनसुन्धान गनन 
अमधकारप्राप्त कार्ानलर्" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्। 

(ि) उपदफा (७) मा रिेका "सरकारी वकील 
दवैुले" भन्ने शब्दिरु पमछ "संर्िु रुपमा" भन्ने 
शब्दिरु थहपएका छन ्।   

(9) दफा १५ को उपदफा (४) मा रिेका "जमानी ददने 
व्र्क्षिलाई पााँच िजार रूपैँर्ासम्म जररबाना िनुेछ" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "जमानी ददने व्र्क्षिलाई 
अनसुन्धान गने अमधकारीले पचास िजार रूपैँर्ासम्म 
जररबाना गनन सकनेछ" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका  
छन ्। 

(10) दफा १८ को उपदफा (८) मा रिेका "उपदफा 
(१)" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(11) दफा २१ को उपदफा (१) मा रिेका " डी.एन.ए. 
वा अन्र् कुनै भौमतक प्रमाण" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"डी.एन.ए. वा हवद्यतुीर् स्वरुपमा रिेको सामग्री वा 
अन्र् कुनै भौमतक प्रमाण" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्।  

(12) दफा २२ को,– 

(क)  उपदफा (५) मा रिेका "प्रिरी 
कार्ानलर्लाई" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी 
कार्ानलर् वा अनसुन्धान गने अमधकारप्राप्त 
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कार्ानलर् वा अमधकारीलाई" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(ि)  उपदफा (६) को सट्टा देिार्को उपदफा (६)   
राक्षिएको छ:- 

"(६) उपदफा (१) बमोक्षजम 
अनसुन्धान अमधकारीले घा जााँच गनन सरकारी 
क्षचहकतसक वा स्वास्थकमीलाई लेिी 
नपठाएमा तर्सको व्र्िोरा उल्लेि गरी 
सरोकारवाला व्र्क्षिले अदालतमा मनवेदन 
ददन सकनेछ र तर्सरी मनवेदन परेमा 
अदालतले घा जााँचको लामग सरकारी 
क्षचहकतसक वा स्वास््र्कमीलाई आदेश ददन 
सकनेछ ।" 

(13) दफा २५ को,– 

(क) दफा शीषनकमा र उपदफा (१) मा रिेका 
"प्रिरी डार्री" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"अनसुन्धान डार्री" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्।  

(ि) उपदफा (३) मा रिेको "प्रिरीले" भन्ने 
शब्द क्षिहकएको छ । 

(ग) ठाउाँ ठाउाँमा रिेको "प्रिरी अमधकृतले" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी अमधकृत वा 
अनसुन्धान अमधकारीले" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  
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(14) दफा ३१ को,– 

(क) उपदफा (३) को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांशको 
सट्टा देिार्को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश रािी 
सोिी उपदफाको स्पष्टीकरण क्षिहकएको छ :- 
 "तर मदु्दा चलाउन ेवा नचलाउने मनणनर् गने 
अमधकार मिान्र्ार्ामधविाबाट मातितको 
सरकारी वकीललाई सकु्षम्पएकोमा तर्स्तो मममसल 
सम्बक्षन्धत सरकारी वकील समि पठाउन ु 
पनेछ ।" 

(ि)  उपदफा (८) को सट्टा देिार्को उपदफा (८)      
राक्षिएको छ:- 

"(८) र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र 
जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन 
अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ मा उक्षल्लक्षित 
कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मदु्दा 
नचलाउने गरी मनणनर् भए पमन पमछ कुनै 
मितवपूणन प्रमाण प्राप्त भएमा तर्स्तो 
कसूरका सम्बन्धमा पनु्ः अनसुन्धान गरी 
अमभर्ोगपत्र दार्र गनन सहकनेछ ।" 

(15) दफा ३२ को,– 

(क)  उपदफा (१) को िण्ड (ञ) पमछ देिार्का 
िण्ड (ञ१) र (ञ२) थहपएका छन ्:- 

"(ञ१)  कुनै अमभर्िु फरार 
रिेको भए मनजको 
सम्पक्षि तथा अन्र् 
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हववरण र मनज कुनै 
सावनजमनक पद धारण 
गरेको व्र्क्षि भए सोको 
हववरण, 

(ञ२)  अमभर्ोग लगाईएको 
कसूरबाट अमभर्िुको 
नैमतक पतन िनुे भएमा 
सोको लामग माग दाबी," 

(ि)  उपदफा (९) मा रिेका "उच्च सरकारी 
वकील कार्ानलर्ले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"उच्च सरकारी वकील कार्ानलर्को 
प्रमिुले" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(ग) उपदफा (१०) मा रिेका "उच्च सरकारी 
वकीलले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उच्च 
सरकारी वकील कार्ानलर्को प्रमिुले" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(घ) उपदफा (१३) मा रिेका "अनसुन्धानबाट 
मनज उपर मदु्दा नचल्ने मनणनर् भएमा" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "मनज उपर मदु्दा 
चलाइएकोमा अदालतबाट अन्र्था आदेश 
भएकोमा बािेक थनुछेक आदेश भएपमछ र 
मदु्दा नचल्न े मनणनर् भएमा" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  
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(16) दफा ३३ को उपदफा (२) मा रिेका "मसफाररस 
भई आएमा सरकारी वकीलले तर्स्तो मसफाररस" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "मसफाररस भई आएमा वा 
अनसुन्धान प्रमतवेदन वा मममसल संलग्न कागजातबाट 
अमभर्िुले अनसुन्धानमा सिर्ोग परु् र्ाएको देक्षिएमा 
सरकारी वकीलले तर्स्तो मसफाररस वा सिर्ोग" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(17) दफा ३४ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "कुनै िास 
हकमसमको" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ बमोक्षजमको 
कुनै िास हकमसमको" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(ि) उपदफा (५) मा रिेका "उपदफा (१)" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (४)" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(18) दफा ३७ को उपदफा (१) मा रिेका "क्षजल्ला 
अदालत" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "अदालत" भन्ने शब्द 
राक्षिएको छ ।  

(19) दफा ५१ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "अदालतको 
अमधकारिेत्र नभएको वा िदम्र्ाद नभएको 
भन्ने प्रश्न उठाएमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"अदालतको अमधकार िेत्र नभएको, 
वादीलाई मदु्दा दार्र गने िकदैर्ा नभएको 
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वा िदम्र्ाद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ि) उपदफा (२) मा रिेका "पैंतीस ददनमभत्र" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "तीस ददनमभत्र" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(20) दफा ५२ को,– 

(क)  उपदफा (५) मा देिार्को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांश थहपएको छ:- 

"तर दफा ३४ को उपदफा (७) 
मा उक्षल्लक्षित हवषर्मा सोिी बमोक्षजम  
िनुेछ ।" 

(ग) उपदफा (६) मा रिेका "छुटै्ट उजरुी ददन 
सकनेछ" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "अमभर्ोग 
पत्र पेश गरेको साठी ददनमभत्र छुटै्ट उजरुी 
ददन सकनेछ" भन्ने शब्दिरु रािी सोिी 
उपदफाको िण्ड (ङ) मा रिेका "कुनै 
सङ्गदठत संस्था संलग्न रिेको कसूरको 
सम्बन्धमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "कसूरबाट 
कुनै सङ्गदठत संस्थालाई िमत पगुेकोमा" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

  

(21) दफा ५३ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "व्र्वस्था भएकोमा 
बािेक" भन्ने शब्दिरुपमछ "अनसूुची–४ 
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बमोक्षजमको" भन्ने शब्दिरु थपी सोिी 
उपदफाको िण्ड (ङ) मा रिेका "कुनै 
सङ्गदठत संस्था संलग्न रिेको कसूरको 
सम्बन्धमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"कसूरबाट कुनै सङ्गदठत संस्थालाई िमत 
पगुेकोमा" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(ि) उपदफा (२) को ठाउाँ ठाउाँमा रिेको 
"अमभर्िु" भन्ने शब्दको सट्टा "अमभर्िु वा 
प्रमतवादी" भन्ने शब्दिरु रािी सोिी 
उपदफाको िण्ड (छ) मा रिेको 
"अमभर्ोग" भन्ने शब्दको सट्टा "अमभर्ोग वा 
आरोप" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ग) उपदफा (३) मा रिेको "अमभर्िु" भन्ने 
शब्दको सट्टा "अमभर्िु वा प्रमतवादी" भन्ने 
शब्दिरु रािी सो उपदफाको 
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश क्षिहकएको छ ।  

(22) दफा ५८ को,– 

(क) उपदफा (८) मा रिेका "स्थानीर् व्र्क्षि" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "स्थानीर् व्र्क्षिलाई 
सािी" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 

(ि) उपदफा (१३) मा रिेका "कुनै राहष्ट्रर् 
दैमनक समाचारपत्रमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"नेपाल सरकारको स्वाममतवमा रिेको 



 

52 
 

राहष्ट्रर्स्तरको दैमनक समाचारपत्रमा" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(ग) उपदफा (१५) मा रिेका "उपदफा (८) 
बमोक्षजम सूचना टााँमसएपमछ" भन्ने शब्दिरु 
पमछ "वा उपदफा (१३) बमोक्षजम सूचना 
प्रकाशन भएपमछ" भन्ने शब्दिरु थहपएका 
छन ्। 

(23) दफा ५९ को,–  

(क) उपदफा (१), (२) र (३) को सट्टा 
देिार्का उपदफा (१), (२) र (३) 
राक्षिएका   छन:्- 

"(१) अदालतले र्स ऐन बमोक्षजम 
अमभर्िु वा प्रमतवादीको नाउाँमा अदालतमा 
उपक्षस्थत िनु समाह्वान जारी गदान बाटाको 
म्र्ाद बािेक एक्काईस ददनको अवमध तोकी 
म्र्ाद जारी गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम 
अमभर्िु वा प्रमतवादीको नाउाँमा समाह्वान 
जारी गदान अनसूुची–४ मा उक्षल्लक्षित कसूर 
बािेकको मदु्दामा अनसूुची–२६ बमोक्षजमको 
ढााँचामा र अनसूुची–४ मा उक्षल्लक्षित कसूर 
सम्बन्धी मदु्दामा अनसूुची–२७ बमोक्षजमको 
ढााँचामा म्र्ाद जारी गनुन पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
म्र्ादमभत्र उपक्षस्थत िनु नसकेको कारण 
देिाई समाह्वानको म्र्ाद थामी पाउन 
मनवेदन ददएमा र तर्स्तो व्र्िोरा मनामसब 
देक्षिएमा अदालतले एकपटकको लामग 
बढीमा पन्र ददनसम्मको समाह्वानको म्र्ाद 
थामी ददने आदेश ददन सकनेछ।" 

(ि) उपदफा (४) क्षिहकएको छ ।  

(ग) उपदफा (५) मा रिेको "अमभर्िु" भन्ने 
शब्दको सट्टा "अमभर्िु वा प्रमतवादी" भन्ने 
शब्दिरु रािी सोिी उपदफाको 
स्पष्टीकरणको िण्ड (क) मा रिेको 
"शोकवरण" भन्ने शब्दको सट्टा "हकररर्ा 
सरिको शोकवरण" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्।   

(घ) उपदफा (६) पमछ देिार्को उपदफा (७) 
  थहपएको छ :- 

"(७) उपदफा (५) बमोक्षजम 
ददइने मनवेदन साथ काबूबाहिरको पररक्षस्थमत 
उतपन्न भएको व्र्िोरा पषु्टी गनन आवर्क 
पने प्रमाण संलग्न गनुन  
पनेछ ।" 

(24) दफा ६१ को,– 
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(क) उपदफा (२) मा रिेका "जारी भएको जनु 
व्र्क्षिको नाममा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"जारी भएको समाह्वान जनु व्र्क्षिको 
नाममा" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ि) उपदफा (४) मा रिेका "वडा समममतमा" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "वडा कार्ानलर्मा" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।   

(25) दफा ६३ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रिेका "बिुाउन ु पनेछ" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "बिुाई पक्राउ गरी 
ल्र्ाउन ु पनेछ" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका  
छन ्।  

(ि) उपदफा (४) मा रिेका "सम्बक्षन्धत वडाको 
सदस्र् एकजना र कम्तीमा दईुजना 
स्थानीर् व्र्क्षि समेत रािी" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "सम्बक्षन्धत वडा समममतका 
सदस्र् उपलब्ध भए मनज र मनज पमन 
उपलब्ध नभए कम्तीमा दईुजना स्थानीर् 
व्र्क्षि सािी रािी" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्।  

(ग) उपदफा (५) मा रिेका "वडा समममतले" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "वडा कार्ानलर्ले" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  
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(26) दफा ६५ को उपदफा (१) मा रिेका "तीस 
ददनको" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पैंतीस ददनको" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।    

(27) दफा ६६ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेका "म्र्ाद वा सूचना" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "म्र्ाद, पक्राउ पूजी, समाह्वान 
वा सूचना" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।    

(28)  दफा ६७ को,– 

(क) उपदफा (२) को िण्ड (क) को सट्टा 
देिार्को िण्ड (क) राक्षिएको छ:- 
"(क) अमभर्िुले अदालतमा कसूर 

स्वीकार गरेको र मदु्दाको त्र् र 
प्रमाणको मूल्र्ाङ्कन गदान थनुामा 
राख्न मनामसब देक्षिएको, " 

(ि) उपदफा (३) मा रिेका "धरौट वा 
जमानतमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "धरौटी 
वा जमानत मलई ताररिमा" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(29) दफा ६८ को उपदफा (१) मा रिेका "धरौट, 

जमानत वा बैंक जमानत माग्न सकनेछ" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत 
मलई ताररिमा राख्न सकनछे" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्।  

(30) दफा ७३ मा रिेका "व्र्क्षिले" र "पााँच वषन वा" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा क्रमश्ः "पिले" र "दश वषन वा" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  
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(31) दफा ८० को सट्टा देिार्को दफा ८० राक्षिएको  
 छ :- 

"८०. थनुवुा पूजी ददन ु पने : र्स पररच्छेद 
बमोक्षजम कुनै व्र्क्षिलाई थनुामा रातदा 
तर्सको कानूनी आधार र कारण िलुाई 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले अनसूुची–३२ 
बमोक्षजमको ढााँचामा थनुवुा पूजी ददई 
थनुामा राख्न ुपनेछ ।"  

(32)  दफा ८२ को उपदफा (३) मा रिेका "ताररि 
हकताबमा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "ताररि भरपाईमा" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(33) दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांशको सट्टा देिार्को प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश 
राक्षिएको छ :- 

"तर तोहकएको ताररिका ददन 
काबूबाहिरको पररक्षस्थमत उतपन्न भई अदालतमा 
उपक्षस्थत िनु नसकेको कारण देिाई मदु्दाका कुनै 
पिले मनवेदन ददएमा र तर्स्तो व्र्िोरा मनामसब 
देक्षिएमा अदालतले बढीमा दईु पटकसम्म एक्काईस 
ददनसम्मको गजु्रकेो ताररि थाममददने आदेश ददन 
सकनेछ ।" 

(34) दफा ८६ को,– 

(क)  उपदफा (१) मा रिेको "अनसूुची-४ 
अन्तगनतका कसूर सम्बन्धी मदु्दामा" भन्ने 
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शब्दिरूको सट्टा "मदु्दाको कुनै पि" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(ि) उपदफा (२) मा रिेका "दफा ५९ को 
उपदफा (५) को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांशको अधीनमा रिी" भन्ने शब्दिरु 
क्षिहकएका छन ्।  

(35) दफा ८८ को उपदफा (१) मा रिेका "र्स 
दफामा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "र्स पररच्छेदमा" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(36) दफा ९७ को,– 

(क)  उपदफा (३) पमछ  देिार्को उपदफा 
(३क) थहपएको छ:- 

"(३क) र्स दफामा अन्र्त्र 
जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन अको 
अदालतमा हवचाराधीन रिेको मदु्दाको मनणनर् 
भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मदु्दा 
मलुतबी रािी राख्न ु पने कुनै कारण 
नदेक्षिएमा अदालतले मलुतबी रिेको मदु्दा 
तरुुन्त जगाई कारबािी गनुन पनेछ ।" 

(ि) उपदफा (७) मा रिेका "पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतको आदेश बमोक्षजम गनुन पनेछ" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "पनुरावेदन सनु्ने अदालतले 
एक महिनामभत्र उपर्िु आदेश गनेछ र 
तर्स्तो आदेश बमोक्षजम सम्बक्षन्धत 
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अदालतले मदु्दाको कारबािी गनेछ" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ग) उपदफा (८) को सट्टा देिार्को उपदफा 
(८) राक्षिएको छ:- 

"(८) उपदफा (५) बमोक्षजम 
मभन्न रार् भएका दईु अदालतको पनुरावेदन 
सनु्ने अदालत एउटै नभई मभन्न मभन्न भएमा 
तर्स्तो हवषर्को प्रमतवेदन सवोच्च 
अदालतमा पेश गनुन पनेछ । र्सरी पेश 
भएको हवषर्मा सवोच्च अदालतले तीन 
महिनामभत्र उपर्िु आदेश गनेछ र 
सम्बक्षन्धत अदालतले तर्स्तो आदेश 
बमोक्षजम मदु्दाको कारबािी गनुन पनेछ ।" 

(37) दफा ९८ को,– 

(क) उपदफा (२) मा रिेका "मदु्दाको सबै 
कारबािी स्थगन गनुन पनेछ" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "मदु्दा मलुतबी रिेका 
प्रमतवादीिरुको िकमा मदु्दाको कारबािी 
स्थगन गनुन पनेछ" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्।  

(ि) उपदफा (५) को सट्टा देिार्को उपदफा 
(५) राक्षिएको छ:- 

"(५) उपदफा (४) बमोक्षजम मदु्दा 
मलुतबी रिन सकने अवमधसम्म पमन 
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अमभर्िु अदालतमा उपक्षस्थत नभएमा दफा 
५८ को उपदफा (१५) बमोक्षजम रोक्का 
भएको मनजको िकको सम्पक्षि मदु्दा फैसला 
िुाँदा मनज कसूरदार ठिरेमा कानून 
बमोक्षजम मललाम मबक्री गरी प्राप्त भएको 
रकममध्रे् मनजलाई फैसला बमोक्षजम 
लागेको दण्ड, जररबाना, मबगो वा िमतपूमतन 
बापतको रकम असूल उपर गररनेछ र 
बााँकी रकम मनजले हफतान माग गनन आएको 
बित हफतान ददन ुपनेछ ।" 

(38) दफा १०२ को ठाउाँ ठाउाँमा रिेको "सािी" भन्ने 
शब्द क्षिहकएको छ । 

(39) दफा १०४ को सट्टा देिार्को दफा १०४ राक्षिएको 
छ:- 

"१०४. सद्दे हकतेमा बर्ान गराउन ुपने: (१) प्रमाण 
बझु्न तोहकएको ताररिमा वादीले पेश 
गरेको प्रमाणको कागज प्रमतवादीलाई र 
प्रमतवादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज 
वादीलाई सक्कलै देिाई सनुाई मनजले तर्स्तो 
कागजलाई सद्दे, हकते वा जालसाजी 
नामाकरण गरेमा अदालतले सोिी 
व्र्िोराको बर्ान गराई अमभलेि गनुन  
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम 
देिाउाँदा वा सनुाउाँदा ततकाल सद्दे, कीते वा 
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जालसाजी छुट्याउन नसकने भई कुनै पिले 
म्र्ाद माग गरेमा अदालतले तीन 
ददनसम्मको म्र्ाद ददन ुपनेछ । 

(३) मदु्दाको पि बािेक अरुको 
सिीछाप परेको कागज पेश भएमा ततकाल 
सद्दे, हकते वा जालसाजी छुट् र्ाई नामाकरण 
गनन नसकने भई मदु्दाका कुनै पिले म्र्ाद 
मागेमा प्रमाण सहित सद्दे, हकते वा 
जालसाजीमा बर्ान गनन पन्र ददनसम्मको 
म्र्ाद ददन सहकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम 
ददइएको म्र्ादमभत्र बर्ान गने व्र्क्षिले 
सद्दे, हकते वा जालसाजी जे नामाकरण 
गदनछ अदालतले सोिी अनरुुप बर्ान गराई 
अमभलेि गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम बर्ान 
गराउाँदा कुनै पिले तर्स्तो मलित हकते वा 
जालसाजी िो भन्ने बर्ान गरेमा अदालतले 
सो ददन मदु्दाका सबै पििरू िाक्षजर रिेको 
भए मनजिरूको सोिी ददन र कुनै पि 
िाक्षजर नरिेको भए तर्स्तो पिको िकमा 
तर्सपमछ िाक्षजर भएकै ददन बर्ान गराउन ु
पनेछ । 

(६) वाररस वा कानून व्र्वसार्ी 
ताररिमा रिेको मदु्दामा सम्बक्षन्धत पिलाई 
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नै क्षिकाउन ुआवर्क देक्षिएमा अदालतले 
तर्स्तो पिलाई क्षिकाई मनजको बर्ान 
गराउन ुपनेछ । 

(७) र्स दफा बमोक्षजम प्रमाणको 
कागज देिाउाँदा वा सनुाउाँदा सम्बक्षन्धत 
पिले सद्दे, कीते वा जालसाजी छुट् र्ाउन 
नसकने भएमा अदालतले तर्स्तो प्रमाणको 
कागज जााँच गनन सम्बक्षन्धत हवशेषज्ञ समि 
पठाउन सकनेछ ।" 

(40) दफा ११२ को उपदफा (५) मा रिेका "पैतालीस 
ददनसम्म कैद" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पैतालीस 
ददनसम्म कैद सजार्" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका    
छन ्।  

(41) दफा ११४ को उपदफा (५) मा रिेका "सूचना 
प्राप्त भएमा प्रिरीले तर्स्ता सािीको" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "सूचना प्रिरीलाई ददएमा प्रिरीले तर्स्ता सािी 
वा पीमडतको" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(42) दफा ११६ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा 
रिेका "दफा ५६" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा ५२ 
र ५६" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(43) दफा ११६ पमछ देिार्को दफा ११६क. थहपएको 
छ:- 

"११६क. दाबी हफतान मलन सकने: (१) नेपाल 
सरकार वादी िनुे मदु्दामा बािेक अन्र् 
कुनै पमन मदु्दामा मदु्दाको पिले उजरुी, 
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पनुरावेदनपत्र वा मनवेदनपत्रमा आफूले 
मलएको दाबी तर्ागी सो दाबी हफतान 
मलनको लामग वा आफ्नो दाबी सामबत 
गनन नसकने वा दाबीको प्रर्ोजन समाप्त 
भएको कारण देिाई सो उजरुी, 
पनुरावेदनपत्र वा मनवेदनपत्र हफतान 
मलनको लामग मदु्दाको फैसला िनु ुअक्षघ 
जनुसकैु बित अदालतमा मनवेदन ददन 
सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम 
मनवेदन प्राप्त भएमा अदालतले मनवेदन 
माग बमोक्षजम उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा 
मनवेदनपत्र हफतान मलन अनमुमत ददने 
आदेश गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम 
उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा मनवेदनपत्र 
हफतान मलने आदेश भएमा अदालतले सो 
मदु्दाको लगत कट्टा गनुन पनेछ ।  

(४) र्स दफा बमोक्षजम 
कसैले उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा 
मनवेदनपत्र हफतान मलएकोमा सोिी 
व्र्क्षिले तर्स्तो उजरुी, पनुरावेदनपत्र वा 
मनवेदनमा हवपि बनाइएका व्र्क्षि उपर 
सोिी हवषर्मा उजरु गनन सकने छैन ।" 
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(44) दफा ११७ को सट्टा देिार्को दफा ११७ राक्षिएको 
छ:- 

"११७. ममलापत्र िनु सकन े : (१) अनसूुची–३ र 
अनसूुची–४ अन्तगनतका कसूर सम्बन्धी 
कुनै मदु्दामा मदु्दाका पििरुको मञ्जुरीले 
जनुसकैु अवस्थामा ममलापत्र गनन  
सहकनेछ । 

(२) उपदफा (१) को अमतररि 
सवनसाधारणको ठगी वा सवनसाधारणको 
सम्पक्षिको िामन, नोकसानी वा वैदेक्षशक 
रोजगारी सम्बन्धी मदु्दामा प्रमतवादी र 
पीमडत दवैुले ममलापत्र गराई पाऊाँ  भनी 
सम्बक्षन्धत सरकारी वकील समि ददएको 
मनवेदन उपर कारबािी िुाँदा तर्स्तो व्र्िोरा 
मनामसब लागेमा मिान्र्ार्ामधविाले 
ममलापत्र गराउन आदेश ददन सकनेछ ।" 

(45)  दफा ११८ को उपदफा (४) को सट्टा देिार्को 
उपदफा (४) राक्षिएको छ्ः– 

"(४) र्स पररच्छेद बमोक्षजम ममलापत्र गदान 
वाररसनामा ददई ममलापत्र गने अमधकार ददएकोमा 
सोिी बमोक्षजम र वाररसनामामा वाररसलाई तर्स्तो 
अमधकार नददएकोमा वाररस माफन त ् ममलापत्र गदान 
तर्स्तो व्र्िोरा उल्लेि भएको पिको मञ्जुरीनामा 
पेश गनुन पनेछ।" 
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(46) दफा १२१ को उपदफा (२) मा रिेका "तर्स्तो 
अमभर्ोगमा समेत" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "तर्स्तो 
अमभर्ोगमा िनुसकने सजार् समेत" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(47) दफा १२४ को उपदफा (१) मा रिेका "कसूर 
स्वीकार नगरेको अवस्थामा" भन्ने शब्दिरूको सट्टा 
"कसूर इन्कार रिेको वा इन्कारी प्रमतउिर ददएको 
अवस्थामा" भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 

(48) दफा १२८ को उपदफा (५) मा रिेका "उपदफा 
(४)" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(49) दफा १३१ को,– 

(क) उपदफा (६) मा रिेका "एक महिनामभत्र" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "एक्काइस कार्न 
ददनमभत्र" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(ि)  उपदफा (६) पमछ देिार्को उपदफा 
(६क) थहपएको छ:- 

"(६क) उपदफा (६) बमोक्षजम 
तर्ार गररएको फैसलामा फैसला भएको र 
फैसला तर्ार भएको मममत उल्लेि गरी 
न्र्ार्ाधीशले िस्तािर गरी प्रमाणीकरण 
गनुन पनेछ ।" 

(50)  दफा १३३ को उपदफा (२) को ठाउाँ ठाउाँमा 
रिेका "मबगो" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "मबगो वा 
िमतपूमतन" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 
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(51) दफा १३४ को,- 
(क) उपदफा (१) मा रिेका "तीस ददनमभत्र" 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा "नेपाल सरकार वादी 
िनुे फौजदारी मदु्दाको िकमा सिरी ददन र 
अन्र् मदु्दामा तीस ददनमभत्र" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन।्  

(ि) उपदफा (३) मा देिार्को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांश थहपएको छ्ः– 

"तर सरकार वादी भएको मदु्दाको 
िकमा दफा १३२ को उपदफा (४) 
बमोक्षजम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको 
मममतबाट पनुरावेदन गने म्र्ाद शरुु  
िनुेछ ।" 

(५२) दफा 137 को,- 

(क) उपदफा (९) मा रिेको  "िकमा" भन्ने   
शब्दको सट्टा "िकमा मनवेदन ददाँदा वा 
पनुरावेदन गदान" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन।् 

    (ि) उपदफा (१०) क्षिहकएको छ। 

(५३) दफा १४० को,– 

(क)  उपदफा (३) र (४) को सट्टा देिार्का 
   उपदफा (३) र (४) राक्षिएका छन:्- 
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"(३) उपदफा (१) बमोक्षजम सनुवुाइ 
गदान तल्लो अदालतबाट भएको मनणनर् फरक 
पनन सकन े देक्षिएमा तर्सको कारण िलुाई 
पनुरावेदन सनु्ने अदालतले सनुवुाइको लामग 
प्रतर्थी क्षिकाउने आदेश गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्रतर्थी 
क्षिकाउने आदेश भएमा पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतले पनुरावेदन पत्रको प्रमतमलहप साथै 
रािी प्रतर्थीको नाउाँमा बाटोको म्र्ादबािेक 
पन्र ददनमभत्र उपक्षस्थत िनु म्र्ाद जारी गनुन 
पनेछ ।" 

(ि) उपदफा (४) पमछ देिार्को उपदफा (४क) 
 थहपएको छ्ः– 

"(४क) उपदफा (४) मा जनुसकैु 
कुरा लेक्षिएको भए तापमन पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतले चािेमा उपदफा (१) बमोक्षजमको 
म्र्ाद आफैँ ले वा शरुु मदु्दा फैसला गने 
अदालत माफन त ् र्स संहिता बमोक्षजमको रीत 
परु् र्ाई तामेल गनन सकनेछ।" 

(ग) उपदफा (५) मा रिेका "उपदफा (३) 
बमोक्षजम सूचना" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा 
(४) बमोक्षजमको म्र्ाद" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका 
छन ्। 
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(घ) उपदफा (६) मा रिेको "मलित" भन्ने शब्दको 
 सट्टा "मलक्षित" भन्ने शब्द राक्षिएको छ । 

(५४)  दफा १४३ मा रिेका "दफा १४०, १४१" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "दफा १४०" भन्ने  शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(५५) दफा १४४ को उपदफा (१) को,– 

(क)  िण्ड (घ) मा रिेका "तल्लो अदालतलाई 
आदेश ददने।" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "तल्लो 
अदालतमा पठाउने," भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन।् 

(ि)  िण्ड (घ) पमछ देिार्को िण्ड (ङ) 
   थहपएको छ:- 

"(ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा 
आनषुहङ्गक वा प्रासहङ्गक पररवतनन 
गने ।" 

(५६)  दफा १४५ को,- 

(क) उपदफा (१) पमछ देिार्को उपदफा (१क) 
थहपएको छ:- 

"(१क) प्रचमलत कानून बमोक्षजम जन्मकैद 
गनुन पने मदु्दाको अमभर्िुले कसूर गरेको 
कुरामा अदालतमा सामबत भएकोमा तर्स्तो 
कसूर गदानको पररक्षस्थमतलाई हवचार गदान 
जन्मकैदको सजार् गनुन न्र्ार्को रोिमा बढी 
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पने भई न्र्ार्ाधीशले कारण सहित घटी 
सजार्को प्रस्ताव गरी रार् सहित फैसला 
गरेकोमा तर्सरी फैसला भएको मममतले पैंतीस 
ददनमभत्र मममसल सहित पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतमा रार् पेश गनुन पनेछ ।" 

(ि)    उपदफा (२) पमछ देिार्को उपदफा (३)   
थहपएको छ:- 

"(३) उपदफा (१क) बमोक्षजम रार् पेश 
भएकोमा पनुरावेदन सनु्ने अदालतले तर्सरी 
गररएको घटी सजार्लाई सदर गरेकोमा सवोच्च 
अदालतमा रार् पेश गनुन पनेछ ।" 

(५७)  दफा १४७ को दफा शीषनक पमछ  "(१)" भन्ने अङ्क 
थहपएको छ ।  

(५८)  दफा १५१ को उपदफा (५) को सट्टा देिार्को 
उपदफा  (५) राक्षिएको छ:- 

"(५) फैसला कार्ानन्वर्न सम्बन्धमा कुनै 
दिहवधा भएमा कारागार कार्ानलर्ले सम्बक्षन्धत 
क्षजल्ला अदालतमा लेिी पठाउन ु पनेछ र क्षजल्ला 
अदालतबाट मनकासा भए बमोक्षजम गनुन पनेछ ।" 

(५९) दफा १५४ को उपदफा (१) को सट्टा देिार्को 
उपदफा (१) राक्षिएको छ:- 

"(१) दफा १५१ को उपदफा (४) 
बमोक्षजम अदालतमा उपक्षस्थत कसूरदारको िकमा 
कैदी पूजी जारी भई आएपमछ र फरारको िकमा 
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समेत कसूरदार प्रिरी कार्ानलर्बाट पक्राउ भई 
अदालतमा पेश गरी मनजको नाममा कैदी पूजी जारी 
भई आएपमछ कारागार कार्ानलर्ले तर्स्तो 
कसूरदारलाई कानून बमोक्षजम कैदमा राख्न ुपनेछ ।  

तर अठार वषन उमेर नपगुेको बालबामलका 
कसूरदार ठिररएकोमा मनजलाई नेपाल सरकारले 
व्र्वस्था गरेको छुटै्ट बाल सधुार गिृ वा र्स्तै अन्र् 
गिृमा राख्न ुपनेछ ।" 

(६०) दफा १६० को उपदफा (१) को िण्ड (ङ) मा 
रिेको "पूरै" भन्ने शब्द क्षिहकएको छ । 

(६१) दफा १६२ को उपदफा (९) मा रिेको "ततकाल" 

भन्ने शब्दको सट्टा "अक्षन्तम फैसला भएपमछ 
ततकाल" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन।्  

(६२)  दफा १६४ को उपदफा (३) को िण्ड (ङ) मा 
रिेका "छ महिना" भन्ने शब्दिरुको  सट्टा "छ 
महिनाको दरले" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(६३) दफा १६५ को उपदफा (१२) मा रिेका "सक्षञ्चत 
कोषमा जम्मा गनुन पनेछ" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"सम्बक्षन्धत व्र्क्षिलाई हफतान गनुन पनेछ" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका  छन ्। 

(६४) दफा १६६ को उपदफा (२) को,- 

(क) िण्ड (ि) को सट्टा देिार्को िण्ड (ि)         
राक्षिएको छ:- 
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"(ि) सरकारी मबगो," 

(ि) िण्ड (ग) पमछ देिार्को िण्ड (ग१)     
थहपएको छ:- 
"(ग१) मबगो," 

(६५) दफा १६७ को,- 

(क) उपदफा (१) मा रिेको "कसूरदार" भन्ने 
शब्दको सट्टा "अमभर्िु, प्रमतवादी वा कसूरदार" 
भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन ्। 

(ि) उपदफा (४) मा रिेको "उजरु" भन्ने शब्दको 
सट्टा "मनवेदन" भन्ने शब्द राक्षिएको छ । 

(६६) दफा १६८ को उपदफा (४) मा रिेका "उपदफा 
(२)" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(६७)  दफा १६८ पमछ पररच्छेद–१६ मा देिार्को दफा 
१६८क. थहपएको छ:- 

"१६८क.उजरु गनन सकने: (१) अदालतका 
कमनचारीले मदु्दामा गरेको काम कारबािी 
उपर क्षचि नबझु्ने सरोकारवाला व्र्क्षिले 
पन्र ददनमभत्र सोिी अदालतका न्र्ार्ाधीश 
समि उजरु गनन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम 
परेको उजरुीमा भएको मनणनर्मा क्षचि 
नबझु्ने व्र्क्षिले तर्स्तो मनणनर् भएको पन्र 
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ददनमभत्र पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा मनवेदन 
ददन सकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम 
परेको उजरुी एक महिनामभत्र र उपदफा 
(२) बमोक्षजम परेको मनवेदन दईु 
महिनामभत्र टुङ्गो लगाउन ुपनेछ ।  

(४) फैसला कार्ानन्वर्नको 
उपक्षस्थमतको लामग ददइएको सूचना प्राप्त 
गरी ताररिमा अनपुक्षस्थत रिने पिले र्स 
दफा बमोक्षजमको उजरुी वा मनवेदन ददन 
पाउने छैन ।" 

(६८) दफा १६९ को सट्टा देिार्को दफा १६९ राक्षिएको 
छ:- 

"१६९. सम्बक्षन्धत क्षजल्ला अदालतलाई अमधकार 
िेत्र िनुे: (१) अपराध संहितामा उक्षल्लक्षित 
मदु्दामा क्षजल्ला अदालतले शरुु कारबािी, 
सनुवुाइ र हकनारा गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु 
कुरा लेक्षिएको भए तापमन अपराध 
संहितामा मदु्दा िेने अमधकारी सम्बन्धमा 
छुटै्ट व्र्वस्था भएको वा सो संहितामा 
उक्षल्लक्षित मदु्दामध्रे् नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुटै्ट 
मदु्दा िेने अमधकारी तोहकददएकोमा तर्स्ता 
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अमधकारीबाट तर्स्ता मदु्दाको शरुु 
कारबािी, कारबािी, सनुवुाइ र हकनारा गनन 
बाधा पने छैन ।  

(३) कानून बमोक्षजम कुनै 
अदालत, मनकार् वा अमधकारीलाई मदु्दामा 
कारबािी, सनुवुाइ र हकनारा गने अमधकार 
भएको तर तर्स्तो अदालत वा मनकार् 
गठन नभएको वा अमधकारी नतोहकएको 
अवस्थामा तर्स्तो अदालत वा मनकार् गठन 
नभएसम्म वा अमधकारी नतोहकएसम्म 
तर्स्तो मदु्दाको कारबािी, सनुवुाइ र हकनारा 
गने अमधकार समेत सम्बक्षन्धत क्षजल्ला 
अदालतलाई िनुेछ ।" 

(६९) दफा १६९ पमछ देिार्को दफा १६९क. थहपएको 
छ:- 

"१६९क. िदम्र्ाद: प्रचमलत कानून बमोक्षजम 
िदम्र्ाद तोहकएकोमा सोिी बमोक्षजम र 
िदम्र्ाद नतोहकएकोमा जहिलेसकैु मदु्दा 
गनन सहकनेछ ।" 

(७०) दफा १७२ को िण्ड (क) पमछ देिार्को िण्ड 
(क१) थहपएको छ:- 

"(क१) पिको नाममा जारी भएको पक्राउ 
पूजी वा समाह्वान," 

(७१) दफा १७० क्षिहकएको छ ।  
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(७२) दफा १७७ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा 
 रिेका "पररच्छेद–६" भन्ने शब्दिरुको सट्टा  
"पररच्छेद–७" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(७३) दफा १८२ को उपदफा (३) को सट्टा देिार्को 
उपदफा (३) राक्षिएको छ:- 

"(३) उपदफा (२) बमोक्षजम मलित 
दरपीठ भएकोमा तीन ददनभन्दा बढी िदम्र्ाद वा 
म्र्ाद बााँकी रिेछ भने बााँकी रिेको िदम्र्ाद वा 
म्र्ादमभत्र र तीन ददनभन्दा कम िदम्र्ाद वा म्र्ाद 
बााँकी रिेछ भने दरपीठ भएको मममतले सात ददनमभत्र 
रीत परु् र्ाई वा सच्र्ाई दतान गनन ल्र्ाएमा सम्बक्षन्धत 
अमधकृतले तर्स्तो मलित दतान गने आदेश ददन ु 
पनेछ ।" 

 (७४)  दफा 189 को उपदफा (२) पमछ देिार्को उपदफा    

(३) र (४) थहपएका छन:्- 

   "(३) र्स संहितामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
लेक्षिएको भए तापमन अपराध संहिताको दफा 
231,232,२३३ र 238 बमोक्षजमको कसूरको 
अनसुन्धान देिार् बमोक्षजमको समममतले गनेछ:- 

(क) नेपाल मेमडकल काउक्षन्सलले 
तोकेको सम्बक्षन्धत हवज्ञ 
क्षचहकतसक         - संर्ोजक 
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(ि) स्वास््र् सम्बन्धी हवषर् िेने 
नेपाल सरकारको  
मन्त्रालर्ले तोकेको नेपाल 
स्वास््र् सेवाको सम्बक्षन्धत 
िेत्रमा हवज्ञता िामसल 
गरेको कम्तीमा एघारौँ 
तिको अमधकृत     -  सदस्र्  

(ग) मिान्र्ार्ामधविाले तोकेको 
सिन्र्ार्ामधविा   - सदस्र् 

(घ) गिृ मन्त्रालर्ले तोकेको 
नेपाल प्रिरीको  
कम्तीमा राजपत्राहङ्कत प्रथम 
िेणीको अमधकृत  - सदस्र् 

(ङ) उपभोिा िकहितको िेत्रमा 
हक्रर्ाशील व्र्क्षिमध्रे्बाट 
स्वास््र् सम्बन्धी हवषर् िेने 
नेपाल सरकारको    
मन्त्रालर्ले तोकेको 
एकजना   - सदस्र् 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको समममतले 
अनसुन्धान गदान सम्बक्षन्धत व्र्क्षिले कसूर गरेको 
प्रमाण भेहटएमा मनज हवरुद्ध मदु्दा चलाउन सम्बक्षन्धत 
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सरकारी वकीलको कार्ानलर्लाई लेिी  
पठाउनेछ ।" 

(७५)  दफा १९३ पमछ देिार्को दफा १९३क.   थहपएको  
छ:- 

"१९३क. दस्तरु लाग्न:े (१) र्स संहितामा 
अन्र्था उल्लेि भएकोमा बािेक 
अदालतमा  देिार्का हवषर्मा देिार् 
बमोक्षजम दस्तरु लाग्नेछ्ः– 

(क) उजरुीपत्र, हफरादपत्र वा    
प्रमतउिरपत्र ददंदा  
रु २००।– 

(ि) पनुरावेदनपत्र ददंदा  
रु ३००।– 

(ग) िण्ड (क) र (ि) 
बमोक्षजम बािेक अन्र् 
मनवेदन ददंदा रु १०।– 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा 
लेक्षिएको भए तापमन नेपाल सरकार वादी भएको 
मदु्दामा उपदफा  (१) बमोक्षजमको दस्तरु लाग्ने 
छैन ।" 

(७६)  दफा १९६ को उपदफा (१) मा रिेका 
"अनसुन्धानको हवषर्मा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
 "अनसुन्धान, अमभर्ोजन तथा सरकारी वकीलको 
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 काम, कतनव्र् र अमधकारको हवषर्मा" भन्ने शब्दिरु 
 राक्षिएका छन ्।  

(७७) दफा १९८ को सट्टा देिार्को दफा १९८ राक्षिएको 
छ:- 

"१९८. अनसूुचीमा िेरफेर वा थपघट गनन सकने: 
(१) नेपाल सरकारले मिान्र्ार्ामधविाको 
परामशनमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी अनसूुची–१, अनसूुची–२, अनसूुची–३ र 
अनसूुची–४ मा आवर्क िेरफेर वा 
थपघट गनन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेि 
भए बािेक अन्र् अनसूुचीमा अनसुन्धान 
तथा अमभर्ोजन सम्बन्धी हवषर्मा 
मिान्र्ार्ामधविाको र अदालती 
कारबािीको हवषर्मा सवोच्च अदालतको 
परामशनमा कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् 
माममला मन्त्रालर्ले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी आवर्कता अनसुार 
थपघट वा िेरफेर गनन सकनेछ।" 

(७८) लामो शीषनक, हवमध मनमानण सतु्र, दफा १ को उपदफा 
(१), दफा २ को िण्ड (ङ), दफा ३ को उपदफा 
(१) तथा अनसूुची–१ बािेक अन्र्त्र ठाउाँ-ठाउाँमा 
रिेको "ऐन" भन्ने शब्दको सट्टा "संहिता" भन्ने शब्द 
रािी रुपान्तर गररएको छ । 
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६. फौजदारी कसूर (सजार् मनधानरण तथा कार्ानन्वर्न) ऐन, 

२०७४ मा संशोधन: फौजदारी कसूर (सजार् मनधानरण तथा 
कार्ानन्वर्न) ऐन, २०७४ को,– 

(1) दफा १ को उपदफा (२) मा रिेका "दफा २२, 

२५" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा २२, २४, २५" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(2) दफा २ को,– 

(क)  िण्ड (क) मा रिेका "मलुकुी अपराध 
(संहिता) ऐन,२०७४" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"मलुकुी अपराध संहिता,२०७४" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(ि)  िण्ड (ज) मा रिेका "मलुकुी फौजदारी 
कार्नहवमध (संहिता) ऐन, २०७४" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "मलुकुी फौजदारी 
कार्नहवमध संहिता,२०७४" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(3) दफा ३ को उपदफा (२) को  िण्ड (ि) मा 
रिेका "व्र्वस्थाहपका–संसदले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"सङ्घीर् संसद वा प्रदेश सभाले" भन्न े शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(4) दफा ८ को उपदफा (१) को अन्तर्मा देिार्को 
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांश थहपएको छ्ः– 

 "तर देिार्को कसूर ठिर गदानकै बित 
कसूरदारलाई सजार् मनधानरण गनुन पनेछ:- 
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(क) प्रचमलत कानूनमा नै कैद वा 
जररबानाको मनक्षित अंक हकटान 
गररएको कसूर, 

(ि) तीन वषनसम्म कैद वा तीस िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुे कसूर,  

(ग) फौजदारी कार्नहवमध संहिताको दफा 
१४५ को उपदफा (१क) बमोक्षजम 
घटी सजार्को रार् प्रस्ताव गररएको 
जन्मकैद ठिर िनुे कसूर।" 

(5) दफा ९ को,- 
(क) उपदफा (१) मा रिेको प्रमतबन्धातमक 

वाकर्ांशको सट्टा देिाको प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांश राक्षिएको छ:- 

"तर दफा ८ को उपदफा (१) को  
प्रमतबन्धातमक वाकर्ांशमा लेक्षिएको कसूरको 
िकमा सजार् मनधानरण गदान छुटै्ट सनुवुाई गनुन 
पने छैन ।"  

(ि) उपदफा (२) मा रिेका "अवकाश भएको" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "अवकाश भएको, मामथल्लो 
तिको अदालतको न्र्ार्ाधीश पदमा मनर्कु्षि 
भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गनन 
नसकने भएमा वा पदमा नरिेमा" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।       

(6) दफा ११ को दफा शीषनकको सट्टा देिार्को दफा 
शीषनक रािी उपदफा (१) को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांश क्षिहकएको छ । 
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"छुट्टाछुटै्ट सजार् मनधानरण गनुन पने" 

(7) दफा १७ पमछ देिार्को दफा १७क. थहपएको  
छ:- 
"१७क. कम सजार् तोकने र रार् पेश गने:  (१) 

प्रचमलत कानून बमोक्षजम जन्मकैद गनुन पने 
मदु्दाको अमभर्िुले कसूर गरेको कुरामा 
अदालतमा सामबत भएको र मममसल संलग्न 
प्रमाणबाट तर्स्तो सामबती सााँचो देक्षिएमा 
मनजलाई जन्मकैदको सजार् ददंदा तर्स्तो 
कसूर गदानको पररक्षस्थमतलाई हवचार गदान 
न्र्ार्को रोिमा बढी पने भई न्र्ार्ाधीशले 
घटी सजार् गनन उपर्िु देिेमा सोको 
कारण िलुाई रार् सहितको फैसला गनन 
सकनेछ।  

  (२)  उपदफा (१) बमोक्षजमको 
कसूरदारलाई िनु ु पने सजार्को 
प्रस्तावसहित पैंतीस ददनमभत्र  ममसील सहित  
पनुरावेदन सनु्ने अदालतमा रार् पेश गनुन 
पनेछ। 

  (3) उपदफा (२) बमोक्षजम रार् 
पेश भएको हवषर्मा पनुरावेदन सनु्ने 
अदालतले पमन घटी सजार् गने ठिर 
गरेकोमा सवोच्च अदालतमा रार् पेश गनुन 
पनेछ ।"  
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(8) दफा २४ को,– 

(क) उपदफा (२) र (३) मा रिेका "कैद 
मनलम्बन" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "कैद सजार् 
मनलम्बन" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

(ि)  उपदफा (४) मा रिेका "काम गने गरी" भन्ने 
शब्दिरु पमछ "शतन तोकी" भन्ने शब्दिरु थपी 
सोिी उपदफाको,- 

(अ) िण्ड (ि) को सट्टा देिार्को िण्ड (ि) 
राक्षिएको छ:-  

"(ि) पीमडतको सिममत भएमा पीमडत 
व्र्क्षिको कुनै काममा सिर्ोग 
गने " 

      (आ) िण्ड (ङ) क्षिहकएको छ । 

(9) ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) पमछ देिार्को 
उपदफा (२क) थहपएको छ:- 

"(२क) उपदफा (१) बमोक्षजम िलु्ला 
कारागारमा राक्षिएको कसूरदारले उपदफा (२) 
बमोक्षजमका शतनिरु पालना गरी तर्स्तो अवमध 
भिुान गरेमा मनजले िलु्ला कारागारमा रिी तर्स्तो 
कैद भिुान गरेको मामननेछ ।" 

(10) दफा २९ मा रिेका "क्षजल्ला प्रोवेशन तथा प्र्ारोल 
बोडनको" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "प्रोवेशन तथा प्र्ारोल 
बोडनको" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।   
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(11) दफा ३७ मा रिेका "तीन चौथाई कैद" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "पचास प्रमतशत कैद" भन्ने शब्दिरु 
रािी सोिी दफाको िण्ड (च) मा रिेका "कारोबार 
सम्बन्धी कसूर," भन्ने शब्दिरुको सट्टा "कारोबार 
सम्बन्धी कसूरमा सजार् पाएको," भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

७. केिी नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समार्ोजन र 
िारेज गने ऐन, २०७४ मा संशोधन: केिी नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एकीकरण, समार्ोजन र िारेज गने ऐन, २०७४ 
को,– 

(1) दफा ८ को उपदफा (१) को िण्ड (क) बाट 
संशोधन गररएको िण्ड (ङ) मा रिेका "नेपाल 
सरकारको" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "नेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तिको" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्।  

(2) दफा १५ को,– 

(क) उपदफा (२) र (५) को सट्टा देिार्का 
उपदफा (२) र (५) राक्षिएका छन््ः– 

"(२) दफा ३ को उपदफा (३) 
मा रिेका "मलुकुी ऐन, अदालती 
बन्दोवस्तको ७८ नं. बमोक्षजमको" भन्ने 
शब्दिरूको सट्टा "मलुकुी देवानी कार्नहवमध 
संहिता, २०७४ को दफा १७२ वा मलुकुी 
फौजदारी कार्नहवमध संहिता, २०७४ को 
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दफा १०४ बमोक्षजमको" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्। 

 (५) दफा ८ को प्रमतबन्धातमक 
वाकर्ांशको िण्ड (ि) को सट्टा देिार्को 
िण्ड (ि) राक्षिएको छ :- 

"(ि) मलुकुी देवानी कार्नहवमध 
संहिता, २०७४ को दफा 
२२५ र दफा २२६ 
तथा मलुकुी फौजदारी 
कार्नहवमध संहिता, 
२०७४ को दफा १९० 
मा लेक्षिएको कुरामा 
सोिी बमोक्षजम  
िनुेछ ।"  

(ि) उपदफा (६) मा रिेका "क्षचि नबझु्न े
व्र्क्षिले" भन्ने शब्दिरूपमछ "थािा पाएको 
मममतले तीस ददनमभत्र" भन्ने शब्दिरू 
राक्षिएका छन ्। 

(ग)  उपदफा (७) अन्तगनतको अनसूुची–१ को,– 

(अ) क्रम संतर्ा ९ मा रिेका "िम 
ऐन, २०४८" भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा "िम ऐन, २०७४" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।   
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(आ) क्रम संतर्ा १४ मा रिेका 
"मलुकुी देवानी (संहिता) ऐन, 

२०७४" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"मलुकुी देवानी संहिता, २०७४" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका     
छन ्।   

(इ) क्रम संतर्ा १५ मा रिेका 
"मलुकुी अपराध (संहिता) ऐन, 

२०७४" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"मलुकुी अपराध संहिता, २०७४" 

भन्ने शब्दिरु राक्षिएका   छन ्।   

(3) दफा १८ को उपदफा (१) अन्तगनत संशोधन 
गररएको दफा २४ को,– 

(क) उपदफा (३) मा रिेका "प्रिरीले मगरफ्तार 
गरी" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "मनकुञ्ज वा 
आरिका सरुिाकमी वा कमनचारीले 

मगरफ्तार गरी" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका  
छन ्।  

(ि) उपदफा (४) मा रिेका "अनसुन्धान 
अमधकारीले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
"अमधकारप्राप्त अमधकारीले" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन।्  

(4) दफा २० को उपदफा (१) अन्तगनत संशोधन 
गररएको िण्ड (ि२) मा रिेका "नेपाल सरकारको" 
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भन्ने शब्दिरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
वा स्थानीर् तिको" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(5) दफा २६ को उपदफा (३) अन्तगनत संशोधन 
गररएको उपदफा (१) मा रिेका "पररच्छेद–१० 
मा" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "पररच्छेद–१२ मा" भन्ने 
शब्दिरु राक्षिएका छन ्।  

(6) दफा २७ को उपदफा (२) अन्तगनत संशोधन 
गररएको दफा ५९ को उपदफा (३) मा रिेका 
"प्रिरीले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "प्रिरी वा वन 
सम्बन्धी काम गने कमनचारीले" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(7) दफा ३० क्षिहकएको छ ।  

(8) दफा ३९ को,– 

(क) उपदफा (१) को िण्ड (ग) को सट्टा देिार्को 
िण्ड (ग) राक्षिएको छ:- 

   "(ग) गाली र बेइज्जतीको ऐन, २०१६" 

(ि) उपदफा (२) को िण्ड (क) को सट्टा 
देिार्को िण्ड (क) राक्षिएको छ्ः– 

"(क) कुनै कानून अन्तगनत कुनै 
अदालतमा दार्र भएको मदु्दा 
जनुसकैु तिमा भए पमन सोिी 
अदालतबाट मलुकुी देवानी 
कार्नहवमध संहिता वा मलुकुी 
फौजदारी कार्नहवमध संहिताको 
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कार्नहवमध अवलम्बन गरी 
कारबािी र हकनारा िनुेछ ।" 

(ग) उपदफा (२) को िण्ड (ि) पमछ 
देिार्का िण्ड (ि१) र (ि२) थहपएका 
छन:्- 

"(ि१)  हवचाराधीन वा फैसला भईसकेको 
मदु्दामा जररबाना वा मबगो बापत 
कैद गदान वा कैद बसेको 
अवमधलाई जररबानामा पररणत 
गनुनपदान मलुकुी देवानी कार्नहवमध 
संहिता र मलुकुी फौजदारी 
कार्नहवमध संहिताको व्र्वस्था 
बमोक्षजम िनुेछ। 

(ि२) मलुकुी अपराध संहिता तथा 
मलुकुी फौजदारी कार्नहवमध 
संहिता प्रारम्भ िनु ु अगावै १६ 
वषन उमेर पूरा भएको र १८ वषन 
उमेर पूरा नभएको व्र्क्षिले 
गरेको कसूरका सम्बन्धमा मदु्दा 
दार्र गदान वा फैसला गदान 
मलुकुी अपराध संहिता तथा 
मलुकुी फौजदारी कार्नहवमध 
संहिताको व्र्वस्था बमोक्षजम 
िनुेछ र तर्स्तो व्र्क्षि थनुा वा 
कैदमा रिेछ भने मदु्दाको पपुनि 
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वा सजार् भिुानको लामग 
मनजलाई बाल सधुार गिृमा 
पठाउन ुपनेछ।" 

(9) दफा ४० को उपदफा (१) को िण्ड (क) को 
सट्टा देिार्को िण्ड (क) राक्षिएको छ:- 

"(क) "सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची–१" को सट्टा "मलुकुी फौजदारी 
कार्नहवमध संहिता, २०७४ को  
अनसूुची–१।" 

८. जातीर् तथा अन्र् सामाक्षजक छूवाछूत र भेदभाव (कसूर र 
सजार्) ऐन, २०६८ मा संशोधन: जातीर् तथा अन्र् 
सामाक्षजक छूवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजार्) ऐन, २०६८ 
को दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (क) मा रिेका 
"एक िजार रुपैर्ााँदेक्षि पच्चीस िजार रुपैर्ााँसम्म" भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा "तीस िजार रुपैर्ााँसम्म" भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन।् 

९. स्टाण्डडन नाप तौल ऐन, २०२५ मा संशोधन : स्टाण्डडन नाप 
तौल ऐन, २०२५ को दफा ३३क. को सट्टा देिार्को दफा 
३३क. राक्षिएको छ्ः– 

"३३क. मदु्दाको तिहककात : (१) दफा १९क., १९ि. र 
दफा ३० को उपदफा (१) र (३) बमोक्षजम सजार् 
िनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको तिहककात र दार्री 
मनरीिकले गनेछ ।  
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(२) दफा ३० को उपदफा (४) बमोक्षजम 
सजार् िनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको तिहककात र 
दार्री मिामनदेशकले तोकेको अमधकृतले गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम 
तिहककातको काम पूरा भएपमछ तिहककात गने 
अमधकारीले मदु्दा दार्र गने िदम्र्ाद अगावै 
अनसुन्धान प्रमतवेदन सरकारी वकील समि पेश गनुन 
पनेछ ।" 

 


