पौजदायी कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी
केही ऐनराई सॊ शोधन गने अध्मादे श, २०७८
प्रभाणीकयण धभधत
२०७८।08।15

सॊ ित् २०७८ सारको अध्मादे श नॊ. १८
पौजदायी कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई सॊ शोधन गनय
फनेको अध्मादे श
प्रस्तािना : पौजदायी कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई
तत्कार सॊ शोधन गनय िाञ्छनीम बएको य हार सॊ घीम सॊ सद को अधधिेशन
नबएकोरे ,
नेऩारको सॊ विधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) फभोजजभ
भजन्िऩरयषद्को धसपारयसभा याष्ट्रऩधतफाट मो अध्मादे श जायी बएको छ।
1.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस अध्मादे शको नाभ ×पौजदायी कसूय
तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई सॊ शोधन गने
अध्मादे श, २०७८" यहेको छ।
(२) मो अध्मादे श तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।

2.

प्रभाण ऐन, २०३१ भा सॊ शोधन : प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ६
को खण्ड (छ) ऩधछ दे हामको खण्ड (ज) थवऩएको छ:× (ज) कुनै व्मजिरे अको व्मजिको शयीयभा तेजाफ फ्माकेभा,
छवकयएभा, खन्माएभा

िा अन्म कुनै वकधसभरे कसै को
1

शायीरयक ऺधत हुने गयी

प्रमोग गये भा िा कसै राई सेिन

गयाएभा धनजरे धनमतिस िा जानी जानी त्मस्तो व्मजिको
ज्मान धरने िा

अङ्गबङ्ग गयाउने कामय गये को अदारतरे

अनुभान गनेछ।"
3.

न्माम प्रशासन ऐन , २०७३ भा सॊ शोधन

: न्माम प्रशासन ऐन,

२०७३ को दपा २८क . को उऩदपा ( २) को अन्त्मभा दे हामको
प्रधतफन्धात्भक िाकमाॊश थवऩएको छ :×तय तेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भाये को िा अङ्गबङ्ग गये को िा
शायीरयक ऺधत ऩुर्मा एको भुद्दा बए जवहरे सुकै दताय बएको बए
ताऩधन ऩवहरो प्राथधभकता ददनु ऩनेछ।"
4.

ु ी अऩयाध सॊ वहता, २०७४ भा सॊ शोधन : भुरक
ु ी अऩयाध
भुरक
सॊ वहता, २०७४ को,(१)

दपा २ को उऩदपा (३) को खण्ड ( ग) ऩधछ दे हामको
खण्ड (ग१) थवऩएको छ:×(ग१) दपा १९२क. फभोजजभको कसूय,"

(२)

दपा ३८ को खण्ड

(झ) ऩधछ दे हामको खण्ड (

झ१)

थवऩएको छ:× (झ१) तेजाफ, अन्म घातक यासामधनक िा ज्िरनशीर
ऩदाथय कसै भाधथ प्रहाय िा प्रमोग गयी िा कसै राई
सेिन गयाई कसूय गये को,"
(३)

दपा १२६ ऩधछ दे हामको दपा १२६क. थवऩएको छ :-
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×१२६क. कसूय ऩीधडतको नाभभा सहमोग धरन नहुने : (१)
कसै रे कुनै व्मजि कसूय

ऩीधडत बएको कायण

दे खाई धनजको तस्िीय याखी िा नयाखी साियजधनक
रुऩभा िा साभाजजक सञ्जार भापयत आव्हान गयी
िा नगयी धनजराई औषधी उऩचाय गने , अन्म कुनै
वकधसभको याहत , सुविधा ददने िा अन्म कुनै
प्रमोजनका राधग कसूय ऩीधडत िा धनजका
ऩरयिायको सदस्मको तपयफाट कसै राई चन्दा,
सुविधा, सहमोग, अनुदानको नाभभा कुनै
वकधसभको नगद िा जजन्सी भाग्नु, धरनु िा प्राप्त
गनुय हुॉदैन।
(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको कसूय गने
िा गयाउने व्मजिराई तीन भवहनासम्भ कैद िा
ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ

जरयफाना हुनेछ य त्मसयी

प्राप्त गये को नगदी िा जजन्सी जपत हुनेछ।
(३) मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया
रे जखएको बए ताऩधन

कसूय ऩीधडत िा धनजका

ऩरयिायका सदस्मरे नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय
िा स्थानीम तहफाट कुनै सहमोग िा कुनै सुविधा
प्राप्त गये कोभा िा कुनै साभाजजक सॊ स्था िा कुनै
व्मजिरे आपूखुसी ददएको सहमोग प्राप्त गये कोभा
मस दपा फभोजजभ कसूय गये को भाधनने छै न।"
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(४)

दपा १९२ ऩधछ दे हामको दपा १९२क. थवऩएको छ:×१९२क. तेजाफ प्रमोग गयी अङ्गबङ्ग गनय नहुन:े (१) कसै रे
कसै राई तेजाफ फ्माॉ की, छवकयई, खन्माई िा प्रमोग
गयी िा सेिन गयाई अङ्गबङ्ग गनुय िा गयाउनु

िा

शायीरयक ऺधत ऩुर्माउनु हुॉदैन।
स्ऩष्टीकयण : मस सॊ वहताको प्रमोजनका राधग
"तेजाफ" बन्नारे भानि अङ्ग , जीिजन्तु िा

अन्म

जैविक िा गैयजैविक िस्तुराई जराउने (

फनय),

घातक ऺधत ऩुर्माउने ( कोयोधसब) िा अन्म

कुनै

वकधसभरे गम्बीय असय ऩुर्माउने अकायफोधनक
(इनअगायधनक) एधसडजन्म यासामधनक ऩदाथय सम्झनु
ऩछय य सो शब्द

रे नाइविक एधसड , सल्परयक

एधसड य हाइड्रोकरोरयक एधसड तथा अन्म घातक
तथा ज्िरनशीर यासामधनक ऩदाथय

राई सभेत

जनाउॉछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको कुनै का मय
गदाय िा त्मस्तो का मयको ऩरयणाभ स्िरुऩ कसै को
ॉ ा जरी िा ऺधत बई ऩूणरु
दुिै आख
य ऩभा दृवष्ट नष्ट
बएभा, दुिै कान जरी िा ऺधत बई सुन्ने शजि ऩूणय
रुऩभा नष्ट बएभा , नाक जरी िा ऺधत बई काभ
नराग्ने बएभा, अनुहाय ऩूणय रुऩभा जरी िा ऺधत
बई कुरुऩ बएभा , भवहरा बए दुिै स्तन जरी िा
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ऺधत बई काभ नराग्ने बएभा िा कसै को मौनाङ्ग
जरी िा ऺधत बई नाधसएभा त्मस्तो कसूय गने िा
गयाउने व्मजिराई

फीस िषय कैद य दश

राख

रुऩैमाॉ जरयफाना हुनेछ।
(३) उऩदपा ( २) भा रे जखएकोभा फाहेक
उऩदपा ( १) फभोजजभको कुनै का

मय गयी िा

ॉ ा
त्मसको ऩरयणाभ स्िरुऩ कसै को एउटा आख

,

एउटा कान जरी िा ऺधत बई काभ नराग्ने
बएभा, आॊजशक रुऩभा अनुहाय जरी िा ऺधत बई
कुरुऩ बएभा , भवहरा बए एउटा स्तन जरी िा
ऺधत बई काभ नराग्ने बएभा, दुिै हात जरी काभ
नराग्ने बएभा िा दुिै गोडा ऩूणरु
य ऩभा जरी काभ
नराग्ने बएभा , टाउकोको कुनै बाग जरी ऺधत
बएभा िा भेरुदण्ड जरी िा ऺधत बई काभ नराग्ने
बएभा ऩन्र िषय दे जख फीस िषयसम्भ कैद य सात
राख रुऩैमाॉ दे जख दश राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना
हुनेछ।
(४)

उऩदपा ( २) िा (

३) भा

रे जखएकोभा फाहेक उऩदपा ( १) फभोजजभको कुनै
कामय गदाय िा त्मसको ऩरयणाभ स्िरुऩ कसै को
शयीयको अन्म कुनै अङ्गबङ्ग िा शायीरयक ऺधत
बएभा कसूयको प्रकृधत फभोजजभ सात िषयदेजख दश
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िषयसम्भ कैद य ऩाॉच राख रुऩैमाॉ दे जख सात राख
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हुनेछ।
(५) उऩदपा (

१) फभोजजभ बएको

कसूयफाट ऩीधडत व्मजिको तत्कार भृत्मू नबई
सोही कामयको ऩरयणाभ स्िरुऩ त्मस्तो कसूय बएको
धभधतरे एक िषयधबि

भृत्मू बएभा ज्मान भाये को

कसूय य उऩदपा ( २), ( ३) य ( ४) फभोजजभको
ऩरयणाभ धनस्केभा ऩधन सोही उऩदपा फभोजजभको
कसूय बएको भाधननेछ।
(६) कसै रे उऩदपा (

१) फभोजजभको

कामय गनय खोज्दा सम्फजन्धत व्मजिराई नरागेभा
िा कोही त्मस फाट छधरएभा िा उजम्कएभा त्मस्तो
कामय गनय खोज्ने व्मजिरे मस दपा फभोजजभ कसूय
गनय उद्योग गये को भाधननेछ य सो िाऩत

ऩाॉच िषय

दे जख सात िषयसम्भ कैद य एक राख रुऩैमाॉ दे जख
तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हुनेछ।
(७) उऩदपा (२), (३) िा (४) फभोजजभ
जरयफाना िाऩत प्राप्त ऩूयै यकभ ऩीधडतराई ऺधतऩूधतय
िाऩत ददनु ऩनेछ।
(८) मस दपा फभोजजभ बएको कसूयफाट
ऩीधडत व्मजिराई बएको शायीरय

क य भानधसक

ऩीडा य अङ्गबङ्गको गम्बी यता तथा जरयफाना यकभ
6

सभेत विचाय गयी सजाम धनधाययण गदाय भनाधसि
ऺधतऩूधतय बयाउनु ऩनेछ।"
(५)

दपा १९३ को,(क)

दपा शी

षयकभा यहेको ×

तेजाफ िा

अन्म

यासामधनक," बन्ने शब्दहरु जझवकएका छन्।
(ख)

उऩदपा ( १) भा यहेका ×

तेजाफ िा त्मस्तै

प्रकायका अन्म यासामधनक " बन्ने शब्दहरु ऩधछ
×फाहेकका अन्म" बन्ने शब्दहरु थवऩएका छन्।
5.

ु ी पौजदायी कामयविधध सॊ वहता , २०७४ भा सॊ शोधन
भुरक

ु ी
: भुरक

पौजदायी कामयविधध सॊ वहता, २०७४ को,(१)

दपा ११६ को उऩदपा ( २) को खण्ड ( ख) भा यहेका
×ऩरयच्छे द-१० को दपा १६७

" बन्ने शब्दहरु ऩधछ

"ऩरयच्छे द-१४ को दपा १९२क., " बन्ने शब्दहरु थवऩएका
छन्।
(२)

दपा १५९ को उऩदपा (

४) को खण्ड (

घ) ऩधछ

दे हामको खण्ड (घ१) थवऩएको छ:× (घ१) तेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भाये को िा अङ्गबङ्ग गये को
िा शायीरयक ऺधत ऩुर्माएको,"
(३)

अनुसूची-१ को प्रकयण १ को खण्ड (क) को,(क)

उऩखण्ड ( ४) भा यहेका × १२५ य १२६ " बन्ने
शब्दहरुको सट्टा "१२५, १२६ य १२६क ." बन्ने
शब्दहरु याजखएका छन्।
7

(ख)

उऩखण्ड ( १३) भा यहेका

"दपा १९२ " बन्ने

शब्दहरु ऩधछ × १९२क.," बन्ने शब्दहरु थवऩएका
छन्।
6.

पौजदायी कसूय (सजाम धनधाययण तथा कामायन्िमन) ऐन, २०७४ भा

सॊ शोधन : पौजदायी कसूय ( सजाम धनधाययण तथा कामायन्िमन ) ऐन ,
२०७४ को,(१)

दपा १५ को उऩदपा ( १) को खण्ड ( ख) ऩधछ दे हामको
खण्ड (ख१) थवऩएको छ:-

ु ी अऩयाध सॊ वहता
× (ख१) भुरक

, २०७४ को दपा

१९२क. िा २१९ फभोजजभको कसूय बए त्मस्तो
कसूयफाट ऩीधडतराई ऩनय गएको शायीरयक िा

(२)

भानधसक ऩीडा,"

दपा २४ को उऩदपा ( ३) को खण्ड ( क) ऩधछ दे हामको
खण्ड (क१) थवऩएको छ:-

×(क१) तेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भाये को िा अङ्गबङ्ग गये को
(३)

िा शायीरयक ऺधत ऩुर्माएको,"

दपा २९ को उऩदपा ( १) को प्रधतफन्धात्भक िाकमाॊश

(ग) ऩधछ दे हामको प्रधतफन्धात्भक िाकमाॊश (ग१) थवऩएको
छ:-

× (ग१) तेजाफ िा अन्म घातक यासामधनक ऩदाथय प्रमोग
गयी ज्मान भाये को िा अङ्गबङ्ग गये को कसूयभा

(४)

सजाम ऩाएको,"

दपा ३७ को खण्ड (
थवऩएको छ:-

क) ऩधछ दे हामको खण्ड (
8

क१)

×(क१) तेजाफ िा अन्म घातक यासामधनक ऩदाथय प्रमोग

गयी ज्मान भाये को , अङ्गबङ्ग गये को िा शायीरयक

(५)

७.

्
ऺधत ऩुयमाएको
कसूयभा सजाम ऩाएको,"

दपा ४८ को उऩदपा (

ऩीधडतराई" बन्ने शब्दहरु

१) भा

यहेका × कसूयफाट

ऩधछ × औषधोऩचाय, अन्तरयभ

ऺधतऩूधतय तथा" बन्ने शब्दहरु थवऩएका छन्।

फचाउ: सॊ ित् २०७८ सार फैशाख २१ गते जायी बएको पौजदायी
कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐन सॊ शोधन गने
अध्मादे श, २०७८ फभोजजभ बए गये का काभ कायफाही मसै
अध्मादे श फभोजजभ बए गये को भाधननेछ ।
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