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पौजदायी कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई सॊशोधन गने 
अध्मादेश, २०७८ 

प्रभाणीकयण धभधत  
२०७८।१२।२२ 

 

 

सॊित ्२०७८ सारको अध्मादेश नॊ. २५ 

पौजदायी कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई सॊशोधन गनय 
फनेको अध्मादेश 

प्रस्तािना : पौजदायी कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई 
तत्कार सॊशोधन गनय िाञ्छनीम बएको य हार सॊघीम सॊसदको अधधिेशन 
नबएकोरे, 

नेऩारको सॊविधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) फभोजजभ 
भजन्िऩरयषद्कोक धसपारयसभा याष्ट्रऩधतफाट मो अध्मादेश जायी बएको छ। 

 

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस अध्मादेशको नाभ ×पौजदायी कसूय 
तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई सॊशोधन गने 
अध्मादेश, २०७८" यहेको छ। 

(२) मो अध्मादेश तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2. प्रभाण ऐन, २०३१ भा सॊशोधन : प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ६ 
को खण्ड (छ) ऩधछ देहामको खण्ड (ज) थवऩएको छ:- 

×(ज)  कुनै व्मजिरे अको व्मजिको शयीयभा तेजाफ फमाॉकेभा, 
छवकय एभा, खन्माएभा  िा अन्म कुनै वकधसभरे कसैको 
शायीरयक ऺधत हनुे गयी प्रमोग गयेभा िा कसैराई सेिन 

गयाएभा धनजरे धनमतिस िा जानी जानी त्मस्तो व्मजिको 
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ज्मान धरने िा अङ्गबङ्ग गयाउन े कामय गयेको अदारतरे 
अनभुान गनेछ।" 

3. न्माम प्रशासन ऐन , २०७३ भा सॊशोधन  : न्माम प्रशासन ऐन, 
२०७३ को दपा २८क . को उऩदपा (२) को अन्त्मभा देहामको 
प्रधतफन्धात्भक िाकमाॊश थवऩएको छ :- 

×तय तेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भायेको िा अङ्गबङ्ग गयेको िा 
शायीरयक ऺधत ऩमुायगएको भदु्दा बए जवहरेसकैु दताय बएको बए 
ताऩधन ऩवहरो प्राथधभकता ददन ुऩनेछ।" 

4. भरुकुी अऩयाध सॊवहता, २०७४ भा सॊशोधन : भरुकुी अऩयाध 
सॊवहता, २०७४ को,-  

(१)   दपा २ को उऩदपा (३) को खण्ड (ग ) ऩधछ देहामको 
खण्ड (ग१) थवऩएको छ:- 

 ×(ग१)  दपा १९२क. फभोजजभको कसूय," 

(२) दपा ३८ को खण्ड (झ) ऩधछ देहामको खण्ड (झ१) 
थवऩएको छ:- 

× (झ१) तेजाफ, अन्म घातक यासामधनक िा ज्िरनशीर 
ऩदाथय कसैभाधथ प्रहाय िा प्रमोग गयी िा कसैराई 
सेिन गयाई कसूय गयेको," 

(३) दपा १२६ ऩधछ देहामको दपा १२६क. थवऩएको छ :- 

×१२६क. कसूय ऩीधडतको नाभभा सहमोग धरन नहनु े : (१) 
कसैरे कुनै व्मजि कसूय ऩीधडत बएको कायण 
देखाई धनजको तस्िीय याखी िा नयाखी साियजधनक 
रुऩभा िा साभाजजक सञ्जार भापय त आह्वान गयी 
िा नगयी धनजराई औषधध उऩचाय गने, अन्म कुनै 
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वकधसभको याहत , सवुिधा ददने िा अन्म कुनै 
प्रमोजनका राधग कसूय ऩीधडत िा धनजका 
ऩरयिायको सदस्मको तपय फाट कसैराई चन्दा, 
सवुिधा, सहमोग, अनदुानको नाभभा कुनै 
वकधसभको नगद िा जजन्सी भाग्न,ु धरन ुिा प्राप्त 
गनुय हुॉदैन। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कसूय गने 
िा गयाउने व्मजिराई तीन भवहनासम्भ कैद िा 
ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ य त्मसयी 
प्राप्त गयेको नगदी िा जजन्सी जपत हनुेछ। 

(३) मस दपाभा अन्मि जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩधन कसूय ऩीधडत िा धनजका 
ऩरयिायका सदस्मरे नेऩार  सयकाय, प्रदेश सयकाय 
िा स्थानीम तहफाट कुनै सहमोग िा कुनै सवुिधा 
प्राप्त गयेकोभा िा कुनै साभाजजक सॊस्था िा कुनै 
व्मजिरे आपूखसुी ददएको सहमोग प्राप्त गयेकोभा 
मस दपा फभोजजभ कसूय गयेको भाधनने छैन।" 

(४) दपा १९२ ऩधछ देहामको दपा १९२क. थवऩएको छ:- 

 ×१९२क. तेजाफ प्रमोग गयी अङ्गबङ्ग गनय नहनु:े (१) कसैरे 
कसैराई तेजाफ फमाॉकी, छवकय ई, खन्माई िा प्रमोग 
गयी िा सेिन गयाई अङ्गबङ्ग गनुय िा गयाउन ुिा 
शायीरयक ऺधत ऩमुायगउन ुहुॉदैन। 

स्ऩष्टीकयण : मस सॊवहताको प्रमोजनका राधग 
"तेजाफ" बन्नारे भानि अङ्ग , जीिजन्त ुिा अन्म 
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जैविक िा गैयजैविक िस्तरुाई जराउने (फनय), 
घातक ऺधत ऩमुाय उने (कोयोधसब) िा अन्म कुनै 
वकधसभरे गम्बीय असय ऩमुायााउने अकायफोधनक 
(इनअगायधनक) एधसडजन्म यासामधनक ऩदाथय सम्झन ु
ऩछय य सो शब्दरे नाइविक एधसड , सल्परयक 
एधसड य हाइड्रोकरोरयक एधसड तथा अन्म घातक 
तथा ज्िरनशीर यासामधनक ऩदाथयराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको कुनै कामय 
गदाय िा त्मस्तो कामयको ऩरयणाभ स्िरुऩ कसैको 
दिैु आॉखा जरी िा ऺधत बई ऩूणय रूऩभा दृवष्ट नष्ट 
बएभा, दिैु कान जरी िा ऺधत बई सनेु्न शजि 
ऩूणयरूऩभा नष्ट बएभा , नाक जरी िा ऺधत बई 
काभ नराग्ने बएभा, अनहुाय  ऩूणयरूऩभा जरी िा 
ऺधत बई कुरुऩ बएभा , भवहरा बए दिैु स्तन जरी 
िा ऺधत बई काभ नराग्ने बएभा िा कसैको 
मौनाङ्ग जरी िा ऺधत बई नाधसएभा त्मस्तो कसूय 
गने िा गयाउने व्मजिराई फीस िषय कैद य दश 
राख रुऩैमाॉ जरयफाना हनुेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा रेजखएकोभा फाहेक 
उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै कामय गयी िा 
त्मसको ऩरयणाभ स्ि रूऩ कसैको एउटा आॉखा , 
एउटा कान जरी िा ऺधत बई काभ नराग्ने 
बएभा, आॊजशक रुऩभा अनहुाय जरी िा ऺधत बई 
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कुरुऩ बएभा , भवहरा बए एउटा स्तन जरी िा 
ऺधत बई काभ नराग्ने बएभा, दिैु हात जरी काभ 
नराग्ने बएभा िा दिैु गोडा ऩूणय रूऩभा जरी काभ 
नराग्ने बएभा , टाउकोको कुनै बाग जरी ऺधत 
बएभा िा भेरुदण्ड जरी िा ऺधत बई काभ नराग्ने 
बएभा ऩन्र िषय देजख फीस िषयसम्भ कैद य सात 
राख रुऩैमाॉदेजख दश राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना 
हनुेछ। 

(४) उऩदपा (२) िा (३) भा 
रेजखएकोभा फाहेक उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै 
कामय गदाय िा त्मसको ऩरयणाभ स्ि रूऩ कसैको 
शयीयको अन्म कुनै अङ्गबङ्ग िा शायीरयक ऺधत 
बएभा कसूयको प्रकृधत फभोजजभ सात िषयदेजख दश 
िषयसम्भ कैद य ऩाॉच राख रुऩैमाॉदेजख सात राख 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोजजभ बएको 
कसूयफाट ऩीधडत व्मजिको तत्कार भतृ्म ुनबई 
सोही कामयको ऩरयणाभ स्िरूऩ त्मस्तो कसूय बएको 
धभधतरे एक िषयधबि भतृ्म ुबएभा ज्मान भायेको 
कसूय य उऩदपा (२), (३) िा (४) फभोजजभको 
ऩरयणाभ धनस्केभा ऩधन सोही उऩदपा फभोजजभको 
कसूय बएको भाधननेछ। 

(६) कसैरे उऩदपा (१) फभोजजभको 
कामय गनय खोज्दा सम्फजन्धत व्मजिराई नरागेभा 
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िा कोही त्मसफाट छधरएभा िा उजम्कएभा त्मस्तो 
कामय गनय खोज्ने व्मजिरे मस दपा फभोजजभ कसूय 
गनय उद्योग गयेको भाधननेछ य सो फाऩत ऩाॉच 
िषयदेजख सात िषयसम्भ कैद य एक राख रुऩैमाॉदेजख 
तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना हनुेछ।  

(७) उऩदपा (२), (३) िा (४) फभोजजभ 
जरयफाना फाऩत प्राप्त ऩूयै यकभ ऩीधडतराई ऺधतऩूधतय 
फाऩत ददन ुऩनेछ।  

(८) मस दपा फभोजजभ बएको कसूयफाट 
ऩीधडत व्मजिराई बएको शायीरयक य भानधसक 
ऩीडा य अङ्गबङ्गको गम्बीयता तथा जरयफाना यकभ 
सभेत विचाय गयी सजाम धनधाययण गदाय भनाधसफ 
ऺधतऩूधतय बयाउन ुऩनेछ।" 

(५) दपा १९३ को,- 
(क) दपा शीषयकभा यहेको ×तेजाफ िा  अन्म 

यासामधनक," बने्न शब्दहरु जझवकएका छन।् 

(ख) उऩदपा (१) भा यहेका ×तेजाफ िा त्मस्तै 
प्रकायका अन्म यासामधनक " बने्न शब्दहरु ऩधछ 
×फाहेकका अन्म" बने्न शब्दहरू थवऩएका छन।्  

5. भरुकुी पौजदायी कामयविधध सॊवहता , २०७४ भा सॊशोधन  : भरुकुी 
पौजदायी कामयविधध सॊवहता, २०७४ को,-  

(१) दपा ११६ को उऩदपा (२) को खण्ड (ख) भा यहेका 
×ऩरयच्छेद-१० को दपा १६७, " बने्न शब्दहरु ऩधछ 
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"ऩरयच्छेद-१४ को दपा १९२क., " बने्न शब्दहरु थवऩएका 
छन।् 

(२) दपा १५९ को उऩदपा (४) को खण्ड (घ) ऩधछ 
देहामको खण्ड (घ१) थवऩएको छ:- 

× (घ१) तेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भायेको िा अङ्गबङ्ग गयेको 
िा शायीरयक ऺधत ऩमुाययएको," 

 (३) अनसूुची-१ को प्रकयण १ को खण्ड (क) को,- 
(क)  उऩखण्ड (४) भा यहेका ×य १२६ " बने्न 

शब्दहरुऩधछ "तथा १२६क ." बने्न शब्दहरु 
थवऩएका छन।् 

(ख)   उऩखण्ड (१३) भा यहेका "दपा १९२, " बने्न 
शब्दहरु ऩधछ ×१९२क.," बने्न शब्दहरु थवऩएका 
छन।् 

6. पौजदायी कसूय (सजाम धनधाययण तथा कामायन्िमन) ऐन, २०७४ भा 
सॊशोधन : पौजदायी कसूय (सजाम धनधाययण तथा कामायन्िमन ) ऐन , 
२०७४ को,- 
(१) दपा १५ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) ऩधछ देहामको 

खण्ड (ख१) थवऩएको छ:- 

 × (ख१) भरुकुी अऩयाध सॊवहता , २०७४ को दपा 
१९२क. िा २१९ फभोजजभको कसूय बए त्मस्तो 
कसूयफाट ऩीधडतराई ऩनय गएको शायीरयक िा 
भानधसक ऩीडा,"   

(२) दपा २४ को उऩदपा (३) को खण्ड (क) ऩधछ देहामको 
खण्ड (क१) थवऩएको छ:- 
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×(क१) तेजाफ प्रमोग गयी ज्मान भायेको िा अङ्गबङ्ग गयेको 
िा शायीरयक ऺधत ऩमुाययएको,"  

(३) दपा २९ को उऩदपा (१) को प्रधतफन्धात्भक िाकमाॊशको 
खण्ड (ग) ऩधछ देहामको खण्ड (ग१) थवऩएको छ:- 

× (ग१) तेजाफ िा अन्म घातक यासामधनक ऩदाथय प्रमोग 
गयी ज्मान भायेको िा अङ्गबङ्ग गयेको कसूयभा 
सजाम ऩाएको," 

(४) दपा ३७ को खण्ड (क) ऩधछ देहामको खण्ड (क१) 
थवऩएको छ:- 

×(क१) तेजाफ िा अन्म घातक यासामधनक ऩदाथय प्रमोग 
गयी ज्मान भायेको , अङ्गबङ्ग गयेको िा शायीरयक 
ऺधत ऩमुायााएको कसूयभा सजाम ऩाएको," 

(५) दपा ४८ को उऩदपा (१) भा  यहेका ×कसूयफाट 
ऩीधडतराई" बने्न शब्दहरुऩधछ ×औषधोऩचाय , अन्तरयभ 
ऺधतऩूधतय तथा" बने्न शब्दहरु थवऩएका छन।् 

७. फचाउ: सॊित ्२०७८ सार भङ धसय १५ गते जायी बएको पौजदायी 
कसूय तथा पौजदायी कामयविधध सम्फन्धी केही ऐनराई सॊशोधन गने 
अध्मादेश, २०७८ फभोजजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै 
अध्मादेश फभोजजभ बए गयेको भाधननेछ । 

 

 

           
 


