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केही नेपाल कानूनलार्इ संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज 
गने ऐन, २०७४ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

       २०७४।६।३० 

 

संवत ्२०७४ सालको ऐन नं. ३९ 

केही नेपाल कानूनलार्इ संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनइ बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: मलुकुमा प्रचलमलत देवानी कानून, देवानी कायइिवमध कानून तथा 
फौजदारी कानून, फौजदारी कायइिवमध कानूनसँग सम्बन्न्धत 
व्यवस्थाहरुलार्इ संशोधन र एकीकरण गरी संिहताबद्ध बनार्एका छुट्टा 
छुटै्ट मलुकुी देवानी संिहता, मलुकुी देवानी कायइिवमध संिहता, मलुकुी 
अपराध संिहता, मलुकुी फौजदारी कायइिवमध संिहताको व्यवस्था अनरुुप 
हनुे गरी प्रचलमलत नेपाल कानूनमा संशोधन, एकीकरण, समायोजन र 
खारेज गनइ वाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको संिवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोन्जमको 
व्यवस्थािपका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “केही नेपाल 
कानूनलार्इ संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, 
२०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन संवत ् २०७५ साल भदौ १ गतेदेन्ख 
प्रारम्भ हनुेछ ।  

........................................................................... 
२७. वन ऐन, २०४९ मा संशोधन: वन ऐन, २०४९ को,- 

(१)  दफा ५० को उपदफा (१) को,- 
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(क) खण्ड (क) मा रहेका "दश हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना वा एक वर्इसम्म कैद वा दवैु" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "तीन वर्इसम्म कैद वा तीस 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु" भने्न 
शब्दहरु रान्खएका छन ्। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "दश हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना वा एक वर्इसम्म कैद वा दवैु" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "तीन वर्इसम्म कैद वा तीस 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु" भने्न 
शब्दहरु रान्खएका छन ्। 

(ग) खण्ड (ङ) मा रहेका "मबगो बमोन्जम जररबाना 
वा पाँचल वर्इसम्म कैद वा दवैु" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "पाँचल वर्इसम्म कैद वा पचलास हजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु" भने्न शब्दहरु 
रान्खएका छन ्। 

(घ)  खण्ड (चल) मा रहेका "पाँचलसय रुपैयाँदेन्ख दश 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक वर्इसम्म 
कैद वा दवैु" भने्न शब्दहरुको सट्टा "तीन 
वर्इसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना" भने्न शब्दहरु रान्खएका छन ्। 

(ङ) खण्ड (छ) मा रहेका "प्रमत िवरुवाको एक सय 
रुपैयाँसम्म" भने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रमत िवरुवा 
पाँचलसय रुपैयाँसम्म" भने्न शब्दहरु राखी सोही 
खण्डमा रहेका "उक्त सजायमा एक हजार 
रुपैयाँ थप जररबाना" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रत्येक पटक एक वर्इसम्म कैद वा दश हजार 
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रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु" भने्न शब्दहरु 
रान्खएका छन ्। 

(चल) खण्ड (ज) मा रहेका "पाँचल हजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना वा छ मिहनासम्म कैद वा दवैु 
सजाय" भने्न शब्दहरुको सट्टा "दरु्इ वर्इसम्म 
कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा 
दवैु" भने्न शब्दहरु रान्खएका छन ्। 

(२)  दफा ५९ को सट्टा देहायको दफा ५९ रान्खएको छ:- 
"५९. मगरफ्तार गने अमधकारः (१) यस ऐन 

बमोन्जमको कुनै कसूरको अनसुन्धानको 
मसलमसलामा कुनै व्यन्क्तलाई पक्राउ गनुइ पने 
भएमा अनसुन्धान गने अमधकारीले सोको कारण 
र त्यस्तो व्यन्क्तको पिहचलान खलु्ने िववरण 
सिहत मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने 
अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको 
मनवेदनबाट पक्राउ गनुइ पने कारण मनामसब 
देन्खएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी 
जारी गने अनमुमत ददन सनेनछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम पक्राउ 
पूजी जारी गररएको व्यन्क्तलाई प्रहरीले मगरफ्तार 
गरी बाटोको म्याद बाहेक चलौबीस घण्टामभर 
मदु्दा हेने अमधकारी समि उपन्स्थत गराउन ु
पनेछ । 

  (४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा 
लेन्खएको भए तापमन कसूर गने व्यन्क्त तत्काल 
पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यन्क्त भाग्न े उम्कने 
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वा मनजले प्रमाण दसी वा सबतु नष्ट गने 
मनामसब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्न्धत 
फरार रहेको व्यन्क्त फेला परेमा वा कसूर 
गरररहेको अवस्थामा फेला परेमा अनसुन्धान 
अमधकारीले त्यस्तो व्यन्क्तलाई तत्कालै जरुरी 
पक्राउ पूजी जारी गरी मगरफ्तार गरी मदु्दा हेने 
अमधकारी समि स्वीकृमतको लामग पक्राउ 
परेको व्यन्क्त सिहत उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

  (५) कुनै कसूरको मसलमसलामा 
मगरफ्तार गररएको व्यन्क्तको सम्बन्धमा चलौबीस 
घण्टामभर तहिककात पूरा नहनुे भई मनजलाई 
थनुामा राखी तहिककात जारी राख्न ु पने 
देन्खएमा तहिककात गने कमइचलारीले मनजलाई 
मदु्दा हेने अमधकारी समि उपन्स्थत गराई सो 
मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमत मलएर मार 
थनुामा राख्न ु पनेछ । सो बमोन्जम अनमुमत 
माग्दा थनुामा परेको व्यन्क्त उपरको अमभयोग, 

त्यसको आधार, मनजलाई थनुामै राखी तहिककात 
गनुइ पने कारण र मनजको बयान कागज भै 
सकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट 
रूपमा उल्लेख गनुइ पनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जम थनुामा 
राख्न े अनमुमत मागेमा मदु्दा हेने अमधकारीले 
सम्बन्न्धत कागजातहरू हेरी तहिककात 
सन्तोर्जनक रूपमा भए वा नभएको िवचलार गरी 
सन्तोर्जनक रूपमा तहिककात भैरहेको 
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देन्खएमा पटक पटक गरी बढीमा पच्चलीस 
ददनसम्म थनुामा राख्न ेअनमुमत ददन सनेनछे ।" 

(३)  दफा ६६ को प्रमतबन्धात्मक वानेयांशको सट्टा देहायको 
प्रमतबन्धात्मक वानेयांश थप्न:े- 

"तर कसूरदार बाहेक अन्य व्यन्क्तको हकमा 
त्यस्तो व्यन्क्तले जानाजानी कसरुदारलाई सघाउ परु् याउन 
त्यस्तो बोझबाहक प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनइ ददएको 
अवस्था नदेन्खएकोमा वा मबगो पचलास हजार रूपैयाँभन्दा 
कम मोल पने बोझबाहकको हकमा त्यस्तो बोझबाहक 
जफत नगरी उक्त कायइ गनेलाई अन्य दफाले हनु े
सजायमा पचलास हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हनुेछ ।" 

................................................................. 
४०.  रुपान्तर: (१) प्रचलमलत कानूनको ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका 

शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ:- 

(क) "सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुचली-१" को सट्टा "मलुकुी फौजदारी 
कायइिवमध (संिहता) ऐन, २०७४ को अनसूुचली-
१", 

(ख)  "कोटइ फी" को सट्टा "अदालती शलु्क" ।  

 
 


