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फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्िी केही ऐन 
संशोिन गने ऐन, २०७९ 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन धमधत 
२०७९।०३।३१ 

संित ्२०७९ सालको ऐन नं. १० 

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्िी केही ऐनलाई 
संशोिन गनय बनकेो ऐन 

 
 

प्रस्तािना : फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्िी केही 
ऐनलाई संशोिन गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

सङ  घीर् संसदले र्ो ऐन बनाएको छ। 
1= संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "फौजदारी कसूर 

तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्िी केही ऐन संशोिन गने ऐन, 
२०७९" रहेको छ। 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2= प्रमाण ऐन, २०३१ मा संशोिन: प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 
६ को खण्ड (छ) पधछ देहार्को खण्ड (ज) थवपएको छ:- 

"(ज)  कुनै व्र्क्षिले अको व्र्क्षिको शरीरमा तेजाब िा 
अन्र् ज्िलनशील पदाथय फर्ााँकेमा, छवकय एमा, 
खन्र्ाएमा िा अन्र् कुनै वकधसमले कसैको शारीररक 
िधत हनु ेगरी प्रर्ोग गरेमा िा कसैलाई सेिन गराएमा 
धनजले धनर्तिस िा जानी जानी त्र्स्तो व्र्क्षिको 
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ज्र्ान धलने िा अङ्गभङ्ग गराउने कार्य गरेको अदालतले 
अनमुान गनेछ।" 

3= न्र्ार् प्रशासन ऐन, २०७३ मा संशोिन: न्र्ार् प्रशासन ऐन, 
२०७३ को दफा २८क. को उपदफा (२) को अन्त्र्मा 
देहार्को प्रधतबन्िात्मक िाकर्ांश थवपएको छ :- 

  "तर तेजाब िा अन्र् ज्िलनशील पदाथय प्रर्ोग गरी 
ज्र्ान मारेको िा अङ्गभङ्ग गरेको िा शारीररक िधत परु ् र्ाएको 
मदु्दा भए जवहलेसकैु दताय भएको भए तापधन पवहलो 
प्राथधमकता ददन ुपनेछ।" 

4= मलुकुी अपराि संवहता, २०७४ मा संशोिन: मलुकुी अपराि 
संवहता, २०७४ को,-  

(१)   दफा २ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) पधछ 
देहार्को खण्ड (ग१) थवपएको छ:- 

 "(ग१)  दफा १९२क. बमोक्षजमको कसूर," 

(२) दफा ३८ को खण्ड (झ) पधछ देहार्को खण्ड (झ१) 
थवपएको छ:- 

"(झ१) तेजाब, अन्र् घातक रासार्धनक िा 
ज्िलनशील पदाथय कसैमाधथ प्रहार िा प्रर्ोग 
गरी िा कसैलाई सेिन गराई कसूर गरेको," 

(३) दफा १२६ पधछ देहार्को दफा १२६क. थवपएको 
छ:- 

"१२६क. कसूर पीधडतको नाममा सहर्ोग धलन नहनु:े 

(१) कसैले कुनै व्र्क्षि कसूर पीधडत भएको 
कारण देखाई धनजको तस्िीर राखी िा 
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नराखी साियजधनक रुपमा िा सामाक्षजक 
सञ्जाल माफय त आह्वान गरी िा नगरी 
धनजलाई औषधि उपचार गने, अन्र् कुनै 
वकधसमको राहत, सवुििा ददने िा अन्र् कुनै 
प्रर्ोजनका लाधग कसूर पीधडत िा धनजका 
पररिारको सदस्र्को तफय बाट कसैलाई 
चन्दा, सवुििा, सहर्ोग, अनदुानको नाममा 
कुनै वकधसमको नगद िा क्षजन्सी माग्न,ु धलन ु
िा प्राप्त गनुय हुाँदैन। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर 
गने िा गराउने व्र्क्षिलाई तीन मवहनासम्म 
कैद िा पााँच हजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना 
हनुेछ र त्र्सरी प्राप्त गरेको नगदी िा क्षजन्सी 
जफत हनुछे। 

(३) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु 
कुरा लेक्षखएको भए तापधन कसूर पीधडत िा 
धनजका पररिारका सदस्र्ले नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तहबाट कुनै 
सहर्ोग िा कुनै सवुििा प्राप्त गरेकोमा िा 
कुनै सामाक्षजक संस्था िा कुनै व्र्क्षिले 
आफूखसुी ददएको सहर्ोग प्राप्त गरेकोमा र्स 
दफा बमोक्षजम कसूर गरेको माधनन ेछैन।" 

(४) दफा १९२ पधछ देहार्को दफा १९२क. थवपएको 
छ:- 
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 "१९२क. तेजाब प्रर्ोग गरी अङ्गभङ्ग गनय नहनु:े (१) 
कसैले कसैलाई तेजाब फर्ााँकी, छवकय ई, 
खन्र्ाई िा प्रर्ोग गरी िा सेिन गराई 
अङ्गभङ्ग गनुय िा गराउन ु िा शारीररक िधत 
परु ् र्ाउन ुहुाँदैन। 

स्पष्टीकरण: र्स संवहताको प्रर्ोजनका लाधग 
"तेजाब" भन्नाले मानि अङ्ग, जीिजन्त ु िा 
अन्र् जैविक िा गैरजैविक िस्तलुाई जलाउन े
(बनय), घातक िधत परु ् र्ाउने (कोरोधसभ) िा 
अन्र् कुनै वकधसमले गम्भीर असर परु ् र्ाउन े
अकारबोधनक (इनअगायधनक) एधसडजन्र् 
रासार्धनक पदाथय सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
नाइविक एधसड, सल्फररक एधसड र 
हाइड्रोकलोररक एधसड तथा अन्र् घातक तथा 
ज्िलनशील रासार्धनक पदाथयलाई समेत 
जनाउाँछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कुनै 
कार्य गदाय िा त्र्स्तो कार्यको पररणाम स्िरुप 
कसैको दिैु आाँखा जली िा िधत भई 
पूणयरूपमा दृवष्ट नष्ट भएमा, दिैु कान जली िा 
िधत भई सनेु्न शक्षि पूणयरूपमा नष्ट भएमा, 
नाक जली िा िधत भई काम नलाग्न ेभएमा, 
अनहुार पूणयरूपमा जली िा िधत भई कुरुप 
भएमा, मवहला भए दिैु स्तन जली िा िधत 
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भई काम नलाग्न े भएमा िा कसैको र्ौनाङ्ग 
जली िा िधत भई नाधसएमा त्र्स्तो कसूर 
गने िा गराउन े व्र्क्षिलाई बीस िषय कैद र 
दश लाख रुपैर्ााँ जररबाना हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) मा लेक्षखएकोमा 
बाहेक उपदफा (१) बमोक्षजमको कुनै कार्य 
गरी िा त्र्सको पररणाम स्िरूप कसैको 
एउटा आाँखा, एउटा कान जली िा िधत भई 
काम नलाग्न ेभएमा, आकं्षशक रुपमा अनहुार 
जली िा िधत भई कुरुप भएमा, मवहला भए 
एउटा स्तन जली िा िधत भई काम नलाग्न े
भएमा, दिैु हात जली काम नलाग्न ेभएमा िा 
दिैु गोडा पूणयरूपमा जली काम नलाग्न े
भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली िधत भएमा 
िा मेरुदण्ड जली िा िधत भई काम नलाग्न े
भएमा पन्र िषय देक्षख बीस िषयसम्म कैद र 
सात लाख रुपैर्ााँदेक्षख दश लाख रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना हनुेछ। 

(४) उपदफा (२) िा (३) मा 
लेक्षखएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोक्षजमको 
कुनै कार्य गदाय िा त्र्सको पररणाम स्िरूप 
कसैको शरीरको अन्र् कुनै अङ्गभङ्ग िा 
शारीररक िधत भएमा कसूरको प्रकृधत 
बमोक्षजम सात िषयदेक्षख दश िषयसम्म कैद र 



 

6 

 

पााँच लाख रुपैर्ााँदेक्षख सात लाख रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना हनुेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोक्षजम भएको 
कसूरबाट पीधडत व्र्क्षिको तत्काल मतृ्र् ु
नभई सोही कार्यको पररणाम स्िरूप त्र्स्तो 
कसूर भएको धमधतले एक िषयधभत्र मतृ्र् ुभएमा 
ज्र्ान मारेको कसूर र उपदफा (२), (३) 
िा (४) बमोक्षजमको पररणाम धनस्केमा सोही 
उपदफा बमोक्षजमको कसूर भएको माधननछे। 

(६) कसैले उपदफा (१) बमोक्षजमको 
कार्य गनय खोज्दा सम्बक्षन्ित व्र्क्षिलाई 
नलागेमा िा कोही त्र्सबाट छधलएमा िा 
उक्षम्कएमा त्र्स्तो कार्य गनय खोज्न े व्र्क्षिले 
र्स दफा बमोक्षजम कसूर गनय उद्योग गरेको 
माधननेछ र सो िापत पााँच िषयदेक्षख सात 
िषयसम्म कैद र एक लाख रुपैर्ााँदेक्षख तीन 
लाख रुपैर्ााँसम्म जररबाना हनुेछ।  

(७) उपदफा (२), (३) िा (४) 
बमोक्षजम जररबाना बापत प्राप्त पूरै रकम 
पीधडतलाई िधतपूधतय बापत ददन ुपनेछ।  

(८) र्स दफा बमोक्षजम भएको 
कसूरबाट पीधडत व्र्क्षिलाई भएको शारीररक 
र मानधसक पीडा र अङ्गभङ्गको गम्भीरता तथा 
जररबाना रकम समेत विचार गरी सजार् 
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धनिायरण गदाय मनाधसब िधतपूधतय भराउन ु
पनेछ।" 

(५) दफा १९३ को,- 
(क)  दफा शीषयकमा रहेका "तेजाब िा अन्र् 

रासार्धनक," भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"ज्िलनशील" भने्न शब्द राक्षखएको  
छ। 

(ख)  उपदफा (१) को सट्टा देहार्को उपदफा 
(१) राक्षखएको छ:-  

 "(१) कसैले कसैलाई तेजाब िा त्र्स्तै 
प्रकारका अन्र् रासार्धनक पदाथय बाहेकका 
अन्र्  ज्िलनशील, जैविक िा विषाल ु पदाथय 
प्रर्ोग गरी िा फर्ााँकी, छवकय ई, खन्र्ाई िा 
त्र्स्तो पदाथयले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा 
पीडा गराउने िा अनहुार िा शरीरको कुनै 
अङ्ग कुरुप पाने काम गनुय िा गराउन ु
हुाँदैन।" 

5= मलुकुी फौजदारी कार्यविधि संवहता, २०७४ मा संशोिन: 

मलुकुी फौजदारी कार्यविधि संवहता, २०७४ को,-  

(१) दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा 
रहेका "पररच्छेद-१० को दफा १६७," भने्न शब्दहरु 
पधछ "पररच्छेद-१४ को दफा १९२क.," भने्न 
शब्दहरु थवपएका छन।् 
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(२) दफा १५९ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) पधछ 
देहार्को खण्ड (घ१) थवपएको छ:- 

"(घ१) तेजाब िा अन्र् ज्िलनशील पदाथय प्रर्ोग गरी 
ज्र्ान मारेको िा अङ्गभङ्ग गरेको िा शारीररक 
िधत परु ् र्ाएको," 

 (३) अनसूुची-१ को प्रकरण १ को खण्ड (क) को,- 
(क)  उपखण्ड (४) मा रहेका "र १२६" भने्न 

शब्दहरुपधछ "तथा १२६क." भने्न शब्दहरु 
थवपएका छन।् 

(ख)   उपखण्ड (१३) मा रहेका "दफा १९२," 
भने्न शब्दहरु पधछ "१९२क.," भने्न शब्दहरु 
थवपएका छन।् 

6= फौजदारी कसूर (सजार् धनिायरण तथा कार्ायन्िर्न) ऐन, 
२०७४ मा संशोिन: फौजदारी कसूर (सजार् धनिायरण तथा 
कार्ायन्िर्न) ऐन, २०७४ को,- 
(१) दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) पधछ 

देहार्को खण्ड (ख१) थवपएको छ:- 

 "(ख१) मलुकुी अपराि संवहता, २०७४ को दफा 
१९२क. िा २१९ बमोक्षजमको कसूर भए 
त्र्स्तो कसूरबाट पीधडतलाई पनय गएको 
शारीररक िा मानधसक पीडा,"   

(२) दफा २४ को उपदफा (३) को खण्ड (क) पधछ 
देहार्को खण्ड (क१) थवपएको छ:- 



 

9 

 

"(क१) तेजाब िा अन्र् ज्िलनशील पदाथय प्रर्ोग गरी 
ज्र्ान मारेको िा अङ्गभङ्ग गरेको िा शारीररक 
िधत परु ् र्ाएको," 

(३) दफा २९ को उपदफा (१) को प्रधतबन्िात्मक 
िाकर्ांशको (ग) पधछ देहार्को खण्ड (ग१) थवपएको 
छ:- 

"(ग१) तेजाब िा अन्र् ज्िलनशील पदाथय िा अन्र् 
घातक रासार्धनक पदाथय प्रर्ोग गरी ज्र्ान 
मारेको िा अङ्गभङ्ग गरेको कसूरमा सजार् 
पाएको," 

(४) दफा ३७ को खण्ड (क) पधछ देहार्को खण्ड (क१) 
थवपएको छ:- 

"(क१) तेजाब िा अन्र् ज्िलनशील पदाथय िा अन्र् 
घातक रासार्धनक पदाथय प्रर्ोग गरी ज्र्ान 
मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको िा शारीररक िधत 
परु ् र्ाएको कसूरमा सजार् पाएको," 

(५) दफा ४८ को उपदफा (१) मा रहेका "कसूरबाट 
पीधडतलाई" भने्न शब्दहरु पधछ "औषिोपचार, अन्तररम 
िधतपूधतय तथा" भने्न शब्दहरु थवपएका छन।् 

7= खारेजी र बचाउ: (१) फौजदारी कसूर तथा फौजदारी 
कार्यविधि सम्बन्िी केही ऐन संशोिन गने अध्र्ादेश, २०७८ 
खारेज गररएको छ। 

(२) फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि 
सम्बन्िी केही ऐन संशोिन गने अध्र्ादेश, २०७८ बमोक्षजम 
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भए गरेका काम कारबाही र्सै ऐन बमोक्षजम भए गरेको 
माधननेछ। 


