
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(1) 
 

मलुकुी अपराध संहिता, २०७४ 

प्रमाणीकरण र्मर्त 

 २०७४।६।३० 

संशोधन 

1. मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन  

गने ऐन, २०७५ २०७६।१।२ 

2. यौन हिंसा हवरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन  

गने ऐन, २०७९                                2079।3।31 

3. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध  

सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९          2079।3।31 

संवत ्२०७४ सालको ऐन नम्बर ३६ 

फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनि बनेको 
ऐन 

प्रस्तावनााः मलुकुमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी सविसाधारणको नैर्तकता, 
शशष्टाचार, सदाचार, सहुवधा, आर्थिक हित कायम राख्न, हवर्भन्न धार्मिक तथा 
सांस्कृर्तक समदुायर्बचको ससुम्बन्ध तथा शाशन्त कायम गनि, फौजदारी कसूर 
र्नवारण र र्नयन्रण गनि र तत्सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण 
गरी समयानकूुल फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गनि वाञ्छनीय 
भएकोले, 

  नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशजमको 
व्यवस्थाहपका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।  
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भाग – १ 

सामान्य प्रावधानिरु 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी अपराध संहिता, 
२०७४” रिेको छ ।  

  (२) यो संहिता संवत ्२०७५ साल भदौ १ गतेदेशि प्रारम्भ िनुेछ । 

२. संहिताको बहििेरीय प्रयोगाः (१) कसैले नेपाल बाहिर देिायको कुनै 
कसूर गरेमा र्नजलाई नेपालर्भर नै त्यस्तो कसूर गरे सरि यस संहिता 
बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) दफा ५४ बािेक भाग २ को पररच्छेद १ अन्तगितको 
कसूर,   

(ि) नेपालबाट कुनै व्यशिलाई अपिरण गरी भाग २ 
पररच्छेद १७ अन्तगित गरेको कसूर, 

(ग) दफा १६७, २७६ र २७९ अन्तगितको कसूर,  

( ग१)  दफा १९२क. बमोशजमको कसूर,  

(घ) नेपालर्भर चलनचल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गने 
उद्देश्यले गरेको भाग २ पररच्छेद २२ र २३ 
अन्तगितका कसूर, 

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय ति वा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको पूणि 
वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रणमा रिेको कुनै 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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सङ्गठठत संस्थाको कुनै पदीय िैर्सयतमा कायि सम्पादन 
गदाि गरेको यस संहिता अन्तगितको कसूर ।  

  (२) कसैले नेपालमा दताि भएको वाययुान वा जलयानर्भर यस 
संहिता अन्तगितको कुनै कसूर नेपाल बाहिर रिँदाका बित गरेमा 
र्नजलाई नेपालर्भर नै त्यस्तो कसूर गरे सरि यस संहिता बमोशजम 
सजाय िनुेछ । 

  (३) कुनै नेपाली नागररक वा अन्य कसैले नेपाल बाहिर कुनै 
नेपाली नागररक हवरुद्ध देिायको कुनै कसूर गरेमा र्नजलाई नेपालर्भर नै 
त्यस्तो कसूर गरे सरि यस संहिता बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) ज्यान र्लएको वा ज्यान र्लन े उद्योग, दरुुत्सािन वा 
षड्यन्र गरेको कसूर,  

(ि) असिाय व्यशिलाई पररत्याग गरेको कसूर,  

(ग) अङ्गभङ्ग गरेको कसूर,  

(घ) अपिरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थनुामा रािेको 
कसूर,  

(ङ) जवजिस्ती करणी वा िाडनाता करणी गरेको कसूर, 

(च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको वा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको पूणि 
वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रण भएको सङ्गठठत 
संस्था हवरुद्ध आपरार्धक उपद्रव, आपरार्धक लाभ, 

आपरार्धक हवश्वासघात, कीते, चोरी, ठगी, डाँका वा 
सम्पशिको आपरार्धक उपयोग गरेको कसूर, 

(छ) दफा १५८ अन्तगितको कसूर,  

(ज)  भाग–२ पररच्छेद–११ अन्तगितका हववाि सम्बन्धी कसूर, 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(झ) नेपालर्भर पैठारी गने उद्देश्यले िाद्य पदाथि वा 
औषर्धमा र्मसावट गरेको कसूर, 

(ञ) दफा २३१, २३२ र २३३ अन्तगितका इलाज 
सम्बन्धी कसूर, 

(ट) भाग ३ को पररच्छेद–२ अन्तगितको कसूर । 

३. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस संहितामा,– 

(क) “अदालत” भन्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत वा 
शजल्ला अदालत सम्झन ु पछि र सो शब्दले कुनै िास 
हकर्समका फौजदारी मदु्दाको कारबािी र हकनारा गनि 
कानून बमोशजम अर्धकारप्राप्त अदालत, अन्य न्याहयक 
र्नकाय वा अर्धकारी समेतलाई जनाउँछ ।  

(ि) “आश्रय ठदने” भन्नाले कुनै व्यशिलाई िान, हपउन, बस्न, 

नगदी, शजन्सी, लिा कपडा, िातिर्तयार वा सवारीको साधन 
ठदने वा पक्राउबाट बच्न वा अन्य सिायता ठदने काम 
सम्झन ुपछि । 

(ग) “कसूर” भन्नाले यस संहिता वा कानून बमोशजम सजाय िनुे 
काम सम्झन ुपछि । 

(घ) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचर्लत कानून सम्झन ुपछि ।  

(ङ) “काम” भन्नाले कामिरुको समूि सम्झन ुपछि र सो शब्दले 
कानून बमोशजम गनुि पनेमा नगरेको वा गनि निनुेमा गरेको 
काम समेतलाई जनाउँछ । 

(च)  “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वषिभन्दा बढी दश वषिसम्म 
कैद सजाय िनुे कसूर सम्झन ुपछि । 

(छ)  “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद वा दश वषिभन्दा बढी 
कैद सजाय िनुे कसूर सम्झन ुपछि । 
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(ज) “ज्यान” भन्नाले मार्नसको ज्यान सम्झन ुपछि । 

(झ) “न्यायाधीश” भन्नाले मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र हकनारा 
गने अदालतको अर्धकारी सम्झन ुपछि र सो शब्दले कुनै 
िास हकर्समका फौजदारी मदु्दाको कारबािी, सनुवुाई र 
हकनारा गने अर्धकारप्राप्त अर्धकारी समेतलाई जनाउँछ ।  

(ञ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले देिायको कुनै व्यशि सम्झन ुपछिाः– 

(१) संहवधान वा अन्य कानून बमोशजम साविजर्नक 
जवाफदेिीको पदमा र्नवािशचत, मनोनीत वा र्नयिु 
भएको व्यशि, 

(२) कानून वा करार बमोशजम नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा 
र्नयिु भएको व्यशि,  

(३)  स्थानीय ति वा शजल्ला समन्वय सर्मर्तको कुनै 
पद वा सेवामा र्नवािशचत, मनोनीत वा र्नयिु भएको 
व्यशि,  

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको 
पूणि वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रण भएको 
सङ्गठठत संस्थाका पदार्धकारी वा त्यस्तो संस्थाको 
सेवामा र्नयिु भएको व्यशि, वा  

(५) साविजर्नक जवाफदेिी भएको पदमा अन्य कुनै 
हकर्समले र्नयिु भएको वा विाल रिेको व्यशि । 

(ट) “स्थानीय ति” भन्नाले गाउँपार्लका वा नगरपार्लका सम्झन ु
पछि । 

(ठ) “सङ्गठठत संस्था” भन्नाले कुनै कानून बमोशजम स्थाहपत वा 
कानून बमोशजम दताि भएको संस्था सम्झन ुपछि ।  

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(ड) “संहवधान” भन्नाले नेपालको संहवधान सम्झन ुपछि । 

(ढ) “साविजर्नक र्लित” भन्नाले देिायको कुनै र्लित सम्झन ु
पछिाः– 

(१) हवधाहयकाबाट पाररत भएको र्लित,  

(२) संहवधान बमोशजम राष्ट्रपर्तबाट भएको औपचाररक 
कायिको अर्भलेिको रूपमा रिेको र्लित,  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(7) 
 

(२क)  संहवधान बमोशजम प्रदेश प्रमिुबाट भएको 
औपचाररक कायिको अर्भलेिको रुपमा रिेको र्लित, 

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय ति वा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय ति 
अन्तगितका कायािलय वा संवैधार्नक र्नकाय वा 
पदार्धकारी, अदालत वा ऐन वा आदेशद्वारा स्थाहपत 
संस्था, नेपाल सरकारको पूणि वा अर्धकांश स्वार्मत्व 
वा र्नयन्रणमा रिेको सङ्गठठत संस्थाको कायािलयले 
जारी गरेको वा त्यस्ता कायािलयमा अर्भलेिको 
रूपमा रिने हकताब, शे्रस्ता वा अन्य कुनै र्लित, 

(३क)  संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोशजम जारी 
भएको कुनै र्लित,  

(४) अदालतबाट भएको फैसला, र्नणिय वा आदेश । 

४. सामान्य रूपमा लागू िनु े र्सद्धान्त र व्यवस्थािरुाः यस संहिताको भाग 
१ को पररच्छेद–२, ३, ४ र ५ बमोशजमका र्सद्धान्त र व्यवस्थािरु यस 
संहिता र अन्य ऐन अन्तगितका कसूरका सम्बन्धमा सामान्यताः लागू िनुे 
छन ्।  

५. हवशेष ऐनको व्यवस्था लागू िनुेाः कुनै िास कामलाई कुनै हवशेष 
ऐनद्वारा छुटै्ट कसूर मानी सजाय गने व्यवस्था भएको रिेछ भने त्यस्तो 
कसूरका सम्बन्धमा सोिी ऐन लागू िनुेछ । 

पररच्छेद–२ 

फौजदारी न्यायका सामान्य र्सद्धान्तिरु 

६. कानून बमोशजमको काम कसूर निनुेाः कानून बमोशजम गनुि पने वा 
कानूनले िम्य मानेको कामलाई कसूर मार्नने छैन । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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७. कानून बमोशजम बािेक सजाय निनुेाः कानूनले सजाय निनुे कुनै काम 
गरे बापत कुनै व्यशि सजायको भागी िनु ेछैन र कुनै पर्न व्यशिलाई 
कसूर गदािको अवस्थामा कानूनमा तोहकएभन्दा बढी सजाय िनु ेछैन । 

८. तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर निनुेाः तथ्यको भ्रममा परी कानून 
बमोशजम गनुि पने वा िम्य मार्नएको हवश्वास गरी असल र्नयतले गरेको 
कुनै काम कसूर मार्नने छैन । 

  तर कानूनको अनर्भज्ञतामा गरेको काम िम्य िनुे छैन ।  

९. एउटै कसूरमा दोिोरो सजाय निनुेाः कुनै व्यशि हवरुद्ध अदालतमा एकै 
कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मदु्दा चलाइने र सजाय गररने छैन । 

१० स्वच्छ सनुवुाईबाट वशित निनुेाः कुनै व्यशि सिम अदालत वा न्याहयक 
र्नकायबाट िनुे कारबािीमा स्वच्छ सनुवुाईबाट वशित िनुे छैन । 

११. आफ्नो हवरुद्ध सािी िनु कर नलागनेाः कुनै कसूरको अर्भयोग लागेको 
व्यशिलाई आफ्नो हवरुद्ध सािी िनु कर लागने छैन । 

१२. कसूर प्रमाशणत नभएसम्म कसूरदार नमार्ननेाः कुनै कसूरको अर्भयोग 
लागेको व्यशिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाशणत नभएसम्म कसूरदार 
मार्नने छैन ।  

१३. बालबार्लकाले गरेको काम कसूर निनुेाः दश वषि उमेर नपगुेको 
बालबार्लकाले गरेको कुनै काम कसूर मार्नने छैन । 

१४. िोस ठेगानमा नरिेको व्यशिले गरेको काम कसूर नमार्ननेाः कुनै काम 
गदािका बित मानर्सक अस्वस्थताको कारणले त्यस्तो कामको प्रकृर्त, 

गणु, दोष वा पररणाम बझु्न नसक्ने गरी िोस ठेगानमा नरिेको व्यशिले 
गरेको काम कसूर मार्नन ेछैन । 

१५. मञ्जुरी र्लई गरेको काम कसूर निनुेाः ज्यान र्लने वा अङ्गभङ्ग गने र्नयतले 
वा ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग िनु सक्छ भन्न े थािा भई गरेकोमा बािेक 
कसैले अठार वषि मार्थको कुनै व्यशिको मञ्जुरी र्लई गरेको कुनै 
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कामबाट त्यस्तो मञ्जुरी ठदने व्यशिलाई कुनै िर्त पगुन गएमा सो काम 
कसूर मार्नन ेछैन । 

१६. भलाईका लार्ग मञ्जुरी र्लई गरेको काम कसूर निनुेाः कसैले कुनै 
व्यशिको भलाईका लार्ग र्नजको मञ्जुरी र्लई असल र्नयतले िोर्सयारी 
साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मञ्जुरी ठदने व्यशिलाई िर्त पगुन 
गएमा त्यस्तो काम कसूर मार्नने छैन । 

१७.   भलाईका लार्ग संरिकको मञ्जुरी र्लई गरेको काम कसूर निनुेाः अठार 
वषि ननाघेको वा मानर्सक अस्वस्थताको कारणले िोस ठेगानमा नरिेको 
व्यशिको भलाईका लार्ग र्नजको संरिकले वा त्यस्तो संरिकको मञ्जुरी 
र्लएर अरु कसैले असल र्नयतले िोर्सयारी साथ गरेको कुनै कामबाट 
त्यस्तो व्यशिलाई कुनै िर्त पगुन गएमा त्यस्तो काम कसूर मार्नने छैन । 

  तर ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग िनुबाट रोक्ने उद्देश्यले गरेकोमा 
बािेक ज्यान जान सक्छ वा अङ्गभङ्ग िनु सक्छ भन्न ेजानीजानी त्यस्तो 
कुनै काम गने व्यशिले आपरार्धक दाहयत्वबाट छुट पाउने छैन । 

१८. भलाईका लार्ग मञ्जुरी नर्लई गरेको काम कसूर निनुेाः कुनै व्यशिको 
भलाईका लार्ग तत्काल कुनै काम नगरी निनुे भएको, त्यस्तो व्यशि 
कुनै कारणले त्यस्तो काम गनि ठदनको लार्ग तत्काल आफै मञ्जुरी ठदन 
नसक्ने अवस्थामा रिेको र र्नजको तफि बाट मञ्जुरी ठदन सक्ने संरिक 
पर्न तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा र्नजको भलाईका लार्ग मञ्जुरी 
नर्लएर पर्न असल र्नयतले िोर्सयारी साथ त्यस्तो काम गदाि र्नजलाई 
कुनै िर्त वा िार्न, नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो काम कसूर मार्नन ेछैन ।  

 स्पष्टीकरणाः दफा  १६, १७ र यस दफाको प्रयोजनका लार्ग “भलाई” 

भन्नाले,– 

(क) आर्थिक रूपमा प्राप्त लाभलाई जनाउने छैन, 

(ि) ज्यान र्लने वा मनार्सब कारण र्बना अङ्गभङ्ग गने र्नयतले 
गरेको कामलाई जनाउने छैन । 
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१९. मञ्जुरी र्लएर गरेको भए पर्न कसूर मार्ननेाः दफा १५, १६ वा १७ मा 
जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न ती दफािरुमा लेशिएको काम कानून 
बमोशजम अन्य कसूर मार्नने भएमा त्यस्तो काम मञ्जुरी र्लएर गरेको भए 
पर्न कसूर मार्ननेछ ।  

२० मञ्जुरीाः मञ्जुरी मौशिक वा र्लशित रूपमा वा इशारा वा आचरणद्वारा 
व्यि गनि सहकनेछ । 

  तर देिायका अवस्थामा ठदइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मार्नने छैनाः– 

(क) तथ्यको भ्रममा परी वा कुनै हकर्समको िार्न, नोक्सानी िनु 
सक्न े डर, रासमा परी कुनै व्यशिले मञ्जुरी ठदएको र 
त्यस्तो मञ्जुरी अनसुार काम गने व्यशिलाई त्यस्तो मञ्जुरी 
त्यसरी ठदइएको िो भन्न े कुरा थािा भएमा वा र्नजले 
हवश्वास गनुि पने कुनै मनार्सब कारण भएमा,  

(ि) मानर्सक अस्वस्थताको कारणले आफूले ठदएको मञ्जुरीको 
गणु, दोष र पररणाम बझु्न नसक्ने गरी िोस ठेगानमा 
नरिेका बित कुनै व्यशिले मञ्जुरी ठदएकोमा,  

(ग) अठार वषि ननाघेको बालबार्लकाले मञ्जुरी ठदएकोमा, 

(घ) अनशुचत प्रभावमा परी मञ्जुरी ठदएकोमा ।  

२१. असल र्नयतले ठदएको जानकारीबाट िर्त पगुेमा कसूर निनुेाः कसैले कुनै 
व्यशिलाई र्नजको भलाईको लार्ग असल र्नयतले ठदएको कुनै कुराको 
सूचना वा जानकारीबाट त्यस्तो व्यशिलाई कुनै िर्त पगुन गएमा त्यस्तो 
काम कसूर मार्नन ेछैन ।  

२२. डर रासमा परी गरेको काम कसूर निनुेाः (१) कसैले जोशिमी 
िातिर्तयार वा हवषाल ुवा हवष्फोटक पदाथि र्लई कुनै व्यशिलाई र्नजले 
तत्काल कुनै काम नगरे र्नज वा र्नजको नशजकको नातेदारको ज्यान 
र्लने वा शारीररक अङ्गभङ्ग गराउने डर रास देिाएको र तत्काल त्यस्तो 
काम नगरे आफ्नो वा आफ्नो नशजकको नातेदारको ज्यान जान वा 
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शारीररक अङ्गभङ्ग िनु सक्ने ितरा छ भनी हवश्वास गनुि पने मनार्सब 
कारण भई त्यस्तो व्यशिले गरेको त्यस्तो काम कसूर मार्नने छैन । 

 तर देिायको अवस्थामा त्यस्तो काम कसूर मार्ननेछाः– 

(क) ज्यान र्लएको वा शारीररक अङ्गभङ्ग गरेकोमा, 

(ि) जवजिस्ती करणी गरेकोमा, 

(ग) राज्य हवरुद्धको कसूर गरेकोमा, वा 

(घ)  त्यस्तो काम गने व्यशि आफैले गदाि वा आफूले कुनै 
काम गरेको कारणबाट र्नज त्यस्तो डर रासको 
अवस्थामा पगुेकोमा ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम डर, रासमा पारी कसूर गराउने 
व्यशिलाई र्नज आफैले त्यस्तो कसूर गरे सरि कानून बमोशजम सजाय 
िनुेछ ।  

२३. अन्य िार्न, नोक्सानीबाट बचाउन असल र्नयतले गरेको काम कसूर 
निनुेाः कसैलाई कुनै िार्न, नोक्सानी िनु ेकुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो 
वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पशिमा त्यसभन्दा ठूलो िार्न, नोक्सानी 
िनुे र्नशित भई आपरार्धक र्नयत र्बना र संभाहवत ठूलो िार्न, नोक्सानी 
रोक्न ेवा टाने उद्देश्यले असल र्नयतले त्यस्तो िार्न, नोक्सानी िनु ेकाम 
गरेमा िार्न पगुन सक्छ भन्ने जानीजानी गरेको कारणले मार त्यस्तो काम 
कसूर मार्नन ेछैन । 

२४. र्नजी रिाको लार्ग गरेको काम कसूर नमार्ननेाः (१) यस पररच्छेदको 
अधीनमा रिी र्नजी रिाको अर्धकार प्रयोग गदाि भए गरेको कुनै काम 
कसूर मार्नन ेछैन । 

  (२) प्रत्येक व्यशिलाई आफ्नो वा अरु कसैको शजउ, ज्यान वा 
सम्पशिलाई कुनै गैरकानूनी िर्तबाट बचाउने अर्धकार िनुेछ । 

  (३) यस दफा बमोशजम र्नजी रिाको अर्धकार प्रयोग गदाि 
तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा 
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सम्पशिलाई कुनै गैरकानूनी िर्तबाट बचाउन सहकदैन भन्न े मनार्सब 
हवश्वास भएमा वा हवश्वास गनुि पने मनार्सब कारण भएमा मार प्रयोग 
गनुि पनेछ । 

२५. र्नजी रिाको अर्धकारमा बन्देजाः (१) दफा २४ मा जनुसकैु कुरा 
लेशिएको भए तापर्न देिायको अवस्थामा वा कामका हवरुद्ध र्नजी 
रिाको अर्धकार प्राप्त िनु सक्ने छैनाः– 

(क) कसैको शजउ वा सम्पशिमा गैरकानूनी िर्त परु् याउने 
काम िुँदाका बित त्यस्तो िर्तबाट बचाउन तत्काल 
साविजर्नक अर्धकारीको संरिण वा मद्दत उपलब्ध िनुे 
वा िनु सक्ने अवस्था भएकोमा, 

(ि) जसको शजउ वा सम्पशिमा िर्त पगुेको िो त्यस्तो 
व्यशिले नै िर्त परु् याउन े व्यशिलाई उिेशजत गरेको 
कारणबाट त्यसरी िर्त पगुेकोमा, 

(ग) अदालतको फैसला वा आदेश अनसुार कुनै राष्ट्रसेवकले 
असल र्नयतले कुनै काम गरेकोमा, 

(घ) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय अर्धकारको प्रयोगमा 
असल र्नयतले कुनै काम गरेकोमा, 

(ङ) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय अर्धकारको प्रयोगमा 
असल र्नयतले ठदएको र्नदेशन अनसुार कसैले कुनै 
काम गरेकोमा । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
देिायको अवस्थामा कुनै व्यशि र्नजी रिाको अर्धकारबाट वशित िनुे 
छैनाः– 

(क) उपदफा (१) को िण्ड (ग) मा उशल्लशित काम गने 
व्यशि राष्ट्रसेवक िो र र्नज अदालतको फैसला वा 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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आदेशानसुार काम गदैछ भन्ने कुरा जानकारी िनु े वा 
हवश्वास गने मनार्सब कारण नभएमा वा र्नजको 
पररचय वा सो काम गनि पाएको अर्धकारपर माग 
गदाि पर्न र्नजले आफ्नो पररचय नठदएमा वा त्यस्तो 
काम गनि पाएको अर्धकारपर नदेिाएमा,  

(ि) उपदफा (१) को िण्ड (घ) मा उशल्लशित काम गने 
व्यशि राष्ट्रसेवक िो भन्न े कुरा जानकारी िनु े वा 
हवश्वास गनुि पने मनार्सब कारण नभएमा, 

(ग) उपदफा (१) को िण्ड (ङ) मा उशल्लशित काम गने 
व्यशिले त्यस्तो काम कुनै राष्ट्रसेवकको र्नदेशनमा 
गरररिेको िो भन्न ेकुरा जानकारी िनुे वा हवश्वास गनुि 
पने मनार्सब कारण नभएमा वा त्यस्तो र्नदेशन 
अनसुार त्यस्तो काम गनि लागेको िो भन्ने कुरा र्नजले 
जानकारी नठदएमा वा त्यस्तो काम गनि अर्धकारपर 
भएकोमा माग गदाि पर्न त्यस्तो अर्धकारपर नदेिाएमा । 

  (३) दफा २४ वा यस दफा अन्तगित र्नजी रिाको अर्धकार 
प्रयोग गदाि त्यस्तो रिा गनिको लार्ग आवश्यक पने मनार्सब बलभन्दा 
बढी बल प्रयोग गनि सहकने छैन । 

२६. ज्यान र्लने अर्धकार निनुेाः (१) यस पररच्छेद बमोशजम र्नजी रिाको 
अर्धकार प्रयोग गदाि कसैलाई कसैको ज्यान र्लने अर्धकार िनुे छैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेशिएको भए तापर्न दफा 
२५ को उपदफा (३) को अधीनमा रिी देिायको अवस्थामा र्नजी 
रिाको अर्धकार प्रयोग गदाि कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसूर 
मार्नने छैनाः– 

(क) आफू वा अरु कसैमार्थ भएको आक्रमण हवरुद्ध 
तत्काल रिा नगदाि आफ्नो वा अरु कसैको ज्यान 
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जान वा आफू वा अरु कसैलाई गम्भीर चोट लागन वा 
अङ्गभङ्ग िनु सक्छ भन्न ेमनार्सब हवश्वास भएमा,  

(ि) जवजिस्ती करणी गने र्नयतले आक्रमण गरेको िो भन्ने 
मनार्सब हवश्वास भई वा जवजिस्ती करणी गदािका 
बित वा गररसके पर्छ पीर्डतबाट तत्काल कुनै काम 
भएकोमा, 

(ग) ज्यान माने, बन्धक वा अपिरण गराउन मशुि रकम 
र्लने, जवजिस्ती करणी गने, अङ्गभङ्ग गने र्नयतले शरीर 
बन्धक र्लएकोमा वा अपिरण गरेकोमा, 

(घ) मार्नस बस्न,े पूजा वा प्राथिना गने, सम्पशि राख्न े कुनै 
घर, पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, 
जोशिमपूणि िातिर्तयार प्रयोग गरी, आगो लगाई वा 
हवष्फोटक पदाथि प्रयोग गरी िर्त परु् याउन िोजेकोमा,  

(ङ) डाँकाको कसूर हवरुद्ध रिा गनुि परेमा, 

(च) कुनै व्यशिको वैयशिक सरुिा वा नेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार वा स्थानीय ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय तिको पूणि वा अर्धकांश स्वार्मत्व 
वा र्नयन्रण भएको सङ्गठठत संस्थाको सम्पशि वा 
साविजर्नक सम्पशिको सरुिाका लार्ग अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीको आदेशबाट िहटएको सरुिाकमीले त्यस्तो 
व्यशि वा सम्पशि हवरुद्ध भएको आक्रमण रोक्न 
तत्काल प्रर्तकार गनुि परेकोमा ।  

२७. मामलुी िार्न, नोक्सानी भएकोमा कसूर निनुेाः साधारण समझको व्यशिले 
गरेको मामलुी हकर्समको िार्न, नोक्सानीलाई कसूर मार्नने छैन । 

२८. बालबार्लकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगुेकोलाई सजाय िनुेाः कसैले 
कुनै बालबार्लकालाई फकाई, र्सकाई वा प्रभावमा पारी कुनै कसूर गनि 
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लगाएको रिेछ भने त्यसरी कसूर गनि लगाउने व्यशिलाई र्नज आफैले 
त्यस्तो कसूर गरे सरि सजाय िनुेछ ।  

२९. र्नरपेि  दाहयत्व (स्रीक्ट लायहवर्लहट) िनुे कसूरमा आपरार्धक मनसाय 
परीिण निनुेाः यस संहिता वा  कानून बमोशजम र्नरपेि आपरार्धक 
दाहयत्व िनुे कसूरमा त्यस्तो कसूर मनसायपूविक गरेको िो वा िोइन भन्ने 
कुरा परीिण िनुे छैन । 

३०.   सङ्गठठत संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गने गराउनेको आपरार्धक 
दाहयत्व िनुेाः कुनै फमि, कम्पनी वा सङ्गठठत संस्थाले यस संहिता वा 
कानून बमोशजम कसूर मार्नने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले 
त्यस्तो काम गरे वा गराएको िो सोिी व्यशि शजम्मेवार िनुेछ र त्यस्तो 
व्यशि हकटान िनु नसकेमा फमिको िकमा त्यस्ता काम गने सम्बशन्धत 
धनी वा हिस्सेदारिरु र कम्पनी वा सङ्गठठत संस्था भए त्यस्तो काम गने 
वा गराउन ेसिालक, प्रबन्ध सिालक, मिाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यशि पर्न 
हकटान िनु नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कायिकारी प्रमिुले आपरार्धक 
दाहयत्व व्यिोनुि पनेछ । 

३१. समूिबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय िनुेाः दईु वा दईुभन्दा 
बढी व्यशिको समूिबाट कुनै कसूर भएकोमा सो समूिका सबै 
सदस्यलाई त्यस्तो कसूरको सजाय िनुेछ ।  

३२. अपराध पीर्डतलाई मदु्दाको कारबािीको जानकारी र िर्तपूर्ति पाउने िक 
िनुेाः (१) अपराध पीर्डतलाई आफू पीर्डत भएको मदु्दाको अनसुन्धान तथा 
कारबािी सम्बन्धी जानकारी पाउने िक िनुेछ । 

  (२) अपराध पीर्डतलाई कानून बमोशजम सामाशजक पनुाःस्थापना र 
िर्तपूर्ति सहितको न्याय पाउने िक िनुेछ । 

पररच्छेद – ३ 

आपरार्धक षड्यन्र, उद्योग, दरुुत्सािन र मर्तयार 

३३. आपरार्धक षड्यन्र गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै आपरार्धक षड्यन्र गनि 
िुँदैन । 
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  (२) दईु वा दईुभन्दा बढी व्यशििरुले कुनै कसूर गनि वा 
गराउन मञ्जुर गरी कुनै एकजना मार वा दईु वा दईुभन्दा बढी 
व्यशििरुले कुनै कायि गरेमा र्नजिरुले आपरार्धक षड्यन्र गरेको 
मार्ननेछ । 

  (३) जघन्य वा गम्भीर प्रकृर्तको कसूरको आपरार्धक षड्यन्र 
गने वा गराउन ेव्यशिलाई यस संहितामा अन्यर छुटै्ट सजायको व्यवस्था 
भएकोमा सोिी बमोशजम र नभएकोमा देिाय बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) आपरार्धक षड्यन्र बमोशजमको कसूर गरेको भए 
त्यस्तो कसूर गरे सरिको सजाय,  

(ि) आपरार्धक षड्यन्र बमोशजमको कसूर नभई अन्य 
कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर त्यस्तो षड्यन्र 
कायािन्वयनको र्सलर्सलामा वा त्यसैको सम्भाहवत 
पररणामस्वरूप भएको रिेछ भने त्यस्तो कसूर बापत 
िनुे सजाय, 

(ग) आपरार्धक षड्यन्र बमोशजमको कसूरको अर्तररि 
अन्य कसूर पर्न भएकोमा त्यस्तो कसूर पर्न सोिी 
षड्यन्र कायािन्वयनको र्सलर्सलामा वा त्यसैको 
सम्भाहवत पररणामस्वरूप भएको रिेछ भने त्यस्तो 
कसूरको समेत थप सजाय, 

(घ) आपरार्धक षड्यन्र गने कायि पूरा भई नसकेको भएमा 
त्यस्तो कसूरमा िनु ेसजायको आधा सजाय । 

३४. कसूर गने उद्योग गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै कसूर गने उद्योग गनि 
िुँदैन । 

  (२) जनु कसूरको उद्योग भएको िो त्यस्तो कसूर िनु असम्भव 
भएमा पर्न उद्योग गरेको मार्ननेछ । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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  (३) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बािेक कसूर गनि 
उद्योग गने वा गराउन े व्यशिलाई त्यस्तो कसूरको लार्ग तोहकएको 
सजायको आधा सजाय िनुेछ । 

३५. दरुुत्सािन ठदन निनुेाः (१) कसैले कसैलाई कुनै कसूर गनि दरुुत्सािन 
ठदन ुिुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले कसैलाई कुनै 
कसूर गनि उक्साएमा र्नजले दरुुत्सािन ठदएको मार्ननेछ । 

  (३) दरुुत्सािन ठदने व्यशिलाई यस संहितामा छुटै्ट सजायको 
व्यवस्था गररएकोमा सोिी बमोशजम र नगररएकोमा देिाय बमोशजम सजाय 
िनुेछाः–  

(क) दरुुत्सािन ठदए बमोशजम कसूर भएको भए र्नज स्वयंले 
कसूर गरे सरिको सजाय, 

(ि) दरुुत्सािन ठदए बमोशजम कसूर भई नसकेकोमा सो 
कसूरका लार्ग तोहकएको सजायको आधा सजाय । 

  (४) कुनै व्यशिलाई एउटा कसूर गनि दरुुत्सािन ठदएकोमा 
त्यस्तो व्यशिले त्यस्तो दरुुत्सािनको प्रभाव वा सम्भाहवत पररणाम स्वरूप 
कुनै अको कसूर गरेमा दरुुत्सािन ठदने व्यशिलाई त्यस्तो कसूर पर्न 
र्नज स्वयंले गरे सरि सजाय िनुेछ ।  

३६. मर्तयार िनु निनुेाः (१) कुनै व्यशि कुनै कसूरको मर्तयार िनु ुिुँदैन ।  

  (२) कुनै कसूर गने र्नयतले त्यस्तो कसूर वा अन्य कसूर गनि 
सियोग परु् याउन ेवा कसूर गररसकेपर्छ कसूरदारलाई भगाउने, लकुाउने 
वा कसूर गनि वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै 
हकर्समले सियोग परु् याउने व्यशि मर्तयार मार्ननेछ ।  

  (३) मर्तयारलाई देिाय बमोशजम सजाय िनुेछाः–  

(क) आपरार्धक षड्यन्रमा संलगन भई कसूर गने, साधन वा 
ठाँउ उपलब्ध गराइठदने, जसको हवरुद्ध कसूर गररएको 
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िो त्यस्तो व्यशिलाई र्नजी रिाको अर्धकारबाट 
वशित गराउने वा कसूर गनि आदेश वा सल्लाि 
ठदनेलाई त्यस्तो कसूर र्नजले गरे सरिको सजाय, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिएको बािेक अन्य मर्तयार भए 
कसूर भए गरेको काममा र्नजको संलगनताको मारा 
अनसुार त्यस्तो कसूर गरे बापत िनुे सजायको बढीमा 
आधासम्म सजाय ।  

३७ िदम्याद लागू िनुेाः यस संहितामा कुनै कसूरका सम्बन्धमा व्यवस्था 
गररएको उजरु गने िदम्याद त्यस्तो कसूरको षड्यन्र, उद्योग, दरुुत्सािन 
वा मर्तयारको सम्बन्धमा समेत लागू िनुेछ ।  

पररच्छेद–४ 

कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थािरु 

३८. कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थााः यस संहिताको प्रयोजनका लार्ग 
देिायका अवस्थािरु हवद्यमान रिेमा कसूरको गम्भीरता बढाएको मार्ननेछाः– 

(क) राष्ट्रपर्त वा सरकार प्रमिु वा हवदेशी राज्य प्रमिुको 
हवरुद्ध कसूर गरेको, 

(ि) राष्ट्रपर्त वा सरकार प्रमिु वा हवदेशी राज्य प्रमिुको 
उपशस्थर्तमा कसूर गरेको, 

(ग) हवश्वासको दरुुपयोग गरी कसूर गरेको, 

(घ) कुनै साविजर्नक पदको लाभ उठाई वा दरुुपयोग गरी 
कसूर गरेको,  

(ङ) साविजर्नक पद धारण गरेको व्यशिले आफ्नो पदीय 
कतिव्य पालन गनि लागेकोमा बाधा परु् याउने वा र्नजलाई 
कुनै गैरकानूनी काम गनि लगाउने र्नयतले कसूर गरेको, 
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(च) कुनै सरकारी कायािलय, साविजर्नक कायािलय वा धार्मिक 
स्थलमा कसूर गरेको,  

(छ)  पाँच वा पाँचभन्दा बढी व्यशििरु समूिमा आबद्ध भई 
कसूर गरेको,  

(ज) साविजर्नक शाशन्त िलबर्लएको, बाढी, पहिरो, भकूम्प वा 
त्यस्तै प्रकृर्तको दैवी प्रकोप भएको मिामारी फैर्लएको, 
अर्नकाल परेको वा त्यस्तै हकर्समको अन्य कुनै सङ्कटको 
लाभ र्लई कसूर गरेको, 

(झ) िातिर्तयार वा हवषाल ुवा हवष्फोटक पदाथि साथमा र्लई 
वा प्रयोग गरी वा हवद्यतु प्रवाि गरी वा हवद्यतुीय उपकरण 
प्रयोग गरी कसूर गरेको वा िातिर्तयार वा हवषाल ु वा 
हवष्फोटक पदाथि र्लएको मार्नसको मद्दतबाट कसूर 
गरेको, 

(झ१) तेजाब, अन्य घातक रासायर्नक वा ज्वलनशील पदाथि 
कसैमार्थ प्रिार वा प्रयोग गरी वा कसैलाई सेवन गराई 
कसूर गरेको, 

(ञ) एक पटक कैद सजाय पाएको कसूरदारले पनुाः कसूर 
गरेको, 

(ट) कुनै पाररतोहषक वा आश्वासन वा लाभ पाई वा लाभ 
पाउन ेप्रलोभनमा परी कसूर गरेको, 

(ठ) आफ्नो संरिण वा र्नयन्रणमा रिेको व्यशि वा शजम्मामा 
रिेको सम्पशिको हवरुद्ध कसूर गरेको, 

(ड) कसैलाई यातना ठदई वा कू्रर, अमानवीय वा अपमानजन्य 
व्यविार गरी कसूर गरेको, 

                                                           
 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 

  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(ढ) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेको, 

(ण) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यशिका हवरुद्ध कसूर 
गरेको, 

(त) कसैलाई अपिरण गरी वा शरीर बन्धक र्लई कसूर 
गरेको, 

(थ) थनुा, हिरासत, कैद वा र्नयन्रणमा रिेको व्यशि हवरुद्ध 
कसूर गरेको, 

(द) कुनै व्यशिको सरुिाको कतिव्य भएका व्यशिले आफूले 
सरुिा गनुि पने व्यशिको हवरुद्ध कसूर गरेको, 

(ध) कुनै जात, जार्त वा सम्प्रदायको अशस्तत्व नै हवनाश गने 
गरी जार्तित्या (जेनोसाइड) को उद्देश्यले कसूर गरेको, 

(न) कुनै जात, जार्त, धार्मिक वा सांस्कृर्तक समदुाय हवरुद्ध 
घणृा उत्पन्न गने उद्देश्यले कसूर गरेको, 

(प) मानवता हवरुद्धको कसूर गरेको,  

(फ) र्नयोशजत वा सङ्गठठत रूपमा कसूर गरेको, 

(ब) पचििर वषिमार्थको वृद्धावस्था वा शारीररक वा मानर्सक 
अस्वस्थताले गदाि िोस ठेगानमा नरिेको वा अपाङ्गताको 
कारणले आफ्नो बचाउ गनि सक्ने शस्थर्तमा नभएको 
व्यशि वा बालबार्लकाको हवरुद्ध कसूर गरेको, 

(भ) सवारी वा हवमान दघुिटना वा प्राकृर्तक प्रकोप पदाि उद्धार 
गने काममा िहटँदा कसूर गरेको,  

(म) एकपटक कुनै कसूरबाट पीर्डत भैसकेको व्यशिका हवरुद्ध 
सोिी कसूरदारले अको कसूर गरेको । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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३९. कसूरको गम्भीरता घटाउने अवस्थााः यस संहिताको प्रयोजनको लार्ग 
देिायका अवस्थािरु हवद्यमान रिेमा कसूरको गम्भीरता घटाएको 
मार्ननेछाः– 

(क) कसूरदारको उमेर अठार वषिभन्दा कम वा पचििर 
वषिभन्दा मार्थ भएको, 

(ि) कसूरदारको कसूर गने र्नयत नभएको, 

(ग) जनु व्यशिको हवरुद्ध कसूर भएको छ त्यस्तो व्यशिले 
कसूरदारलाई कसूर िनुभुन्दा तत्कालअशघ उिेशजत गरेको 
वा धम्की ठदएको, 

(घ) कसूरदार वा र्नजको कुनै नशजकको नातेदारका हवरुद्ध 
गररएको कुनै गम्भीर कसूरको प्रर्तकारको रूपमा तत्कालै 
कसूर भएको, 

(ङ) कसूरदारले स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको वा त्यस्तो 
कसूर गरे बापत पिाताप गरेको, 

(च) कसूरदारले सम्बशन्धत अर्धकारी समि आत्मसमिपण 
गरेको, 

(छ) कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी पीर्डतलाई 
िर्तपूर्ति ठदइसकेको वा ठदन मञ्जुर गरेको, 

(ज) शारीररक, मानर्सक तथा अपाङ्गताको कारणले गदाि 
कसूरदारको िमता ह्यस भएको,  

(झ)  पीर्डत पि र समाजलाई िनु गएको िार्न, नोक्सानीको 
मारा उल्लेिनीय नदेशिएको, 

(ञ)  अदालतमा साँचो कुरा व्यि गरी न्याहयक प्रहक्रयामा 
सियोग परु् याएको, 
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(ट)  कसूर स्वीकार गरी भहवष्यमा फौजदारी कसूर नगने 
प्रर्तवद्घता व्यि गरेको, 

(ठ)  कसैको बिकाउ वा दबाबमा अपराध गरेको । 

पररच्छेद–५ 

सजाय र अन्तररम िर्तपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था 

४०. सजायका प्रकाराः (१) यस संहितामा उशल्लशित कसूर गरे बापत िनुे 
सजाय देिाय बमोशजम िनु ेछना्ः– 

(क) जन्मकैद, 

(ि) कैद, 

(ग) जररबाना, 

(घ) कैद र जररबाना, 

(ङ) िर्तपूर्ति,  

(च) जररबाना वा िर्तपूर्ति नर्तरे बापतको कैद,  

(छ) कैदको सट्टा सधुार गिृ वा सामदुाहयक सेवा ।  

  (२) कानूनमा कुनै कसूर बापत सविस्वको सजाय िनु ेरिेछ भने 
यो संहिता प्रारम्भ भएपर्छ त्यस्तो कसूरमा सजाय गदाि सविस्व िनु ेगरी 
सजाय गररने छैन ।  

  (३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न एक 
रुपैयाँभन्दा कम जररबाना र एक ठदनभन्दा कम कैद िनुे गरी सजाय 
गररने छैन ।  

४१. जन्मकैद िनुेाः यस संहितामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
देिायको कुनै कसूर गने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गदाि त्यस्तो 
कसूरदार जीहवत रिेसम्म कैद गनुि पनेछाः– 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(क) कू्रर यातना ठदई वा र्नमिमतापूविक ज्यान मारेको,   

(ि) वाययुान अपिरण गरी वा वाययुान हवष्फोट गरी ज्यान 
मारेको, 

(ग) अपिरण गरी वा शरीरबन्धक र्लई ज्यान मारेको, 

(घ) साविजर्नक रूपमा उपभोग िनुे पेय वा िाद्य पदाथिमा हवष 
िाली ज्यान मारेको, 

(ङ)  कुनै जात, जार्त वा सम्प्रदायको अशस्तत्व नै हवनाश गने 
गरी जार्तित्या (जेनोसाइड) गरेको वा गने उद्देश्यले कसूर 
गरेको वा  

(च) जवजिस्ती करणी गरी ज्यान मारेको । 

४२. जन्मकैदको गणनााः दफा ४१ मा उशल्लशित अवस्थामा बािेक 
जन्मकैदको सजाय गणना गदाि पच्चीस वषि कैद सजाय िनु ेगरी गणना 
गनुि पनेछ ।  

४३. एकीकृत कसूर वापत थप सजाय िनु:े (१) कुनै व्यशिले एउटै 
वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यशिले एकीकृत कसूर 
गरेको मार्ननेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको एकीकृत कसूर गने कसूरदारलाई 
सजाय गदाि सबैभन्दा बढी सजाय िनु े कसूर वापतको सजाय र 
त्यसपर्छको अर्धकतम सजाय िनुे अको कसूर वापतको सजायको आधा 
सजाय थप गरी सजाय गनुि पनेछ। 

 तर जन्मकैदको सजाय िनुे अवस्थाको कसूरदारको िकमा यो 
उपदफा लागू िनुे छैन। 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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४४. थप सजाय िनुे: (१) जघन्य वा गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको व्यशिले 
अको कसूर गरेमा र्नजले पर्छल्लो पटक गरेको कसूरमा िनुे सजायको 
दोब्बरसम्म सजाय िनुेछ ।  

  तर जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको िकमा यो दफा 
लागू िनुे छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर बािेक अन्य कसूरमा सजाय 
पाएको व्यशिले त्यस्तो सजाय भिुान गरेको पाँच वषिर्भर अको कसूर 
गरेमा र्नजलाई पर्छल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय िनुेछ । 

४५.   बालबार्लकालाई िनुे सजायाः (१) कानून बमोशजम कसूर ठिररने कुनै 
काम गने व्यशिको उमेर त्यस्तो काम गदािका बित दश वषि पगुेको 
रिेनछ भने र्नजलाई कुनै सजाय िनु ेछैन । 

  (२) दश वषि वा दश वषि भन्दा माथी र चौध वषिभन्दा कम 
उमेर भएको व्यशिले कानून बमोशजम जररबाना िनुे कुनै कसूर गरेकोमा 
जररबाना नगरी र्नजलाई सम्झाई बझुाई गनुि पनेछ र कैद िनुे कसूर 
गरेकोमा कसूर िेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गनि वा कैद नगरी 
बढीमा एक वषिसम्म सधुार गिृमा राख्न सहकनेछ । 

  (३) चौध वषि वा चौध वषिभन्दा मार्थ र सोह्र वषिभन्दा कम 
उमेरको व्यशिले ................ कुनै कसूर गरेमा र्नजलाई उमेर पगुेको 
व्यशिलाई कानून बमोशजम िनु ेसजायको आधा सजाय िनुेछ ।  

  (४) सोह्र वषि वा सोह्र वषिभन्दा मार्थ र अठार वषिभन्दा कम 
उमेरको व्यशिले ................ कुनै कसूर गरेमा र्नजलाई उमेर पगुेको 
व्यशिलाई कानून बमोशजम िनु ेसजायको दईु र्तिाई सजाय िनुछे । 

  (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए 
तापर्न सोह्र वषि उमेर पूरा नभएका बालबार्लकालाई सजाय गदाि जघन्य 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 

 मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बािेक कैदको 
सजाय गनुि िुँदैन । 

४६. जररबाना बापत कैद गनि सहकनेाः (१) कुनै कसूरदारलाई तोहकएको 
जररबाना र्नजको सम्पशिबाट असूल उपर गररनेछ। र्नजको कुनै सम्पशि 
नभएमा वा त्यसरी जररबाना बापतको रकम र्नजबाट असूल उपर िनु 
नसकेमा र्नजलाई कैद गनि सहकनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कैद र्नधािरण गदाि देिाय बमोशजम 
गनुि पनेछाः– 

(क) कैद र जररबाना दवैु सजाय िनुे ठिर भएको कसूरमा 
जररबाना नर्तरे बापतको कैद र्नधािरण गदाि दश 
वषिभन्दा बढी निनु ेगरी कैद गनुि पनेछ । 

(ि) कैद वा जररबानामध्ये कुनै वा दवैु सजाय िनु सक्ने 
कसूरमा जररबाना मारको सजाय भई त्यस्तो जररबाना 
नर्तरे बापतको कैद र्नधािरण गदाि त्यस्तो कसूरमा िनु 
सक्ने कैदको उपल्लो िदको आधाभन्दा बढी निनुे 
गरी कैद गनुि पनेछ । 

(ग) जररबाना मार सजाय िनु ेकसूरमा जररबानाको सजाय 
भई सो नर्तरे बापत कैद र्नधािरण गदाि दईु वषिभन्दा 
बढी निनुे गरी कैद गनुि पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न अठार 
वषि उमेर नपगुेको बालबार्लकाको िकमा जररबाना बापत कैद गदाि 
देिाय बमोशजम गनुि पनेछाः– 

(क) जररबाना मार िनुे वा कैद वा जररबानामध्ये कुनै एक 
सजाय िनुे कसूरमा जररबाना नर्तरेकोमा कैद नगरी 
जररबाना र्मनािा गनुि पनेछ । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(ि) कैद वा जररबाना वा दवैु सजाय िनु ेकसूरमा जररबाना 
मार सजाय भएकोमा त्यस्तो जररबाना नर्तरे बापत 
कैद र्नधािरण गनुि पदाि तीन महिनाभन्दा बढी निनुे 
गरी कैद गनुि पनेछ । 

(ग) चौध वषि उमेर पगुेको तर अठार वषिभन्दा कम उमेर 
भएको व्यशिलाई उपदफा (२) बमोशजम कैद र्नधािरण 
गदाि अठार वषि उमेर पगुेको व्यशिलाई गनुि पने कैद 
सजायको आधाभन्दा बढी निनु ेगरी कैद गनुि पनेछ ।   

४७. सजाय छुट ठदन सहकनेाः (१) कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर 
स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जटुाउन, अन्य अर्भयिु 
वा त्यसको र्गरोि वा मर्तयारलाई पक्राउ गनि वा अनसुन्धान वा 
अर्भयोजन पि वा अदालतलाई सघाउ परु् याएकोमा कानून बमोशजम िनुे 
सजायको बढीमा पचास प्रर्तशतसम्म सजाय छुट ठदन सहकनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
देिायको कसूरदारले सजायमा छुट पाउन सक्न ेछैनाः– 

(क) उपदफा (१) अन्तगित एक पटक सजाय छुट पाइसकेको, 

(ि) कैद सजाय िनु ेकसूरमा दोषी ठिर भई कैद भिुान 
गरेको अवर्ध तीन वषि पूरा नगरेको, 

(ग) जनु कसूरमा सजाय छुट माग गररएको िो सोिी 
प्रकृर्तको कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम सजायमा छुट ठदँदा अर्भयिुले 
अनसुन्धान वा पपुििको कुन अवस्थामा कसूर स्वीकार गरेको िो र 
कस्तो पररशस्थर्तमा त्यस्तो कसूर स्वीकार गरेको िो त्यस्तो कुरालाई 
समेत हवचार गनुि पनेछ ।  
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४८. अन्तररम िर्तपूर्तिको लार्ग आदेश ठदन सक्न:े (१) यस संहितामा  
अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न कुनै कसूर भएको कारणबाट 
त्यस्तो कसूरबाट पीर्डत व्यशि वा र्नजमा आशश्रत व्यशिलाई तत्काल 
उपचार गराउन ु पने भएमा वा िर्तपूर्ति वा कुनै प्रकारको राित रकम 
ठदन ु परेमा त्यस्तो व्यशिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तररम रुपमा 
िर्तपूर्ति वा राित रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश ठदन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको आदेश भएमा कसूरबाट पीर्डत वा 
र्नजका आशश्रत व्यशिलाई फौजदारी कसूरमा सजाय र्नधािरण र 
कायािन्वयन सम्बन्धी प्रचर्लत कानून बमोशजम स्थापना भएको पीर्डत 
राित कोषबाट िर्तपूर्ति वा राित रकम उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम उपलब्ध गराइएको िर्तपूर्ति वा राित 
रकम अदालतबाट फैसला िुँदा अर्भयोग लागेको व्यशि कसूरदार ठिर 
भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस ठदनर्भर त्यस्तो रकम 
पीर्डत राित कोषमा जम्मा गनि अदालतले आदेश ठदनेछ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजम अदालतले आदेश ठदएकोमा त्यस्तो 
कसूरदारले िर्तपूर्ति वा राित बापतको रकम पीर्डत राित कोषमा जम्मा 
गनुि पनेछ र र्नजले सो अवर्धमा त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला 
भएको साठी ठदनर्भर त्यस्तो कसूरदारको जनुसकैु जायजेथाबाट सरकारी 
बाँकी सरि असूल उपर गनुि पनेछ। 

  (५) यस दफा बमोशजम िर्तपूर्ति वा राित रकम पाएको व्यशिले 
झठुा उजरुी गरेको ठिरेमा वा वारदात स्थाहपत नभएमा र्नजले िर्तपूर्ति 
वा राित बापत पाएको रकम हफताि गनि अदालतले आदेश ठदनछे। 

  (६) उपदफा (५) बमोशजम अदालतले आदेश ठदएकोमा त्यस्तो 
व्यशिले िर्तपूर्ति वा राित बापत पाएको रकम फैसला भएको पैंतीस 
ठदनर्भर पीर्डत राित कोषमा हफताि गनुि पनेछ र र्नजले सो अवर्धमा 
त्यस्तो रकम हफताि नगरेमा फैसला भएको साठी ठदनर्भर त्यस्तो 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(28) 
 

व्यशिको जनुसकैु जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरि असलु उपर गनुि 
पनेछ। 

भाग–२ 

फौजदारी कसूरिरु 

पररच्छेद – १ 

राज्य हवरुद्धका कसूर 

४९. साविभौमसिा, अिण्डता वा राहष्ट्रय एकता उपर िलल गनि निनुेाः (१) 
कसैले नेपालको स्वतन्रता, साविभौमसिा, भौगोर्लक वा प्रादेशशक 
अिण्डता वा राहष्ट्रय एकतामा िलल पाने र्नयतले मार्नस, िातिर्तयार र 
िरिजाना जम्मा गनि, िातिर्तयार सहित सैर्नक वा अधिसैर्नक सङ्गठन 
र्नमािण गनि वा त्यस्तो कायि गने उद्योग गनुि िुँदैन । 

  (२) कसैले नेपालको स्वतन्रता, साविभौमसिा, भौगोर्लक वा 
प्रादेशशक अिण्डता वा राहष्ट्रय एकतामा िलल पानि सक्ने गरी कुनै 
हवदेशी राज्य, सरकार वा सङ्गठठत शशिसँग र्मली कुनै प्रकारको षड्यन्र 
गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 

  (३) कसैले उपदफा (१) वा (२) अन्तगितको कसूर गनि 
दरुुत्सािन ठदन ुिुँदैन । 

  (४) कसैले नेपालको साविभौमसिा, भौगोर्लक वा प्रादेशशक 
अिण्डता, राहष्ट्रयता वा राहष्ट्रय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वार्भमान वा 
सङ्घीय इकाईर्बचको ससुम्बन्ध िलल पनि सक्ने गरी वगीय, जातीय, 

धार्मिक, िेरीय, साम्प्रदायीक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, दे्वष वा 
अविेलना उत्पन्न िनुे कुनै काम कारबािी गनि वा गराउन वा त्यस्तो गने 
उद्योग गनि वा दरुुत्सािन ठदन वा त्यस्तो काम गने षड्यन्र गनि वा 
हवर्भन्न जात, जार्त वा सम्प्रदायर्बचको ससुम्बन्ध िलल गनुि वा गराउन ु
िुँदैन । 
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  (५) यस दफा बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
देिाय बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर भए 
जन्मकैद, 

(ि) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर भए दश वषिसम्म कैद 
र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) उपदफा (४) बमोशजमको कसूर भए पाँच वषिसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना ।  

५०. राजद्रोिाः (१) नेपाल सरकार वा संवैधार्नक संरचनालाई पल्टाउने 
र्नयतले कसैले सैर्नक, अधिसैर्नक वा आपरार्धक बलको प्रदशिन वा 
प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गनि वा िातिर्तयार सहित सैर्नक वा 
अधिसैर्नक सङ्गठन र्नमािण गनि वा त्यस्तो षड्यन्र वा उद्योग गनि वा 
गराउन वा दरुुत्सािन ठदन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई पच्चीस 
वषिसम्म कैद िनुेछ । 

  (३) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबािीको 
सम्बन्धमा कसैले लेिेर, वचनले, आकार वा शचह्नद्वारा वा अरु कुनै 
हकर्समबाट र्नराधार वा अप्रमाशणत कुरा देिाई नेपाल सरकारप्रर्त घणृा, 
दे्वष वा अविेलना गनि वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गनि गराउन िुँदैन ।  

  तर यस उपदफामा लेशिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको 
स्वस्थ र मयािठदत आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मार्नने छैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

५१. राष्ट्रहित प्रर्तकूल काम गनि निनुेाः (१) कसैले राष्ट्रहित प्रर्तकूल िनु ेकुनै 
काम गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 
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(30) 
 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लार्ग कसैले देिायको कुनै 
काम गरे वा गराएमा राष्ट्रहित प्रर्तकूल काम गरेको मार्ननेछाः– 

(क) नेपालको स्वतन्रता, साविभौमसिा, भौगोर्लक वा 
प्रादेशशक अिण्डता, राहष्ट्रयता, स्वाधीनता, स्वार्भमान वा 
नेपालको अन्तरािहष्ट्रय छहव उपर अपमान िनु,े िोच्याउने 
वा घणृा वा दे्वष फैलाउने, 

(ि) नेपालको अन्तरािहष्ट्रय सीमा अर्तक्रमण गने वा र्छमेकी 
मलुकुसँग सिमर्त भएको अवस्थामा बािेक सीमास्तम्भ 
िटाउने वा सीमास्तम्भ राशिएको ठाउँ पररवतिन गने 
वा नेपालको भौगोर्लक वा प्रादेशशक अिण्डता उपर 
प्रर्तकूल िनुे गरी सीमास्तम्भ पररवतिन गने । 

  (३) नेपालको प्रर्तर्नर्धत्व गरी नेपालमा वा हवदेशी मलुकुमा कुनै 
िेलाडी वा िेलाडीिरुसँग प्रर्तस्पधाि गनि कुनै िेल िेल्ने नेपाली िेलाडी 
वा िेलाडीिरुको समूिले त्यस्तो िेलको प्रर्तस्पधािबाट आउने स्वभाहवक 
पररणामलाई प्रर्तकूल िनु ेगरी र्मलोमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै 
बाजी शजताउन ेवा िराउने गरी त्यस्तो िेल िेल्न वा िेलाउन िुँदैन र 
त्यसरी कुनै िेल िेर्लएको रिेछ भने राहष्ट्रय हित हवरुद्धको कसूर भएको 
मार्ननेछ । 

  (४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई 
देिायको सजाय िनुेछाः– 

(क)  उपदफा (२) बमोशजमको कसूर भए पाँच वषिसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि)  उपदफा (३) बमोशजमको कसूर भए तीन वषिसम्म कैद 
र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

  (५) कसैले उपदफा (२) वा (३) बमोशजमको कसूर गदाि कुनै 
रकम लेनदेन गरेको भएमा उपदफा (४) बमोशजमको सजायका अर्तररि 
लेनदेन गरेको रकम समेत जफत िनुेछ । 
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  (६) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने आदेश वा र्नदेशन 
ठदने, त्यस्तो कसूर गनि दरुुत्सािन ठदने वा उक्साउने, त्यस्तो कसूर गनि 
मद्दत गने व्यशिलाई मखु्य कसूरदार सरि सजाय िनुेछ । 

  (७) उपदफा (२) वा (३) बमोशजमको कसूर साविजर्नक पद 
धारण गरेको व्यशि वा नेपाललाई प्रर्तर्नर्धत्व गने व्यशिले हवदेशमा 
गएका बित गरेको रिेछ भने र्नजलाई तीन वषिसम्म थप कैद िनुेछ । 

५२. जार्तित्या गनि निनुेाः (१) कसैले पर्न जार्तित्या (जेनोसाइड) को कसूर 
गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लार्ग कुनै जात, जार्त, सम्प्रदाय 
वा धार्मिक समूिको अशस्तत्व पूणि वा आंशशक रूपमा हवनाश गने र्नयतले 
देिायको कुनै काम गरेमा वा त्यसको उद्योग वा षड्यन्र गरेमा 
जार्तित्याको कसूर गरेको मार्ननेछाः– 

(क) एकै पटक वा पटकपटक गरी त्यस्तो समूिका 
सदस्यिरुको योजनाबद्ध रूपमा आमित्या गरेमा, 

(ि) एकै पटक वा पटकपटक गरी योजनाबद्ध रूपमा त्यस्तो 
समूिका सदस्यिरुको शारीररक अङ्गभङ्ग गरेमा वा 
र्नजिरुलाई शारीररक वा मानर्सक अशि बनाएमा, 

(ग)  त्यस्तो समूिका सदस्यिरुको पूणि वा आंशशक रूपमा 
भौर्तक हवनाश िनुे आकँलन गरी त्यस्ता सदस्यिरुले 
प्रयोग गने पानी, िाद्यान्न, इन्धन, औषर्ध जस्ता 
अत्यावश्यक वस्तकुो आपूर्ति वा आवागमनमा अवरोध 
गरी त्यस्ता समूिका सदस्यको जीवन यापनका 
शतििरुलाई र्नयोशजत रूपमा कष्टप्रद बनाएमा, 

(घ)  स्वेच्छाले अपनाएको पररवार र्नयोजनका साधन प्रयोग 
गरेकोमा बािेक त्यस्ता समूिर्भर शशशिुरुको जन्म 
रोक्न ेर्नयतले त्यस्ता समूिका सदस्यिरुलाई जबरजस्ती 
गभि र्नरोधक उपाय अपनाउन बाध्य पाररएमा, 
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(ङ)  त्यस्ता समूिबाट जशन्मएका बालबार्लकालाई जवजिस्ती 
अको समूिमा िस्तान्तरण गरेमा ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) िण्ड (क) बमोशजमको कसूर भए जन्मकैद, 

(ि) िण्ड (ि) बमोशजमको कसूर भए यस संहिता बमोशजम 
शारीररक अङ्गभङ्ग वा कुटहपट बापत िनुे सजायमा थप 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) िण्ड (ग), (घ) वा (ङ) बमोशजमको कसूर भए दश 
वषिसम्म कैद । 

  (४) यस दफा बमोशजमको कसूर कुनै व्यशि वा कुनै सङ्गठठत वा 
असङ्गठठत समूिको आदेश वा र्नदेशनबाट भएको रिेछ भने त्यस्तो 
र्नदेशन ठदने व्यशि वा त्यस्तो समूिको शजम्मेवार व्यशि वा 
व्यशििरुलाई मखु्य कसूरदार सरि सजाय िनुेछ । 

  (५) यस दफा बमोशजमको कसूर सामूहिक रूपमा वा हवर्भन्न 
व्यशििरुको संलगनतामा भएको रिेछ भने त्यस्तो कसूरमा संलगन 
प्रत्येक व्यशि समान रूपमा कसूरदार मार्ननेछ ।  

  (६) यस दफा बमोशजमको कसूर गने कुनै व्यशिले साविजर्नक 
पद धारण गरेको भए र्नजले आफूभन्दा मार्थको अर्धकारीको आदेश 
पालना गने वा कानून र व्यवस्था कायम गने वा कानून कायािन्वयन गने 
र्सलर्सलामा त्यस्तो कसूर भएको दाबी र्लन सक्न ेछैन र र्नजले त्यस्तो 
दाबी र्लएको आधारमा सजायबाट छुट वा उन्मशुि पाउने छैन । 

५३. नेपाल हवरुद्ध यदु्ध गनि वा नपेालसँग यदु्धमा संलगन राज्यका सेनालाई 
सिायता गनि निनुेाः (१) कसैले नेपाल हवरुद्ध िातिर्तयार उठाई यदु्ध 
गनि वा यदु्ध गने घोषणा गनि, यदु्ध गने उद्योग गनि वा धम्की ठदन वा 
नेपाल हवरुद्ध यदु्ध गने र्नयतले िातिर्तयार, िरिजाना जम्मा गनि वा 
सैर्नक वा अधिसैर्नक सङ्गठन र्नमािण गनुि िुँदैन ।  
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  (२) कसैले यदु्ध शस्थर्तको घोषणा भएको वा नभएको जनुसकैु 
अवस्थामा पर्न नेपालसँग यदु्धमा संलगन रिेका कुनै हवदेशी सेनालाई कुनै 
हकर्समको सामररक वा सैर्नक सूचना ठदन वा अन्य कुनै हकर्समबाट 
सिायता गनि वा त्यसको उद्योग गनि िुँदैन । 

  (३) नेपालसँग यदु्धमा संलगन रिेको राज्य, त्यस्तो राज्यका 
नागररक वा सङ्गठठत संस्थासँग सम्बन्ध राख्न, कारोबार गनि वा त्यस्तो 
राज्यका वस्त ु वा सेवा पैठारी वा प्राप्त गनि नसक्ने गरी नेपाल 
सरकारबाट घोषणा भएकोमा कसैले त्यस्तो राज्य, नागररक वा संस्थासँग 
त्यस्तो सम्बन्ध राख्न, कारोबार गनि वा त्यस्ता वस्त ुवा सेवा पैठारी वा 
प्राप्त गनि िुँदैन ।  

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई जन्मकैद र उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई पच्चीस वषिसम्म कैद र एक लाि पचास िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ ।  

५४. र्मर राष्ट्र हवरुद्ध यदु्ध वा हवद्रोि गनि निनुेाः (१) कसैले नेपालको भमूी 
प्रयोग गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको र्मर राष्ट्र हवरुद्ध िातिर्तयार 
उठाई यदु्ध गनि, त्यसको धम्की ठदन वा यदु्ध गने उद्योग गनि वा हवद्रोि 
गनि वा सोको उद्योग गनि िुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोशजमको 
कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

५५. सैर्नक वा प्रिरीलाई भड्काउन निनुेाः (१) कसैले नेपाली सेना, नेपाल 
प्रिरी वा सशस्त्र प्रिरी बल, नेपालमा बिाल रिेका सैर्नक, प्रिरी वा 
सशस्त्र प्रिरी जवान वा अर्धकृतलाई नेपाली सेना वा नेपाल प्रिरी वा 
सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाल छाडी भागन वा भड्काउन वा अनशुासन भङ्ग 
गनि दरुुत्सािन ठदन वा कतिव्यबाट हवचर्लत गराउने उद्योग गनि वा 
त्यसरी सेना वा प्रिरी वा बलबाट भागेको व्यशि िो भन्न ेजानीजानी वा 
हवश्वास गने कारण भई त्यस्तो व्यशिलाई आश्रय ठदन िुँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

५६. जासूसी गनि निनुेाः (१) कसैले नेपालको साविभौमसिा, सरुिा वा 
भौगोर्लक वा प्रादेशशक अिण्डतामा िलल पाने वा नेपालको हितमा कुनै 
प्रर्तकूल असर पाने र्नयतले वा त्यस्तो िनु सक्छ भन्न ेजानीजानी वा कुनै 
हवदेशी राज्य वा अन्तरािहष्ट्रय संघ, संस्थाको प्रलोभनमा परी कसैलाई 
नेपालको सैर्नक शस्थर्त, सामररक व्यवस्था वा आन्तररक सरुिाको हवषय 
वा नेपाल सरकारले राजनीर्तक, आर्थिक वा कूटनीर्तक दृहष्टकोणले गोप्य 
राख्न ु पने हवषय वा गोप्य र्लित वा कानून बमोशजम गोप्य रिेको वा 
राख्न ु पने हवषयको सूचना ठदन वा त्यसको षड्यन्र वा उद्योग गनि वा 
दरुुत्सािन ठदन वा त्यस्तो सूचना ठदन ेर्नयतले अन्य कुनै काम गनि िुँदैन 
र गरेमा जासूसी गरेको मार्ननछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम जासूसी गने वा गराउन े व्यशिलाई 
देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) नेपालको सैर्नक शस्थर्त, सामररक व्यवस्था वा 
आन्तररक सरुिाको हवषयका सम्बन्धमा जासूसी गने 
वा गराउने व्यशिलाई पच्चीस वषिसम्म कैद, 

(ि) नेपाल सरकारले राजनीर्तक, आर्थिक वा कूटनीर्तक 
दृहष्टकोणले गोप्य राख्न ुपने हवषय वा अन्य कुनै गोप्य 
र्लितका सम्बन्धमा जासूसी गने वा गराउने 
व्यशिलाई पाँचदेशि दश वषिसम्म कैद, 

(ग) िण्ड (क) र (ि) बािेक अन्य कुराको जासूसी गने 
वा गराउने व्यशिलाई पाँच वषिसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(घ) कसैले जासूसी गनि लागेको थािा पाएर पर्न नेपाल 
सरकारलाई त्यस्तो कुराको जनाउ नठदने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना । 

५७. राष्ट्रपर्त उपर आक्रमण गनि निनुेाः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपर्तको 
ज्यान र्लन वा ज्यान र्लन ेउद्योग गनि िुँदैन । 

  (२) कसैले नेपालको राष्ट्रपर्तलाई कुनै हकर्समले अपिरण गनुि वा 
गराउन ुवा र्नजको शरीर बन्धक र्लन वा र्लन लगाउन ुिुँदैन । 

  (३) कसैले नेपालको राष्ट्रपर्त उपर कुनै हकर्समले आक्रमण गनुि 
वा गराउन ुिुँदैन । 

  (४) यस दफा बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय बमोशजम 
सजाय िनुेछाः– 

(क)  उपदफा (१) बमोशजमको कसूर भए जन्मकैद,  

(ि) उपदफा (२) बमोशजमको कसूर भए दश वषिदेशि पन्र 
वषिसम्म कैद, 

(ग) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर भए पाँच वषिदेशि दश 
वषिसम्म कैद ।  

५८. राष्ट्रपर्त वा संसदलाई धम्की ठदन निनुेाः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपर्त 
वा संसदलाई संहवधान तथा कानून बमोशजम गनुि पने कायि सम्पादन 
गनिबाट रोक लगाउन वा वशित गनि वा कुनै िास तररकाबाट कायि 
सम्पादन गनि बाध्य गराउन कुनै हकर्समको बल प्रयोग गरी वा नगरी 
कुनै हकर्समको धम्की ठदन, डर वा रास देिाउन वा अन्य कुनै हकर्समले 
दबाब ठदन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
सात वषिसम्म कैद वा सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “संसद” भन्नाले नेपालको 
संहवधान बमोशजमको सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सम्झन ु पछि र सो 
शब्दले व्यवस्थाहपका–संसदलाई समेत जनाउँछ । 

५९. िदम्यादाः (१) दफा ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ र ५७ अन्तगितका कसूरमा 
जहिलेसकैु पर्न उजरु लागन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा उशल्लशित दफा बािेक यस पररच्छेद 
अन्तगितका अन्य दफा अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थािा 
पाएको र्मर्तले दईु वषि नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद–२ 

साविजर्नक शाशन्त हवरुद्धको कसूर 

६०. गैरकानूनी भेला गनि निनुेाः (१) कसैले गैरकानूनी भेला गनि िुँदैन । 

  (२) देिायको कुनै काम गने उद्देश्यले भएको पाँच जना वा पाँच 
जनाभन्दा बढी व्यशििरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मार्ननछेाः– 

(क) बलको प्रयोग वा प्रदशिन गरी वा जोशिमी िातिर्तयार 
प्रदशिन गरी, 

(१) राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गनि वा 
कतिव्य पालना गनि नठदने, 

(२) कसैको सम्पशि र्लने वा कब्जा गने, 

(३) कसैलाई बाटो, पानी, साविजर्नक यातायात वा 
सिार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गने 
िकबाट वशित गने, 

(४)  कुनै व्यशिलाई कानूनले गनि निनुे काम गनि 
लगाउने वा कानूनले गनि पाउने काम गनि 
नठदने । 
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(ि) कुनै कानून वा कानूनी कारबािीको कायािन्वयनमा 
बाधा अवरोध िडा गने,  

(ग) कैदको सजाय िनुे कुनै कसूर गने ।  

  (३) गैरकानूनी भेला िो भन्न ेकुरा थािा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यशि 
त्यस्तो भेलामा सिभागी भएमा र्नजलाई िातिर्तयार नर्लई सिभागी 
भएको भए छ महिनासम्म कैद र पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना र 
िातिर्तयार र्लएर सिभागी भएको भए एक वषिसम्म कैद वा दश िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

  (४) कसैले आफू सिभागी नभई कसैलाई ज्याला ठदई वा अरु 
कुनै हकर्समले प्रलोभन वा दबाबमा पारी कुनै गैरकानूनी भेलामा सिभागी 
गराएमा र्नज स्वयं त्यस्तो गैरकानूनी भेलामा सिभागी भएको मानी 
उपदफा (३) बमोशजमको सजाय िनुेछ ।  

६१. गैरकानूनी भेला रोक्न े वा भङ्ग गने आदेश उल्लङ्घन गनि निनुेाः (१) 
अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले कुनै गैरकानूनी भेलालाई रोक्न वा भङ्ग गनि 
आदेश ठदएकोमा कसैले त्यस्तो भेलामा रहिरिन वा सिभागी िनु िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गैरकानूनी भेलामा रिी रिने, सिभागी 
िनुे वा सिभागी िनु आउने व्यशिलाई एक वषिसम्म कैद वा दश िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

६२. प्रत्येक सदस्यले कसूर गरेको मार्ननेाः गैरकानूनी भेलाको कुनै सदस्यले 
त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गनिको लार्ग कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर 
िुँदाको बित त्यस्तो कसूर गनि जानीजानी सियोग परु् याउन ेसो भेलाका 
प्रत्येक सदस्यले त्यस्तो कसूर गरेको मार्ननेछ ।  

६३. िूलदङ्गा गनि निनुेाः (१)  कसैले िूलदङ्गा गनि वा गराउन िुँदैन ।  

   (२) कुनै गैरकानूनी भेलाले वा त्यस्तो भेलाको सिभागीले त्यस्तो 
भेलाको उद्देश्य प्राप्त गने र्सलर्सलामा बल प्रयोग गरेमा वा साविजर्नक 
वा र्नजी सम्पशि तोडफोड वा िार्न, नोक्सानी गरेमा त्यस्तो भेलाको 
प्रत्येक सिभागीले िूलदङ्गा गरेको मार्ननेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने प्रत्येक व्यशिलाई 
जोशिमी िातिर्तयार र्लई गरेको भए दईु वषिसम्म कैद र बीस िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना र जोशिमी िातिर्तयार नर्लई गरेको भए एक 
वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

६४. िूलदङ्गा गनि दरुुत्सािन ठदन निुनुेाः (१) कसैले िूलदङ्गा गराउने र्नयतले 
वा िूलदङ्गा िनु सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै व्यशिलाई िूलदङ्गा गनि 
दरुुत्सािन ठदन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम दरुुत्सािन ठदने व्यशिलाई िूलदङ्गा 
भइसकेकोमा एक वषिसम्म र िूलदङ्गा भइसकेको रिेनछ भने छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

६५. साविजर्नक शाशन्त िलल पानि निनुेाः (१) कसैले लेिेर, वचनले वा 
आकार वा शचह्नद्वारा वा अरु कुनै हकर्समबाट धमि, वणि, जात, जार्त, 

सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका हवर्भन्न वगि, िेर वा समदुायका 
व्यशििरुका बीचको ससुम्बन्धमा िलल पाने काम गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर कुनै देवस्थल वा पूजा वा 
प्राथिना गने ठाउँ वा धार्मिक, सांस्कृर्तक चाड वा समारोि भइरिेको 
ठाउँमा गरेको भए उपदफा (२) बमोशजमको सजायमा थप एक वषिसम्म 
कैद िनुेछ ।  

६६. राष्ट्रसेवकलाई बाधा हवरोध गनि निनुेाः (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो 
कतिव्य पालन गने र्सलर्सलामा गैरकानूनी भेला रोक्न,े भङ्ग गने वा 
िूलदङ्गा रोक्न ेकुनै काम गदाि कसैले बाधा हवरोध परु् याउन वा परु् याउन े
उद्योग गनुि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 
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६७. साविजर्नक स्थानमा आवागमनमा बाधा गनि निनुेाः (१) कसैले साविजर्नक 
सडक, बाटो घाटो, रज्जमुागि, केवलुकार मागि, हवमानस्थल, रेल्वे वा 
जलपररविन मागि वा िलुाक र कुनै साविजर्नक सेवाको सिालनमा कुनै 
हकर्समको डर, रास, भय देिाई बन्द गनि वा कुनै हकर्समबाट साविजर्नक 
सडक, बाटोघाटो, रज्जमुागि, केवलुकार मागि, हवमानस्थल, रेल्वे वा 
जलपररविन मागि अवरुद्ध गरी पैदल यारी, सवारी साधन वा पशकुो 
आवागमनलाई बाधा परु् याउन वा कानून बमोशजम अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीको आदेशले बािेक साविजर्नक ठाउँमा कसैलाई प्रवेश गनि कुनै 
हकर्समले बाधा, अवरोध गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

६८. साविजर्नक सेवा अवरुद्ध गनि निनुेाः (१) कसैले साविजर्नक हवद्यतु वा 
दूरसिार वा त्यस्तै प्रकृर्तका अन्य साविजर्नक सेवा वा कानून 
बमोशजमको साविजर्नक सेवा सिालनमा कुनै हकर्समको डर रास देिाई 
बन्द गनि वा कुनै हकर्समले अवरुद्ध गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

६९. कफ्यूि उल्लङ्घन गनि निनुेाः (१) गैरकानूनी भेला वा िूलदङ्गा वा शाशन्त 
भङ्ग िनुे अन्य कुनै कामलाई रोक्न कानून बमोशजम अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीले ठदएको कफ्यूि आदेशलाई कसैले जानीजानी उल्लङ्घन गनि 
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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७०. झटु्टा अफबाि फैलाउन निनुेाः (१) कसैले साविजर्नक शाशन्त भङ्ग गने, 

िूलदङ्गा गने वा नेपालको साविभौमसिा, भौगोर्लक वा प्रादेशशक अिण्डता 
वा हवर्भन्न जात, जार्त वा सम्प्रदायर्बचको समुधरु सम्बन्धलाई िलल पाने 
र्नयतले कसैलाई उक्साउन ेगरी नभए नगरेको अफबाि फैलाउन, प्रचार 
प्रसार गनि वा नारा जलुशु गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

७१. शाशन्त भङ्ग गनि घर, जगगा वा सवारी साधन ठदन निनुेाः (१) कुनै  
व्यशिले साविजर्नक शाशन्त भङ्ग गनि वा िूलदङ्गा गनि लागेको कुरा थािा 
पाउँदा पाउँदै वा थािा पाउन ु पने मनार्सब कारण िुँदा िुँदै त्यस्तो 
व्यशिलाई कसैले पर्न आफ्नो घर, जगगा, सवारी साधन वा िातिर्तयार 
उपलब्ध गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

७२. संवेदनशील साविजर्नक िेरमा मशाल जलुशु गनि निनुेाः (१) नेपालको 
साविभौमसिा, भौगोर्लक वा प्रादेशशक अिण्डता, सरुिा, साविजर्नक शाशन्त 
वा शशष्टाचारको कारणले अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको आदेशबाट 
संवेदनशील साविजर्नक िेर भनी तोहकएको कुनै ठाउँमा कसैले 
साविजर्नक शाशन्त भङ्ग गने र्नयतले मशाल जलुशु, आगोजन्य वा 
प्रज्वलनशील वस्त ुर्लई जलुशु, सभा गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

७३. आवश्यक वस्त ु तोडफोड वा िार्न, नोक्सानी गनि निनुेाः )१ (कसैले 
यस पररच्छेद अन्तगितको कुनै कसूर गरी कानून बमोशजम आवश्यक 
वस्त ुमार्नने कुनै वस्त ुवा साविजर्नक वा र्नजी सम्पशि िार्न, नोक्सानी, 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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तोडफोड वा आगजनी गनि वा गराउन वा अरु कसैलाई प्रयोग गरी वा 
आफैँ ले त्यस्तो वस्त ुवा सम्पशि र्बगानुि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई यस 
पररच्छेद बमोशजमको कसूरमा िनुे सजायमा थप एक वषि कैद वा दश 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट त्यस्तो वस्त ु वा 
सम्पशिको िार्न, नोक्सानी भइसकेको रिेछ भने त्यसको र्बगो बमोशजमको 
िर्तपूर्ति समेत र्नजबाट भराउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशि यहकन भएकोमा 
सोिी व्यशि र त्यस्तो व्यशि यहकन नभएकोमा त्यस्तो काम गनि 
उक्साउन ेवा आदेश ठदने व्यशिले कसूर गरेको मार्ननेछ ।  

७४. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले 
तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद–३ 

साविजर्नक अर्धकारीको अशख्तयारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसूर 

७५. समाह्वान, इतलायनामा इत्याठदको तामेलीमा बाधा परु् याउन निनुेाः (१) 
कानून बमोशजम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूजी, सूचना 
वा आदेश तामेल गदाि वा िानतलासी, बरामद वा नाप नक्सा वा सजिर्मन 
गदाि वा वारेन्ट बमोशजम कसैलाई पक्राउ गदाि कसैले पर्न बाधा हवरोध 
गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर राष्ट्रसेवकले गरेको भए 
र्नजलाई तीन महिनासम्म थप कैद सजाय िनुेछ । 

७६. समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबझुी फकािउन निनुेाः (१) कुनै 
व्यशिलाई र्नजका नाममा कानून बमोशजम जारी भएको समाह्वान, 
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इतलायनामा, पक्राउ पूजी, सूचना वा आदेश बझुाउन ल्याएकोमा र्नजले 
त्यस्तो समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूजी, सूचना वा आदेश 
बदर्नयतपूविक नबझुी फकािउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

७७. समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश तामेल िनु नठदई छली हिड्न 
निनुेाः (१) अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले जारी गरेको समाह्वान, इतलायनामा, 
पक्राउ पूजी, सूचना वा आदेश बझु्न ु पने व्यशिले त्यस्तो समाह्वान, 

इतलायनामा, पक्राउ पूजी, सूचना वा आदेश तामेल िनु नठदनको लार्ग 
बदर्नयतपूविक छली हिड्न िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

७८. समाह्वान, इतलायनामा इत्याठद च्यात्न वा उप्काउन निनुेाः (१) कसैले 
कानून बमोशजम टाँसेको समाह्वान, इतलायानामा, पक्राउ पूजी, सूचना वा 
आदेश त्यसको प्रयोजन बाँकी छँदै बदर्नयतपूविक च्यात्न वा उप्काउन 
िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

७९. झटु्टो तररकाले म्याद तामेल गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम म्याद 
तामेल गने वा गराउन ुपने कतिव्य भएको व्यशिले झटु्टो तररकाले म्याद 
तामेल गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

८०. र्लित पेश गनि इन्कार गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम कुनै अड्डा, 
अदालत वा राष्ट्रसेवक समि कुनै र्लित पेश गनुि पने वा पठाउन ुपने 
कानूनी कतिव्य भएको व्यशिले त्यस्तो र्लित पेश गनि वा पठाउन 
इन्कार गनि िुँदैन ।   
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

८१. शपथ र्लएको व्यशिले झटु्टा कुरा व्यि गनि निनुेाः (१) अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारी समि साँचो कुरा व्यि गने कानूनी कतिव्य भएको वा शपथ 
र्लएको व्यशिले वा कानून बमोशजम शपथ र्लई साविजर्नक पद धारण 
गरेको व्यशिले त्यस्तो िैर्सयतमा झटु्टा कुरा व्यि गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई दईु वषिसम्म 
कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

८२. शपथ गनि इन्कार गनि निनुेाः (१) अर्धकार प्राप्त अर्धकारी समि साँचो 
कुरा व्यि गनि उपशस्थत भएको व्यशिले त्यस्तो कुरा व्यि गने 
प्रयोजनको लार्ग शपथ र्लन आदेश ठदएकोमा त्यस्तो शपथ र्लन इन्कार 
गनुि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

८३. जवाफ ठदन इन्कार गनि निनुेाः (१) अर्धकार प्राप्त अर्धकारी समि कुनै 
हवषयमा साँचो कुरा व्यि गने कानूनी कतिव्य भएको व्यशिले त्यस्तो 
हवषयमा त्यस्तो अर्धकारीले सोधेको प्रश्नको जवाफ ठदन इन्कार गनि 
िुँदैन ।  

  तर कसैलाई पर्न आफ्नो हवरुद्ध बयान ठदन कर लागने छैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

८४. झटु्टा जानकारी ठदन निनुेाः (१) कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई र्नजले कानून 
बमोशजम गनुि पने काम गनिबाट रोक लगाउन वा गनि नपने वा गनि निनुे 
काम गनि लगाउने र्नयतले कसैलाई झटु्टा जानकारी ठदन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  
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८५. बाधा हवरोध गनि निनुेाः (१) आफ्नो पदीय कतिव्यको पालना गनि 
लागेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई कसैले जोर जलुमु वा िूल िजु्जत गरी वा 
अन्य कुनै हकर्समले बाधा हवरोध गरी कतिव्य पालन गनि अवरोध 
परु् याउन ुिुँदैन । 

  (२) कसैले कानून बमोशजम िनु लागेको कुनै सम्पशिको 
जायजात, तायदाती, रोक्का, र्ललाम वा र्बक्रीको प्रहक्रयामा जानीजानी बाधा 
हवरोध गनुि िुँदैन । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय िनुेछ । 

८६. राष्ट्रसेवकलाई मद्दत ठदन इन्कार गनि निनुेाः (१) कुनै राष्ट्रसेवकले 
आफ्नो पदीय कतिव्य पालन गदाि त्यस्तो काममा मद्दत ठदन ुपने कानूनी 
कतिव्य भएको व्यशिले त्यस बमोशजम मद्दत ठदन इन्कार गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

८७. आदेशको अवज्ञा गनि निनुेाः (१) कसैले अर्धकारप्राप्त अर्धकारीको कानून 
बमोशजमको आदेश अनसुार कानून बमोशजम गनुि पने काम नगरी वा गनि 
निनुे काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

८८. िदम्यादाः यस पररच्छेदको दफा ७८, ८० र ८३ अन्तगितको कसूरमा 
त्यस्तो कसूर भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले र अन्य दफा अन्तगितका 
कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने 
छैन । 
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पररच्छेद – ४ 

साविजर्नक न्याय हवरुद्धका कसूर 

८९. झटु्टा प्रमाण बनाउन निनुेाः (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बािेक कसैले न्याहयक वा अन्य कानूनी कारबािीमा प्रमाणको रूपमा 
प्रयोग गराउन े र्नयतले कुनै झटु्टा प्रमाण बनाउन वा झटु्टा पररशस्थर्तको 
र्सजिना गनि वा कुनै झटु्टा र्लित वा हवद्यतुीय अर्भलेि बनाउन वा कुनै 
र्लित वा हवद्यतुीय अर्भलेिमा झटु्टा कुरा जनाउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  तर त्यस्तो झटु्टा प्रमाणको आधारमा कुनै व्यशिलाई जन्मकैदको 
सजाय भएको रिेछ भने सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ । 

  (३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न जनु 
कसूरको सम्बन्धमा झटु्टा प्रमाण िडा भएको िो त्यस्तो कसूरमा िनु 
सक्ने अर्धकतम सजायभन्दा बढी िनुे गरी यो दफा अन्तगित सजाय िनुे 
छैन । 

९०. झटु्टा प्रमाण पर बनाउन र ठदन निनुेाः (१) कुनै कुराको सम्बन्धमा 
कानून बमोशजम पेश गने, प्रमाशणत गने, प्रमाणीकरण गने, सत्यतथ्ययिु 
हववरण (एहफडेर्भट) पेश गने वा प्रमाणपर ठदने अशख्तयारी वा कतिव्य 
भएको व्यशिले जानीजानी झटु्टा कुरा उल्लेि गरी पेश गनि, प्रमाशणत गनि, 
प्रमाणीकरण गनि वा प्रमाणपर ठदन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

९१. झटु्टा प्रमाण वा प्रमाण पर प्रयोग गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै प्रमाण वा 
प्रमाणपर झटु्टा िो भन्न ेजानीजानी त्यस्तो प्रमाण वा प्रमाणपरलाई साँचो 
प्रमाण वा प्रमाणपरको रूपमा प्रयोग गनि वा गराउन िुँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

९२. र्लित नष्ट गनि निनुेाः (१) कुनै न्याहयक वा अन्य कानूनी कारबािीमा 
कुनै र्लित वा हवद्यतुीय अर्भलेि  प्रमाणको रूपमा पेश गने कानूनी 
कतिव्य भएको व्यशिले जानीजानी त्यस्तो र्लित वा अर्भलेि नष्ट गनि, 
केरमेट गरी नबशुझने पानि वा अन्य कुनै प्रकारले प्रमाणमा प्रयोग गनि 
नर्मल्ने बनाउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) कुनै न्याहयक वा अन्य कानूनी कारबािीमा पेश भएको कुनै 
र्लित वा हवद्यतुीय अर्भलेि कसैले कानून हवपरीत जानीजानी नष्ट गनि, 
केरमेट गरी नबशुझने पानि वा अन्य कुनै प्रकारले प्रमाणमा प्रयोग गनि 
नर्मल्ने बनाउन वा गैरकानूनी रूपमा िटाउन वा अनर्धकृत रूपमा 
कसैलाई ठदन ुिुँदैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
चार वषिसम्म कैद र चालीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (५) उपदफा (१) वा (३) बमोशजमको कसूर कुनै राष्ट्रसेवकले 
गरेमा र्नजलाई सोिी उपदफामा उशल्लशित सजायको दोब्बर सजाय 
िनुेछ । 

९३. कसूरको प्रमाण दबाउन निनुेाः (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई बचाउने 
र्नयतले र्नजले गरेको कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गनि वा 
त्यसलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोग गनि नसहकने गरी र्बगानि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

९४. सूचना ठदन अवरोध परु् याउन निनुेाः (१) कुनै कसूर भएको वा िनु 
लागेको छ भन्न ेथािा पाई त्यस्तो कसूरको हवषयमा प्रिरी वा अर्धकार 
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प्राप्त अर्धकारी समि िबर वा सूचना ठदन जाने व्यशिलाई कसैले 
छेकथनु गनि वा अन्य कुनै हकर्समले बाधा अवरोध परु् याउन ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

९५. कसूरदारलाई आश्रय ठदन निनुेाः (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई 
जानीजानी पक्राउ िनुबाट वा कानून बमोशजम िनु े सजायबाट बचाउने 
र्नयतले आश्रय ठदन ुिुँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “कसूरदार” भन्नाले कुनै 
कसूरमा शङ्कास्पद रिेको, अर्भयिु बनाइएको वा अदालतबाट दोषी ठिर 
भएको व्यशि सम्झन ुपछि । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
देिाय बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) जन्मकैद वा बीस वषिसम्म कैद सजाय िनु सक्ने 
कसूरको कसूरदारलाई आश्रय ठदएको भए पाँच 
वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) दश वषिसम्म कैदको सजाय िनु सक्ने कसूरको 
कसूरदारलाई आश्रय ठदएको भए तीन वषिसम्म कैद र 
तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना,  

(ग) िण्ड (क) वा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य 
कसूरको कसूरदारलाई आश्रय ठदएको भए त्यस्तो 
कसूरमा िनु सक्ने कैद वा जररबानाको उपल्लो िदको 
चार िण्डको एक िण्डसम्म कैद वा जररबाना वा दवैु । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
कसूरदारको पर्त वा पत्नी वा बाब,ु आमा, छोरा, छोरी, दाज,ु भाइ, ठददी, 
बहिनी, बाजे, बज्यै, नार्त, नार्तनी, सास,ु ससरुा, बिुारी, ज्वाइँले आश्रय 
ठदएकोमा यस दफा बमोशजमको कसूर भएको मार्नने छैन । 
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९६. कसूर भएको जानकारी ठदन ुपनेाः (१) कुनै कसूर भएको वा िनु लागेको 
छ भन्न ेथािा पाई त्यस्तो कसूरको जानकारी ठदन ु पने कानूनी कतिव्य 
भएको व्यशिले जानकारी नठदई बस्न वा कुनै कसूर भएको थािा पाएको 
व्यशिले जानीजानी झटु्टा जानकारी ठदन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई दईु वषिसम्म 
कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

९७. सम्पशि दबाउन वा सम्पशिमा झटु्टा दाबी गनि निनुेाः (१) कसैले अदालत 
वा अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको र्नणिय बमोशजम जफत िनु े भएको वा 
तायदाती, रोक्का, र्ललाम वा र्बक्री िनुे वा चलन चलाई ठदन ुपने भएको 
सम्पशि वा त्यस्तो सम्पशि वा जायजात उपरको अर्धकार बदर्नयत साथ 
जफत, तायदाती, जायजात, रोक्का, र्ललाम वा र्बक्री िनुबाट वा चलन 
चलाउनबाट रोक्नको लार्ग त्यस्तो सम्पशि वा त्यस उपरको अर्धकार 
दबाउन, कसैलाई िस्तान्तरण गनि वा गराउन वा त्यस्तो सम्पशि वा 
अर्धकार उपर दाबी गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रूपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

९८. झटु्टा उजरुी ठदन निनुेाः (१) कसैले कसैलाई िर्त परु् याउने वा िैरान गने 
र्नयतले कुनै न्याहयक कारबािी गने अर्धकारी समि झटु्टा कुराको दाबी 
र्लई वा अर्भयोग लगाई कुनै व्यशिका हवरुद्ध उजरुी वा सूचना ठदन ु
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
जनु कसूरको झटुो अर्भयोग लगाएको िो त्यस्तो कसूरमा िनु सक्न े
सजायको उपल्लो िदको आधासम्म सजाय िनुेछ । 

  तर नेपाल सरकार वादी िनु ेमदु्दाको िकमा यस दफाको व्यवस्था 
लागू िनुे छैन । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट पीर्डत व्यशिलाई कुनै 
हकर्समको िार्न, नोक्सानी पगुेको भए र्नजलाई त्यस बापतको िर्तपूर्ति 
कसूरदारबाट भराई ठदन ुपनेछ । 

९९. बदर्नयतपूविक अनसुन्धान वा अर्भयोजन गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम 
अनसुन्धान वा अर्भयोजन गने शजम्मेवारी भएको अर्धकारीले र्नदोष 
व्यशिलाई फसाउन े वा वास्तहवक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले 
बदर्नयतपूविक अनसुन्धान गनि वा अर्भयोग लगाउन ुिुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
छ महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट कुनै व्यशिलाई कुनै 
हकर्समको िार्न, नोक्सानी भएमा र्नजले त्यस्तो कसूरदारबाट िर्तपूर्ति 
भराई र्लन सक्नेछ ।  

१००. जमानतको शति हवपरीत अनपुशस्थत िनु निनुेाः (१) कुनै कसूरको 
अर्भयोग लार्ग जमानतमा छुटेको व्यशि मनार्सब कारण र्बना 
जमानतको शति हवपरीत जमानत ठदएको कायािलय वा अदालतमा 
अनपुशस्थत िनु ुिुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “जमानत” भन्नाले नगद, जेथा, 
बैङ्क जमानत वा िाशजर जमानत सम्झन ुपछि । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (३) यस दफा बमोशजम अनपुशस्थत भएको व्यशि र्नजलाई आरोप 
लागेको कसूरको कसूरदार ठिररएमा र्नजलाई त्यस्तो कसूरमा िनुे 
सजायमा यस दफा बमोशजमको सजाय समेत थप िनुेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (४) कानून बमोशजम िाशजर जमानीमा छुटेको व्यशि त्यस्तो 
जमानत बमोशजम कायािलय वा अदालतमा उपशस्थत नभएमा त्यसरी 
िाशजर जमानी ठदने व्यशिलाई पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (५) यस दफा बमोशजम सजाय पाएको व्यशि तीन वषिसम्म 
िाशजर जमानी िनु योगय िनुे छैन । 

१०१. पक्राउको बाधा हवरोध गनि वा थनुाबाट भागन निनुेाः (१) कुनै 
व्यशिलाई पक्राउ गनि कानून बमोशजम पक्राउ पूजी जारी भएकोमा  
त्यस्तो व्यशिले पक्राउको र्सलर्सलामा वा पक्राउ पदाि वा पक्राउ 
पररसकेको भए पक्राउबाट बच्नको लार्ग जानीजानी बल प्रयोग गरी 
बाधा हवरोध गनि वा कानून बमोशजम थनुामा रिेको व्यशिले थनुाबाट 
भागन वा भागन ेउद्योग गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

१०२. पक्राउबाट उम्काउन वा थनुाबाट भगाउन निनुेाः (१) कानून बमोशजम 
पक्राउ गनि पक्राउ पूजी जारी गररएको व्यशिलाई पक्राउको र्सलर्सलामा 
वा पक्राउ गदाि वा र्नजलाई पक्राउ गररसकेको भए र्नजलाई पक्राउबाट 
उम्काउनको लार्ग कसैले जानीजानी बाधा हवरोध गनि वा कानून 
बमोशजम थनुामा रिेको व्यशिलाई जानीजानी भगाउन वा भागनको लार्ग 
मद्दत गनुि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।    

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर कुनै राष्ट्रसेवकले गरे वा 
गराएमा र्नजलाई उपदफा (२) मा उशल्लशित सजायको दोब्बर सजाय 
िनुेछ । 
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१०३. िदम्यादाः (१) दफा १०१ वा १०२ अन्तगितका कसूरमा जहिलेसकैु 
पर्न उजरु लागनेछ ।  

  (२) दफा १०० अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले 
र यस पररच्छेद अन्तगितका अन्य कसूरमा कसूर भएको कुरा थािा 
पाएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद–५ 

साविजर्नक हित, स्वास्थ्य, सरुिा, सहुवधा र नैर्तकता हवरुद्धका कसूर 

१०४. सङ्क्क्रामक रोग फैलाउन निनुेाः (१) कसैले कसैको ज्यानलाई ितरा 
परु् याउन सक्न े कुनै हकर्समको सङ्क्क्रामक रोग फैलाउने वा फैर्लन 
सक्ने कुनै काम गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
र्नयतपूविक वा जानीजानी गरेको भए दश वषिसम्म कैद र एक लाि 
रुपैयाँसम्म जररबाना, लापरबािीपूविक गरेको भए पाँच वषिसम्म कैद र 
पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना र िेलचेक्र्याइँपूविक गरेको भए तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

१०५. मानव रोग प्रर्तरोधक िमता उन्मशुि गने शजवाण ु (एच.आइ.भी.) को 
रोग फैलाउन निनुेाः (१) कसैले आफनो वा अरु कसैको शरीरमा रोग 
प्रर्तरोधक िमता उन्मशुि गने शजवाण ु(एच.आइ.भी.) वा िेपाटाइहटस ्बी 
को शजवाण ुरिेको थािा पाँउदा पाउँदै कसैलाई त्यस्तो रोग साने र्नयतले 
आफ्नो रगत ठदन वा त्यस्तो व्यशिको रगत ठदन लगाउन वा कुनै 
हकर्समको पूवि सावधानी नर्लई कसैसँग यौन सम्पकि  कायम गनि वा कुनै 
हकर्समबाट आफ्नो वा त्यस्तो व्यशिको रगत, वीयि, र् याल, थकु वा कुनै 
मानव अङ्ग अकािको शरीरर्भर पठाउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
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  तर त्यस्तो रोग साने र्नयत नभई लापरबािी वा िेलचेक्र्याइँबाट 
सनि गएको रिेछ भन े तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ । 

  (३) पीर्डत आफै मानव रोग प्रर्तरोधक िमता उन्मशुि गने 
शजवाण ुवा िेपाटाइहटस ्बी को शजवाण ुरिेको व्यशिसँग यौन सम्पकि  गनि 
गएको रिेछ भने त्यस्तो शजवाण ु रिेको व्यशिले यस दफा बमोशजमको 
कसूर गरेको मार्नने छैन । 

१०६. सरुवा रोग सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गनि निनुेाः (१) कसैले नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिले वा कानून बमोशजम अर्धकार 
प्राप्त अर्धकारीले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको र्नयम, र्नदेशन वा 
आदेश उल्लङ्घन गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
छ महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

  तर त्यस्तो र्नयम, र्नदेशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेको कारणबाट 
कसैको ज्यान जान सक्ने अवस्था रिेछ भने र्नजलाई दफा १०४ 
बमोशजम सजाय िनुेछ । 

१०७. िाद्य पदाथिमा र्मसावट गनि निनुेाः (१) कसैले सविसाधारणले िाने, हपउन े
वा सेवन गने पदाथिमा िान, हपउन वा सेवन गनि निनुे कुनै िार्नकारक 
पदाथि वा िान हपउन वा सेवन गनि िनु ेकमसल पदाथि वा िार्नकारक 
रासायर्नक पदाथि र्मसावट गरी उत्पादन गनि, र्बक्री हवतरण गनि वा 
म्याद नाघेको वा र्मसावट भएको िाद्य पदाथि र्बक्री हवतरण गनि वा 
र्नधािररत स्तरभन्दा न्यून स्तरको िाद्य पदाथि वा अिाद्य पदाथि र्बक्री 
हवतरण गनि वा पैठारी गनि वा र्बक्री हवतरणको लार्ग राख्न िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
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१०८. झकु्यानमा पारी िाद्य पदाथि र्बक्री हवतरण गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै 
एक िाद्य पदाथिलाई अको िाद्य पदाथि िो भनी वा न्यून गणुस्तरको 
िाद्य पदाथि वा अिाद्य पदाथिलाई उच्च गणुस्तरको िाद्य पदाथि िो भनी 
ढाँटी वा झकु्याई वा कुनै उच्च गणुस्तरको िाद्य पदाथिमा र्नम्न स्तरको 
िाद्य पदाथि वा अिाद्य पदाथि र्मसावट गरी र्बक्री हवतरण गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद वा पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

१०९. झकु्यानमा पारी कुनै वस्त ु र्बक्री हवतरण गनि निनुेाः (१) कसैले िाद्य 
पदाथि बािेक कमसल वस्तलुाई असल वस्त ुिो भनी वा एक वस्तलुाई 
अको वस्त ुिो भन्न ेभान पारी वा कुनै वस्तमुा त्यस्तो वस्तकुो गणुस्तर 
घट्ने गरी र्मसावट गरी र्बक्री गनि वा कुनै वस्तमुा रिेको लेवल साट्न 
वा म्याद नाघेको वस्त ुर्बक्री गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

११०. र्बक्री गने उपभोगयवस्त ुर्बक्री नगरी जम्मािोरी गनि निनुेाः (१) कसैले 
कुनै उपभोगय वस्तकुो बजारमा कृर्रम अभाव िडा गरी त्यस्तो वस्तकुो 
मूल्य वहृद्ध गनि वा त्यस्तो वस्त ुबढी मूल्यमा र्बक्री गनि वा गराउन वा 
त्यस्तो वस्तकुो र्बक्रीबाट अनशुचत नाफा र्लने उद्देश्यले त्यस्तो वस्त ु
र्बक्री हवतरण नगरी थपुानि वा सशित गरी राख्न वा जम्मािोरी गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१११. पानी दूहषत पानि निनुेाः (१) कसैले सविसाधारणले हपउने पानी वा हपउन े
पानीको मिुानलाई हपउन निनु े गरी दूहषत गनि वा हपउने बािेक अन्य 
कुनै काममा प्रयोग िनु े पानीलाई त्यस्तो काममा प्रयोग गनि निनुे गरी 
दूहषत पानि िुँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः–  

(क) हपउन े पानी वा पानीको मिुान दूहषत गने वा गराउन े
व्यशिलाई तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय, 

(ि) अन्य प्रयोजनका लार्ग प्रयोग िनुे पानी दूहषत पाने वा 
पानि लगाउने व्यशिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाचँ 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय ।  

११२. वातावरण प्रदूहषत गनि निनुेाः (१) कसैले वातावरणमा उल्लेिनीय 
प्रर्तकूल प्रभाव परु् याउने गरी फोिोरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, 

र्नष्काशन, उत्सजिन, ओसारपसार गनि वा थपुानि िुँदैन ।  

  (२) कसैले सविसाधारणको स्वास्थ्यमा िार्न परु् याउने गरी वा जीउ 
ज्यानको लार्ग ितरा िनु सक्ने गरी प्रदूषण गनि वा कानून बमोशजम 
अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको इजाजत र्बना याशन्रक साधनबाट ध्वर्न, ताप, 

रेर्डयोधमी हवहकरण वा जोशिमपूणि फोिर मैलाको उत्पादन, प्रशोधन, 

प्रसारण, र्नष्काशन, उत्सजिन, ओसारपसार गनि वा थपुानि िदैुन ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने वा गराउन ेव्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद वा पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

११३. साविजर्नक बाटो, नदी वा स्थलमा ितरा वा बाधा परु् याउन निनुेाः  (१) 
कसैले कुनै काम गरी वा आफ्नो वा आफ्नो र्नयन्रण वा शजम्मामा 
रिेको सम्पशिको स्यािार सम्भार नगरी साविजर्नक बाटो, नदी वा अन्य 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(55) 
 

कुनै साविजर्नक स्थलमा कसैलाई कुनै ितरा, बाधा वा अवरोध परु् याउन 
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पच्चीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

११४. हवषाल ु वा हवष्फोटक पदाथि प्रयोग गदाि लापरबािी गनि निनुेाः (१) 
कसैले हवषाल ु पदाथि, आगोजन्य पदाथि,  प्रज्वलनशील पदाथि, हवष्फोटक 
पदाथि वा जोशिमी िर्तयार वा यन्र चलाउँदा वा प्रयोग गदाि कसैको 
शरीर वा ज्यानमा ितरा वा िर्त पगुन सक्ने गरी लापरबािी गनि वा 
आफ्नो वा आफ्नो कब्जा वा शजम्मा रिेको त्यस्तो वस्तबुाट कसैको 
ज्यान जान सक्ने ितरालाई रोक्ने आवश्यक बन्दोबस्त जानीजानी नगनि 
वा त्यस्तो बन्दोवस्त गनिमा लापरबािी गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

११५. घर र्नमािण गदाि, भत्काउँदा वा ममित गदाि लापरबािी गनि निनुेाः (१) 
कसैले घर र्नमािण गदाि, भत्काउँदा वा ममित गदाि त्यस्तो कायिबाट वा 
त्यस्तो घर वा त्यसको केिी भाग ढली वा िसी कसैको ज्यान जान वा 
अङ्गभङ्ग िनु सक्ने ितरालाई रोक्न वा टानि आवश्यक बन्दोवस्त नगरी 
वा त्यस्तो बन्दोवस्त गनि लापरबािी गरी घर र्नमािण गनि, भत्काउन वा 
ममित गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

११६. पशपुिी राख्दा लापरबािी गनि निनुेाः (१) कसैले आफ्नो वा आफ्नो 
र्नयन्रण वा शजम्मामा रिेको हिंस्रक वा अन्य कुनै पशपुिी राख्दा वा 
पाल्दा त्यस्तो कायिबाट वा त्यस्तो पशपुिीबाट कसैको ज्यान जान सक्ने 
वा कसैलाई चोट पगुन सक्ने ितरालाई रोक्न आवश्यक पूविसावधानीको 
बन्दोवस्त नगरी वा लापरबािी गरी त्यस्तो पशपुिी राख्न वा पाल्न िुँदैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

११७. पशपुिी छाडा छाड्न निनुेाः कसैले आफ्नो वा आफ्नो र्नयन्रण वा 
शजम्मा रिेको  कुनै पशपुिी अकािको घर, जगगामा वा साविजर्नक बाटो 
घाटो वा साविजर्नक स्थलमा छाडा छोड्न िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

११८. अभद्र व्यविार गनि निनुेाः (१) कसैले साविजर्नक स्थान वा प्रवेश गनि 
कानूनी अर्धकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यविार गनि 
वा साविजर्नक स्थानमा महिला, बालबार्लका वा शारीररक रूपमा अशि 
व्यशिलाई िातपात वा िैरानी गनि वा त्यसको उद्योग गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

११९. वेश्यागमनको प्रचार गनि निनुेाः (१) कसैले वेश्यागमनको लार्ग प्रचार 
प्रसार गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाईि 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

१२०. वेश्यावरृ्त वा वेश्यागमनका लार्ग घर, जगगा प्रयोग गनि ठदन निनुेाः (१) 
कसैले वेश्यावशृि वा वेश्यागमनको लार्ग जानीजानी आफ्नो घर, जगगा, 
सवारी साधन उपलब्ध गराउन िुँदैन । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ महिनासम्म कैद 
वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 
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१२१. अशिल हकताब, पचाि इत्याठद बनाउन वा र्बक्री गनि निनुेाः (१) कसैले 
साविजर्नक रूपमा अशिल हकताब, पचाि बनाउने लगायतका देिायको कुनै 
काम गनि िुँदैनाः– 

(क) शारीररक कामोिेजना बढाउने वा काम वासनामा 
आशि गराउने वा चरररिीन बनाउन े कुनै अिील 
हकताब, पचाि, रेिाशचर, चलशचर, तस्वीर, रेकडि वा अरु 
कुनै वस्त ु बनाउन, मदु्रण गनि वा प्रकाशशत गनि वा 
हवद्यतुीय सिार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गनि, 

(ि) त्यस्तो अिील वस्त ुिरीद र्बक्री वा हवतरण गनि वा 
भाडामा ठदन वा सविसाधारणलाई देिाउन वा त्यस्तो 
गने र्नयतले आफ्ना साथमा राख्न, 

(ग) कुनै व्यशिबाट त्यस्तो अशिल वस्त ु यस प्रकार प्राप्त 
िनु सक्छ भनी हवज्ञापन ठदन, 

(घ) त्यस्तो अशिल वस्त ु र्बक्री हवतरण गने उद्देश्यले 
र्नकासी वा पैठारी गनि वा आफूसँग बोक्न । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

  (३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
वैज्ञार्नक, शैशिक, कलात्मक, साहिशत्यक, अनसुन्धानमूलक, ज्ञानवद्विक मित्त्व 
वा अर्भरुशचको वा धार्मिक प्रयोजनको लार्ग राशिएको वा बनाइएको कुनै 
कृर्तको िकमा यस दफाको व्यवस्था लागू िनु ेछैन । 

१२२. साविजर्नक स्थानमा यौनाङ्ग देिाउन निनुेाः (१) दश वषिभन्दा मार्थको 
व्यशिले स्वास्थ्य हवज्ञान वा शचहकत्सा सम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका 
लार्ग बािेक साविजर्नक स्थानमा अिील हक्रयाकलाप वा व्यविार गनि वा 
यौनाङ्ग देिाउन वा कसैलाई अशिल शब्द बोल्न वा इशारा गनि िुँदैन ।  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(58) 
 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१२३. साविजर्नक स्थानमा यौन हक्रया गनि निनुेाः (१) कसैले साविजर्नक 
स्थानमा वा अरु मार्नसले देख्न े गरी अन्य कुनै स्थानमा कसैसँग यौन 
हक्रया गनि वा कुनै हकर्समको अप्राकृर्तक मैथनु गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१२४. साविजर्नक उपद्रयाईं गनि निनुेाः (१) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बािेक कसैले कुनै काम गरी वा कानून बमोशजम गनुि पने कुनै काम 
नगरी छरर्छमेक वा सविसाधारणलाई कुनै प्रकारको िार्न, नोक्सानी, िर्त 
वा ितरा परु् याउन वा शझझ्यािट गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई पच्चीस 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१२५. जवुा िेल्न वा सट्टाबाजी गनुि निनुेाः (१) कसैले जवुा िेल्न ुवा िेलाउन ु
िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) पहिलो पटक जवुा िेल्न े वा िेलाउनेलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा तीसिजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) दोस्रो पटकदेशि जवुा िेल्ने वा िेलाउनेलाई एक 
वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना र 
त्यसपर्छको कसूरमा पटकै हपच्छे थप तीन महिनासम्म 
कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना ।  

  स्पष्टीकरणाः यस संहिताको प्रयोजनको लार्ग,– 

(१) “जवुा” भन्नाले कुनै संयोगको आधारमा कुनै हकर्समको 
चल वा अचल सम्पशि वा प्रर्तफल पाउने वा गमुाउन े
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वा िाने वा शजत्न े गरी बाजी थापी िेल्ने कुनै 
हकर्समको िेल वा प्रहक्रया सम्झन ुपछि र सो शब्दले 
आफूले जवुा निेली अरुको िार वा शजतमा आफूले 
कुनै चल अचल सम्पशि वा प्रर्तफल पाउने वा 
गमुाउने गरी थापेको बाजी वा च्याँिेलाई समेत 
जनाउँछ । 

     तर देिायको कुनै िेल वा कायिक्रमलाई जवुा 
मार्नने छैनाः– 

(क) कुनै साविजर्नक मिोत्सव, मेला, पवि, चाड, 

प्रदशिनी वा समारोिमा मनोरञ्जनका लार्ग कुनै 
सानोर्तनो चल सम्पशि पाउने वा गमुाउने गरी 
नेपाल सरकारको स्वीकृर्त र्लई सिालन िनुे िेल,  

(ि) अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको स्वीकृर्त र्लई 
सिालन भएको शचठ्ठा ।  

(२) “जवुा िेलाउने” भन्नाले आफ्नो िक, भोग, चलन, 

स्वार्मत्व वा शजम्मामा रिेको घर, कोठा, ठाउँ वा 
सवारी साधन जानीजानी उपलब्ध गराई वा जवुा 
िेल्नको लार्ग कुनै हकर्समको साधन उपलब्ध गराई 
जवुा िेलाउने व्यशि सम्झन ुपछि । 

  (३) जवुा िेल्न प्रयोग भएको साधन र जवुाबाट प्राप्त सम्पूणि चल 
अचल सम्पशि जफत िनुेछ ।  

  तर जवुा िेलेको घर, कोठा, ठाउँ वा सवारी साधन जफत िनुे 
छैन । 

  (४) कसैले सट्टाबाजी गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 

  (५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लार्ग कसैले कानून बमोशजम 
िेल्न िेलाउन िनुे कुनै िेल वा प्रहक्रयामा िास पिले िारेमा वा 
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शजतेमा कुनै चल अचल सम्पशि वा प्रर्तफल पाउने वा गमुाउने गरी 
बाजी थापेमा सट्टाबाजीको कसूर गरेको मार्ननेछ ।  

  (६) उपदफा (४) बमोशजमको कसूर भएमा त्यसमा प्रयोग भएको 
र्बगो जफत गरी कसूर गने व्यशिलाई एक वषिसम्म कैद र दश िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (७) यस दफा बमोशजमको कसूरमा पटके कायम गदाि 
अदालतबाट कसूरदार ठिरेको आधारमा कायम गररनेछ ।  

१२६. र्भिा मागन वा मागन लगाउन निनुेाः (१) कसैले कुनै साविजर्नक 
स्थानमा र्भिा मागन वा बालबार्लकालाई गीत गाउन,े नाच्ने, िेल्न े वा 
कुनै काम गने बिानामा वा अन्य व्यशिलाई कुनै प्रकारको रकम वा 
ज्याला ठदई र्भिा मागन वा र्भिा मागन दरुुत्सािन ठदन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछ र र्भिाको र्बगो जफत समेत िनुेछाः–  

(क)  पहिलो पटक र्भिा मागेको भए एक महिनासम्म कैद 
वा एक िजार रुपैयाँसम्म जररबाना र दोस्रो पटकदेशि 
प्रत्येक पटक दईु महिनासम्म कैद वा दईु िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना,  

(ि)  पहिलो पटक र्भिा मागन लगाएको भए एक वषिसम्म 
कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु र 
दोस्रो पटकदेशि प्रत्येक पटक तीन वषिसम्म कैद वा 
तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग,–  

(१) कुनै साध,ु सन्त, जोगी वा र्भिुले सनातनदेशि चली 
आएको परम्परा अनसुार घर घरमा पगुी र्भिा माग 
गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृर्तक कायिमा र्भिा 
मार्गएकोमा त्यस्तो कायिलाई यस दफा अन्तगितको 
कसूर मार्नने छैन, 
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(२) “साविजर्नक स्थान” भन्नाले सडक, गल्ली, पाकि , सवारी 
हवसौनी स्थल, सरकारी कायािलय वा कायािलयको 
पररसर सम्झन ुपछि र सो शब्दले साविजर्नक प्रयोगमा 
रिेको सवारी साधनलाई समेत जनाउँछ । 

१२६क. कसूर पीर्डतको नाममा सियोग र्लन निनु:े (१) कसैले कुनै व्यशि 
कसूर पीर्डत भएको कारण देिाई र्नजको तस्वीर रािी वा नरािी 
साविजर्नक रुपमा वा सामाशजक सञ्जाल माफि त आह्वान गरी वा नगरी 
र्नजलाई औषर्ध उपचार गने, अन्य कुनै हकर्समको राित, सहुवधा ठदने वा 
अन्य कुनै प्रयोजनका लार्ग कसूर पीर्डत वा र्नजका पररवारको सदस्यको 
तफि बाट कसैलाई चन्दा, सहुवधा, सियोग, अनदुानको नाममा कुनै 
हकर्समको नगद वा शजन्सी मागन,ु र्लन ुवा प्राप्त गनुि िुँदैन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
िनुेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको नगदी वा शजन्सी जफत िनुेछ। 

(३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
कसूर पीर्डत वा र्नजका पररवारका सदस्यले नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय तिबाट कुनै सियोग वा कुनै सहुवधा प्राप्त गरेकोमा 
वा कुनै सामाशजक संस्था वा कुनै व्यशिले आफूिसुी ठदएको सियोग 
प्राप्त गरेकोमा यस दफा बमोशजम कसूर गरेको मार्नने छैन। 

१२७. िर्तपूर्ति भराउन ुपनेाः यस पररच्छेदको दफा १०४, १०५, १०६, १०७, 

१०८, १०९, ११०, १११, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८ र 
१२४ बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई िार्न, नोक्सानी वा कसैको 
सम्पशिमा िर्त भएमा कसूरदारबाट त्यस्तो िार्न, नोक्सानी िनु ेव्यशिलाई 
िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेछ ।  

१२८. िदम्यादाः (१) यस पररच्छेद अन्तगितको कुनै कसूरबाट कसैको ज्यान 
मरेकोमा जहिलेसकैु पर्न उजरु गनि सहकनेछ ।  

                                                           
 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायिहवर्ध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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  (२) दफा ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, 

१२१ र १२२ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले तीन 
महिना नाघेपर्छ र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर 
भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद–६ 

िातिर्तयार तथा िरिजाना सम्बन्धी कसूर 

१२९. इजाजतपर प्राप्त नगरी िातिर्तयार उत्पादन गनि निनुेाः (१) कसैले 
इजाजतपर प्राप्त नगरी वा इजाजतपर प्राप्त गरेको भए पर्न इजाजतपरमा 
उशल्लशित शति तथा बन्देज हवपरीत िनुे गरी िातिर्तयार वा 
िरिजानाको उत्पादन गनि वा त्यसको ममित संभार गनि िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस संहिताको प्रयोजनका लार्ग,– 

(क) “िातिर्तयार” भन्नाले तोप, मोटािर, बख्तरबन्द गाडी, 
मेशशनगन, राइफल, बन्दकु, हपस्तोल, ररभल्भर वा 
िरिजाना प्रयोग गरी वा नगरी चलाइने त्यस्तै 
प्रकृर्तका अन्य यन्र सम्झन ु पछि र सो शब्दले 
िातिर्तयार बनाउने मेशशन, उपकरण र िातिर्तयारको 
पाटपूजाि समेतलाई जनाउँछ, 

(ि) “मेशशनगन” भन्नाले बे्रनगन, लइुसगन, स्टेगन, मेशशन, 

कारबाइन, टम्स मेशशन कारबाइन, जी.एम.जी, सटि 
मेर्सन गन वा त्यस्तै प्रकृर्तका स्वचार्लत िातिर्तयार 
सम्झन ु पछि र सो शब्दले मेशशनगन बनाउने मेशशन, 

उपकरण र मेशशन गनको पाटपूजाि समेतलाई जनाउँछ, 

(ग) “िरिजाना” भन्नाले िातिर्तयारमा राख्न े बारुद, केप, 

गोली, छराि, र्डटोरेनेटर, कातुिस, फ्यूज वा त्यस्तै 
प्रकृर्तका अन्य पदाथि समेतलाई जनाउँछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
िातिर्तयार वा िरिजानाको जोशिमको गम्भीरता िेरी दश वषिसम्म कैद 
र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१३०. इजाजतपर प्राप्त नगरी िातिर्तयारको कारोबार गनि निनुेाः (१) कसैले 
इजाजतपर प्राप्त नगरी वा इजाजतपर प्राप्त गरेको भएपर्न इजाजतपरको 
शति तथा बन्देज हवपरीत िनुे गरी िातिर्तयार तथा िरिजानाको 
कारोबार गनि िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनको लार्ग “कारोबार” भन्नाले िररद 
गने, र्बक्री गने, ओसार पसार गने, स्वार्मत्व प्राप्त गने, िस्तान्तरण गने, 

सिय वा सङ्कलन गने, भण्डारण गने, र्नकासी वा पैठारी गने काम सम्झन ु
पछि । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१३१. िास हकर्समका िातिर्तयार प्राप्त गनि निनुेाः (१) कसैले देिायका 
िातिर्तयार िररद र्बक्री गरी वा दान, उपिार, परुस्कार, अंश, अपतुालीबाट 
वा अन्य कुनै हकर्समबाट प्राप्त गनि, राख्न, सिय गनि, भण्डारण गनि र 
अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको आदेश र्बना प्रयोग गनि, ओसार पसार गनि वा 
र्नकासी वा पैठारी गनि िुँदैनाः– 

(क) बख्तरबन्द गाडी (ट्याङ्क) तथा त्यसको िरिजाना, 

(ि) तोप वा मोटािर तथा त्यसको िरिजाना, 

(ग) मेशशनगन तथा त्यसको िरिजाना, 

(घ) जनुसकैु प्रकारको राइफल तथा त्यसको िरिजाना, 

(ङ) सविसाधारणले प्राप्त गनि वा राख्न निनुे भनी अर्धकार 
प्राप्त अर्धकारीले तोकेका अन्य िातिर्तयार तथा 
त्यसको िरिजाना । 
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  (२) उपदफा (१) मा उशल्लशित िातिर्तयार प्राप्त गने व्यशिले 
त्यस्तो िातिर्तयार प्राप्त भएको र्मर्तले पैँतीस ठदनर्भर सम्बशन्धत शजल्ला 
प्रशासन कायािलयमा बझुाउन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (४) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
सरुिाको कामसँग सम्बशन्धत नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल, 

नेपालका अर्धकृत तथा जवानले वा कानून बमोशजम िातिर्तयार प्रयोग 
गनि पाउन े अन्य सरुिाकमीले आफनो कतिव्य पालनको र्सलर्सलामा 
त्यस्ता िातिर्तयार राख्न वा प्रयोग गनि बाधा पगुेको मार्नन ेछैन । 

१३२. इजाजतपर र्बना िातिर्तयार राख्न वा र्लएर हिँड्न निनुेाः (१) कसैले 
कानून बमोशजम प्राप्त गनि, राख्न, भण्डारण गनि, प्रयोग गनि वा र्लएर हिँड्न 
सहकने िातिर्तयार इजाजतपर प्राप्त नगरी वा इजाजतपर प्राप्त गरेको 
भए पर्न इजाजतपरको शति तथा बन्देज हवपरीत िनुे गरी प्राप्त गनि, राख्न, 

भण्डारण गनि, प्रयोग गनि वा र्लएर हिड्न िुँदैन । 

  तर सरुिाको कामसँग सम्बशन्धत नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी, सशस्त्र 
प्रिरी बल, नेपालका अर्धकृत तथा जवानले वा कानून बमोशजम 
िातिर्तयार प्रयोग गनि पाउने अन्य सरुिाकमीले आफनो कतिव्य 
पालनको र्सलर्सलामा त्यस्तो िातिर्तयार आफूर्सत राख्न, प्रयोग गनि वा 
र्लएर हिड्न बाधा पगुने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमका कसूर गने वा गराउन ेव्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१३३. िातिर्तयार िरिजानाको कारोबारको अर्भलेि राख्न ु पनेाः (१) 
इजाजतपर प्राप्त गरी िातिर्तयार वा िरिजानाको कारोबार गने 
व्यशिले आफूले कारोबार गरेको िातिर्तयार वा िरिजानाको छुटै्ट 
अर्भलेि राख्न ुपनेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम राशिएको अर्भलेिमा अन्य कुराको 
अर्तररि देिायका कुरा िलुाउन ुपनेछाः– 

(क)   आफूले िररद वा र्बक्री गरेको, ओसार पसार गरेको, 
भण्डारण गरेको, र्नकासी वा पैठारी गरेको 
िातिर्तयारको हकर्सम, हववरण र पररमाण, 

(ि) िातिर्तयार कसैलाई र्बक्री गरेको भए िररद गने 
व्यशिको नाम, थर, वतन, नागररकता वा रािदानीको 
नम्वर र जारी भएको र्मर्त तथा स्थान ।  

  (३) िातिर्तयार वा िरिजानाको कारोबार गने व्यशिले उपदफा 
(२) बमोशजमको अर्भलेि िातिर्तयार तथा िरिजानाको र्नयन्रण वा 
प्रशासन गने अर्धकारी, मदु्दाको अनसुन्धान गने अर्धकारी वा अदालतले 
मागेको बित देिाउन ुवा पेश गनुि पनेछ । 

  (४) इजाजतपर प्राप्त गरी िातिर्तयार वा िरिजानाको 
व्यावसाहयक कारोबार गने व्यशि बािेक अन्य कसैले िातिर्तयार वा 
िरिजानाको कारोबार गनुि पदाि सम्बशन्धत शजल्ला प्रशासन कायािलयको 
स्वीकृर्त र्लई गनुि पनेछ । 

  (५) उपदफा (१), (३) वा (४) हवपरीतको कायि गने वा गराउने 
व्यशिलाई दईु वषिसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१३४. आणहवक, रासायर्नक, जैहवक (शजवाणयुिु) वा हवषाल ु िातिर्तयार 
उत्पादन वा कारोबार गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै पर्न प्रकारको 
आणहवक, रासायर्नक, जैहवक (शजवाणयुिु) वा हवषाल ु िातिर्तयारको 
र्नमािण, उत्पादन, िररद, र्बक्री, प्रार्प्त, स्वार्मत्व धारण, िस्तान्तरण, भण्डारण, 

सिय, ओसार पसार वा र्नकासी वा पैठारी वा त्यसको लार्ग लगानी वा 
व्यवस्थापन गनि वा गराउन ुिुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग,– 

(क) “रासायर्नक िातिर्तयार” भन्नाले सम्वत ् २०४९ साल 
पौष २९ गते (१३ जनवरी, १९९३ का ठदन पेररसमा 
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सम्पन्न भएको रासायर्नक िातिर्तयारको हवकास, 

उत्पादन, सिय तथा उपयोगको प्रर्तबन्ध गने तथा 
त्यसको हवनाशका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको 
मिासशन्ध (कन्भेन्सन अन ठद प्रोहिर्बशन अफ ठद 
डेभलपमेन्ट, प्रडक्शन, स्टकपाइर्लङ्ग एण्ड यजु अफ 
केर्मकल हवपन्स एण्ड ठदयर र्डस्रक्शन) ले पररभाषा 
गरे बमोशजमको रासायर्नक िातिर्तयार सम्झन ुपछि ।  

(ि) “जैहवक वा हवषाल ुिातिर्तयार” भन्नाले सम्वत २०२८ 
साल चैर २८ गते (१० अहप्रल, १९७२) का ठदन 
लण्डन, मस्को र वार्सङ्गटनमा सम्पन्न भएको जैहवक 
(जीवाणयुिु) र हवषाल ु िातिर्तयारको हवकास, 

उत्पादन तथा सियको प्रर्तबन्ध तथा त्यसको 
हवनाशका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको मिासशन्ध 
(कन्भेन्सन अन ठद प्रोहिहवशन अफ ठद डेभलपमेन्ट, 

प्रडक्टशन एण्ड स्टकपाइर्लङ्ग अफ 
ब्याक्टेररयोलशजकल (बायोलशजकल) एण्ड टशक्सन 
हवपन्स ् एण्ड अन ठदयर र्डस्रक्शन) ले पररभाषा गरे 
बमोशजमको जैहवक (शजवाणयुिु) वा हवषाल ु
िातिर्तयार सम्झन ुपछि ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई बीस 
वषिसम्म कैद र दईु लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१३५. कसूरसँग सम्बशन्धत चल अचल सम्पशि जफत िनुेाः यस पररच्छेद 
अन्तगितको कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बशन्धत िातिर्तयार 
र िरिजाना र त्यस्ता िातिर्तयारको उत्पादन गने, र्नमािण गने, राख्न ेवा 
ओसार पसार गने, यन्र, उपकरण, औजार वा सवारी साधन र त्यस्तो 
िातिर्तयार वा िरिजानाको िररद र्बक्रीबाट प्राप्त रकम र त्यसबाट 
बढे बढाएको रकम जफत िनुेछ । 
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  तर ढुवानीको साधन वा सवारी साधनको धनीले िातिर्तयार वा 
िरिजाना ढुवानी भएको कुरा र्नजलाई थािा नभएको प्रमाशणत गरेमा 
त्यस्तो सवारी साधन जफत िनु ेछैन । 

१३६. िर्तपूर्ति भराउनेाः कसैले यस पररच्छेद अन्तगितको कुनै कसूर गरेको 
कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पशिको िार्न, नोक्सानी भएको रिेछ भने 
कसूरदारबाट पीर्डत व्यशिलाई त्यसको मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ठदन ु
पनेछ ।  

१३७. िदम्यादाः दफा १३२ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले 
तीन महिनार्भर र यस पररच्छेद अन्तगितका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर 
भए गरेको थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – ७ 

हवष्फोटक पदाथि सम्बन्धी कसूर 

१३८. हवष्फोटक पदाथि उत्पादन गनि निनुेाः (१)  कसैले इजाजतपर प्राप्त 
नगरी वा इजाजतपर प्राप्त गरेको भए पर्न इजाजतपरमा उल्लेि भएका 
शति र बन्देज हवपरीत िनुे गरी कुनै पर्न हकर्समको हवष्फोटक पदाथि 
बनाउन, तयार गनि वा उत्पादन गनि िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस संहिताको प्रयोजनका लार्गाः 

(क) “हवष्फोटक पदाथि” भन्नाले हवष्फोटन भई िर्त परु् याउने 
आइ.इ.डी; टी.एन.सी. एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, 

र् याहपड र्डटोनेहटभ एक्स्प्लोर्सभ (आर.डी.एक्स), टोर 
फेक्स, ब्लाहष्टक एक्स्प्लोर्सभ, डाइनामाइट, बारुद, 

नाइरोशगलर्सररन, जेलेगनाइट, स्टेमाइट, सेल्साइट, 

र्डटोनेटर, ब्लाहष्टक क्याप, हवद्यतुीय ब्लाहष्टक क्याप, 

फ्यूज, आर्तसवाजी, पटाका, गन कटन, गन पाउडर 
ब्लाशस्टक पाउडर, पारो (मकि री) वा अन्य कुनै धातकुो 
फुल्यूनेट, सोिी प्रकृर्तका हवष्फोटन िनुे अन्य कुनै 
पदाथि वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
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प्रकाशन गरी तोकेको कुनै पदाथि सम्झन ु पछि र सो 
शब्दले बम समेतलाई जनाउँछ । 

(ि) “बम” भन्नाले कुनै हवष्फोटक पदाथि वा अन्य कुनै 
साधन, फमूिला, प्रहक्रया वा उपायद्वारा आफै वा अन्य 
कुनै पदाथिद्वारा हवष्फोटन िनुे गरी बनाइएको र्िनेड 
वा त्यस्तै प्रकृर्तको अन्य हवष्फोटक पदाथियिु वस्त ु
वा पदाथि सम्झन ुपछि । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) कडा हवष्फोटक पदाथि (िाइ एक्सप्लोर्सभ) भए दश 
वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) नरम हवष्फोटक पदाथि (लो एक्स्प्लोर्सभ) भए पाँच 
वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) सामान्य हवष्फोटक पदाथि भए तीन वषिसम्म कैद र 
तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(घ) हवष्फोटक पदाथि उत्पादन वा र्नमािण गने संयन्र, 

मेशीन वा ज्यावलको उत्पादन गने, प्रयोग गने, राख्न ेवा 
अन्य कारोबार गनेलाई दईु वषिसम्म कैद र बीस 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

  स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनका लार्ग,– 

(१) “कडा हवष्फोटक पदाथि” भन्नाले डाइनामाइट, 

नाइरोशगलसररन, हट.एन.सी., जेलेगनाइट, मनिक्टनरलाव, 

पारोको फुल्यूनेट, आर.डी. एक्स, एमाटोल, बारोटोल, 

पेन्टोलाइट, स्टेमाइट, सेल्साइटल, ब्लाहष्टक एक्स्पोर्लभस 
बम र त्यस्तै प्रकृर्तका अन्य हवष्फोटक पदाथि सम्झन ु
पछि । 
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(२) “नरम हवष्फोटक पदाथि” भन्नाले ब्लाहष्टक पाउडर, गन 
पाउडर, गन कटन, पारो, बारुद वा अन्य कुनै धातकुो 
फुल्यूनेट र त्यस्तै प्रकृर्तका अन्य हवष्फोटक पदाथि 
सम्झन ुपछि । 

(३) “सामान्य हवष्फोटक पदाथि” भन्नाले र्डटोनेटर, ब्लाहष्टक 
क्याप, हवद्यतुीय ब्लाहष्टक क्याप, फ्यूज, आर्तसवाजी, 
पटाका र त्यस्तै प्रकृर्तका अन्य हवष्फोटक पदाथि 
सम्झन ुपछि । 

१३९. हवष्फोटक पदाथिको कारोबार गनि निनुेाः (१) कसैले इजाजतपर प्राप्त 
नगरी  वा इजाजतपर प्राप्त गरेको भएपर्न इजाजतपरमा उल्लेि भएका 
शति र बन्देज हवपरीत िनुे गरी हवष्फोटक पदाथिको कारोबार गनि वा 
गराउन िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको  लार्ग “कारोबार” भन्नाले िररद गने 
गराउन,े र्बक्री गने, राख्न,े प्रयोग गने, सिय गने, भण्डारण गने, ओसार पसार 
गने, पररवतिन गने, र्मसावट गने, र्नकासी वा पैठारी गने काम सम्झन ुपछि । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) कडा हवष्फोटक पदाथि भए दश वषिसम्म कैद र एक 
लाि रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) नरम हवष्फोटक पदाथि भए पाँच वषिसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) सामान्य हवष्फोटक पदाथि भए तीन वषिसम्म कैद र 
तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

१४०. कृर्रम हवष्फोटक पदाथि बनाउन वा प्रयोग गनि निनुेाः (१) कसैले 
सविसाधारणले प्रयोग वा उपभोग गने सामान्य उपभोगय वस्तकुो वा 
त्यस्तो वस्तकुो भौर्तक वा रासायर्नक तत्त्वमा कुनै भौर्तक वा 
रासायर्नक प्रहक्रया, फमूिला, उपाय वा हवर्धबाट िेरफेर, पररवतिन गरी वा 
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त्यसको रूप, बनौट वा आकारमा पररवतिन गरी कुनै हकर्समको बम वा 
अन्य कुनै हवष्फोटक पदाथिको रूपमा प्रयोग गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१४१. बारुदी सरुुङ्ग बनाउन वा हवष्फोटक पदाथि ओछ्याउन निनुेाः (१) कसैले 
साविजर्नक रूपमा प्रयोग िनुे सडक वा बाटो, स्थल, भवन, पलु, सरुुङ्ग वा 
सविसाधारणले हिँडडलु गने अन्य कुनै ठाउँमा हवष्फोटक पदाथि 
ओछ्याउन वा राख्न वा कुनै प्रज्वलनशील पदाथि वा हवद्यतुीय धराप 
(एम्बसु) राख्न वा त्यस्तो पदाथि रािी वा धराप ओछ्याई आवागमनमा वा 
साविजर्नक उपयोगका अन्य कुनै कुराको प्रयोगमा अवरोध परु् याउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको 
जीउ, ज्यान वा सम्पशिमा िर्त पगुेमा कसूरदारलाई त्यस बापत यस 
संहिता बमोशजम िनुे सजायमा उपदफा (२) बमोशजमको सजाय थप 
िनुेछ । 

१४२. उत्पादन वा कारोबारको अर्भलेि राख्न ु पनेाः (१) हवष्फोटक पदाथिको 
उत्पादन वा कारोबार गनि इजाजतपर प्राप्त गरेको व्यशिले त्यस्तो 
पदाथिको उत्पादन, र्नमािण, तयारी वा कारोबार गदाि प्रत्येक पटक 
उत्पादन वा कारोबार गरेको प्रत्येक हवष्फोटक पदाथिको छुटै्ट अर्भलेि 
राख्न ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको अर्भलेिमा अन्य कुराको अर्तररि 
देिायका हववरण िलुाउन ुपनेछाः– 

(क) के कस्ता हवष्फोटक पदाथि, के कर्त पररमाणमा 
उत्पादन, तयारी वा र्नमािण भएको िो,  

(ि) हवष्फोटक पदाथिको कारोबार भएको भए के कस्तो 
प्रयोजनका लार्ग कारोबार भएको िो,  
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(ग) हवष्फोटक पदाथि र्बक्री हवतरण भएको भए कुन 
व्यशिलाई के कस्तो प्रयोजनका लार्ग के कर्त 
पररमाण र्बक्री हवतरण भएको िो ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम राशिएको अर्भलेि हवस्फोटक 
पदाथिको कारोवार गने व्यशिले हवष्फोटक पदाथि र्नयन्रण वा प्रशासन 
गने अर्धकारप्राप्त अर्धकारी, मदु्दाको तिहककात वा अर्भयोजन गने 
अर्धकारी वा अदालतले मागेका बित उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

  (४) यस दफा हवपरीत काम गने वा गराउने व्यशिलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१४३. हवष्फोटक पदाथिको ओसार पसार, ढुवानी वा भण्डारण गदाि िोर्सयारी 
अपनाउन ुपनेाः (१) हवष्फोटक पदाथिको कारोबार गनि इजाजतपर प्राप्त 
गरेको व्यशिले त्यस्ता वस्तकुो प्रयोग गदाि, ढुवानी वा ओसार पसार गदाि 
वा भण्डारण गदाि त्यस्तो पदाथिको प्रकृर्त अनसुार पयािप्त सरुिा िनुे गरी 
प्रयोग गनुि वा उपयिु म्यागशजनमा रािी ढुवानी वा ओसार पसार वा 
भण्डारण गनुि पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) हवपरीत काम गने वा गराउने व्यशिलाई 
पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१४४. कसूरसँग सम्बशन्धत चल वा अचल सम्पशि जफत िनुेाः यस पररच्छेद 
अन्तगित सजाय िनुे कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बशन्धत 
सम्पूणि हवष्फोटक पदाथि, त्यस्तो पदाथि उत्पादन, तयारी वा र्नमािण गनि 
प्रयोग िनुे मालसामान, उपकरण, औजार वा कच्चा पदाथि, त्यस्तो पदाथि 
ओसार पसार वा ढुवानी गने सवारी साधन वा ढुवानी साधन र त्यस्तो 
पदाथिको उत्पादन, तयारी, र्नमािण वा कारोबार गरी प्राप्त गरेको रकम  र 
त्यसबाट बढे बढाएको रकम जफत िनुेछ । 

  तर ढुवानीको साधन वा सवारी साधनको धनीले हवष्फोटक पदाथि 
ढुवानी भएको कुरा र्नजलाई थािा नभएको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो 
ढुवानीको साधन वा सवारी साधन जफत िनु ेछैन । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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१४५. िर्तपूर्ति भराउनेाः कसैले यस पररच्छेद अन्तगितको कुनै कसूर गरेको 
कारणबाट कसैको जीउ, धनको िार्न, नोक्सानी भएको रिेछ भने 
कसूरदारबाट पीर्डत व्यशिलाई त्यसको मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ठदन ु
पनेछ । 

१४६. िदम्यादाः दफा १४३ अन्तगितका कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको 
र्मर्तले तीन महिना र यस पररच्छेद अन्तगितका अन्य कसूरमा त्यस्तो 
कसूर भए गरेको थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने 
छैन । 

पररच्छेद – ८ 

राहष्ट्रय तथा साविजर्नक सम्पदा हवरुद्धका कसूर 

१४७. व्यशि हवशेषले साविजर्नक घर, जगगा आफ्नो बनाउन निनुेाः (१) कसैले 
देिायको घर वा जगगा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको 
पूविस्वीकृर्त र्बना दताि गरी वा नगरी आफ्नो बनाउन वा कुनै हकर्समले 
कब्जा, आवाद वा अर्तक्रमण गनि वा त्यस्तो घर वा जगगाको भोग 
चलनमा कुनै हकर्समको बाधा अवरोध गनि िुँदैनाः– 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय ति वा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको पूणि 
वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रण भएको साविजर्नक 
संस्थाको नाममा रिेको ................ घर जगगा, 

(ि) परापूविदेशि सामदुाहयक वा साविजर्नक भोग चलनमा 
रिेको सामदुाहयक वा साविजर्नक घर जगगा । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

                                                           
 मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(73) 
 

  (३) उपदफा (१) मा उशल्लशित घर, जगगा कुनै व्यशि हवशेषको 
नाममा दताि वा नामसारी भइसकेको भए त्यस्तो दताि समेत स्वताः बदर 
िनुेछ ।  

१४८. व्यशि हवशेषले साविजर्नक सम्पदा आफ्नो बनाउन निनुेाः (१) कसैले 
कुनै साविजर्नक सम्पदा दताि गरी वा नगरी र्नजी बनाउन वा त्यस्तो 
सम्पदाको साविजर्नक भोग चलनमा कुनै हकर्समले बाधा अवरोध गनि वा 
अन्य कुनै हकर्समले कब्जा, आवाद वा अर्तक्रमण गनि वा त्यस्तो 
सम्पदालाई कुनै हकर्समले िार्न, नोक्सानी वा िर्त परु् याउन िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “साविजर्नक सम्पदा” भन्नाले 
देिाय बमोशजमका सम्पदा सम्झन ुपछिाः– 

(क) परापूविदेशि साविजर्नक रूपमा हिँडी आएको बाटो, 

(ि) साविजर्नक रूपमा भोग चलन िदैु आएको सडक, 

गौचर, पानीघाट, शचिान, मसानघाट, धारो, पधेरो, कुवा, 
पोिरी, पोिरीको र्डल, िानेपानीको मूल, निर, कुलो, 
गाईवस्त ुचराउने चौर वा र्नकाल्ने र्नकाश,  

(ग) िाट बजार लागने स्थान, 

(घ) देवस्थल, मठ, मशन्दर, स्तपु, गमु्वा, मशस्जद वा र्गजािघर,  

(ङ) पाटी, पौवा सिल, चौतारो,  

(च) ऐर्तिार्सक मूर्ति, शार्लक, सांस्कृर्तक स्तम्भ वा स्मारक, 

(छ) धार्मिक वा सांस्कृर्तक कायि वा समारोि गने ठाउँ,  

(ज) नेपाल सरकारले तोकेको राहष्ट्रय वन वा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको स्वार्मत्व 
रिेको वन वा त्यसको कुनै अंश । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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      (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद वा पचास िजार रूपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको साविजर्नक सम्पदा कसैको नाममा 
दताि वा नामसारी भइसकेको भए सो समेत स्वताः बदर िनुेछ ।  

१४९. प्राकृर्तक सम्पदामार्थ अर्तक्रमण गनि निनुेाः (१) कसैले कानून बमोशजम 
बािेक प्राकृर्तक सम्पदामार्थ कुनै हकर्समले अर्तक्रमण वा कब्जा गनि 
वा त्यस्तो सम्पदा र्बक्री हवतरण गनि वा त्यसको प्राकृर्तक बनावट वा 
सौन्दयिमा कुनै हकर्समले िार्न, नोक्सानी वा िर्त परु् याउन िुँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “प्राकृर्तक सम्पदा” भन्नाले 
देिायका सम्पदालाई सम्झन ुपछिाः–  

(क) प्राकृर्तक वातावरण, वनस्पर्त र वन्यजन्तकुो संरिणका 
लार्ग नेपाल सरकारले तोकेको राहष्ट्रय र्नकुञ्ज, 

वन्यजन्त ुवा शशकार आरि, 

(ि) नेपाल सरकारले तोकेको संरिण िेर, नदी, नाला, 
िोला, ताल तलैया, सीमसार िेर वा प्राकृर्तक झरना, 
हिमशशिर वा त्यसको कुनै अंश, उच्च पिाडी चचुरुो, 

(ग) प्रचर्लत कानून वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 
स्थानीय तिले संरिण गरेको वन्यजन्त,ु वनस्पर्त वा 
भ–ूबनोट,  

(घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिले 
संरिण गरेका वन्यजन्तकुो वासस्थान, पयािवरणीय 
पद्धर्त वा र्बक्री हवतरण, र्नकासी वा पैठारीमा र्नषधे 
गरेका जर्डबटुी । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दश वषिसम्म कैद र र्बगो िलेुकोमा र्बगो बमोशजम र र्बगो निलेुकोमा 
दशलाि रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(75) 
 

१५०. साविजर्नक भौर्तक संरचनाको अनर्धकृत कब्जा वा हवनाश गनि निनुेाः    
(१) कानून बमोशजम बािेक कसैले कुनै साविजर्नक भौर्तक संरचना 
अनर्धकृत रूपमा कब्जा गनि, त्यस्तो संरचना प्रयोग िनु नठदन वा कुनै 
हकर्समले िार्न, नोक्सानी वा  हवनाश गनि िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “साविजर्नक भौर्तक संरचना” 

भन्नाले साविजर्नक रूपमा प्रयोग िनुे देिायका संरचना सम्झन ुपछिाः–  

(क) सडक, बाटो, पलु, सरुुङ्ग, हवमानस्थल, 

(ि) जलाशय, निर, िानेपानीको मिुान तथा पोिरी, हवद्यतु 
गिृ, हवद्यतु प्रसारण केन्द्र वा त्यसको लाइन,  

(ग) रज्जमुागि, केवलुकार, दूरसिार सम्बन्धी उपकरण, रेर्डयो 
स्टेशन, टेर्लर्भजन प्रसारण केन्द्र तथा त्यसको टावर, 

(घ)  रेल तथा रेलमागि,  

(ङ) साविजर्नक बस र्बसौनी, साविजर्नक उद्यान, वा 

(च) अन्य यस्तै संरचना । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१५१. राहष्ट्रय गान, झण्डा वा र्नशान छापको अपमान वा िर्त गनि निनुेाः (१) 
कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार हवरुद्ध घणृा फैलाउने र्नयतले नेपालको 
राहष्ट्रय गानको अपमान गनि, नपेालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी 
अपमान गनि वा साविजर्नक नैर्तकता, शशष्टाचार वा सदाचारको दृहष्टकोणले 
प्रयोग गनि निनुे ठाउँ, वस्त ु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा 
नेपालको र्नशान छाप प्रयोग गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (३) कसैले नेपालसँग मैरी सम्बन्ध भएको मलुकु हवरुद्ध घणृा 
फैलाउन े वा त्यस्तो मलुकुको अपमान गने र्नयतले त्यस्तो मलुकुको 
राहष्ट्रय झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी दरुुपयोग गनि वा त्यस्तो झण्डा 
वा त्यस्तो मलुकुको र्नशान छापको दरुुपयोग गनि वा साविजर्नक 
नैर्तकता र शशष्टाचारको दृहष्टकोणबाट प्रयोग गनि निनु े वस्त,ु ठाउँ वा 
अवस्थामा त्यस्तो झण्डा वा छापको प्रयोग गनि िुँदैन । 

  (४) कसैले संयिु राष्ट्र संघ वा संयिु राष्ट्र संघसँग सम्बद्ध संस्था 
वा हवशशष्टीकृत र्नकाय वा नेपाल सदस्य रिेको कुनै अन्तरािहष्ट्रय वा 
िेरीय संस्थालाई घृणा वा अपमान गने र्नयतले त्यस्ता संस्थाको झण्डा 
वा र्नशान छाप कुनै हकर्समले दरुुपयोग गनि वा त्यस्ता संस्थाको 
स्वीकृर्त र्बना त्यस्तो झण्डा वा त्यस्तो संस्थाको शचह्न, सवारी साधन वा 
अन्य कुनै वस्त ुप्रयोग गनि िुँदैन ।  

  (५) उपदफा (३) वा (४) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु 
सजाय िनुेछ । 

१५२. राहष्ट्रय हवभरू्तको अपमान गनि निनुेाः (१) कसैले नेपाल सरकारले 
तोकेका राहष्ट्रय हवभरू्तलाई जानीजानी घणृा, अपमान वा बदनाम गनि, 
त्यस्ता हवभरू्तको शार्लक, स्तम्भ वा स्मारक भत्काउन वा िार्न, नोक्सानी 
गनि िुँदैन ।  

  तर त्यस्ता हवभरू्तको जीवनी अध्ययन अनसुन्धान वा मूल्याङ्कनको 
सन्दभिमा असल र्नयतले गररएको हटका हटप्पणीलाई यस दफा 
बमोशजमको कसूर मार्नने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
छ महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(77) 
 

१५३. िर्तपूर्ति भराई ठदन ु पनेाः दफा १५० बमोशजमको कसूर गरेको 
कारणबाट भएको िार्न, नोक्सानी बापत कसूरदारबाट मनार्सब िर्तपूर्ति 
भराई ठदन ुपनेछ ।  

१५४. िदम्यादाः यस पररच्छेदको दफा १४७, १४८ र १४९ अन्तगितका 
कसूरमा जहिलेसकैु पर्न उजरु गनि सहकनेछ र अन्य दफा अन्तगितको 
कसूरको िकमा त्यस्तो कसूर भए गरेको र्मर्तले छ महिनापर्छ उजरु 
लागने छैन ।  

पररच्छेद – ९ 

धमि सम्बन्धी कसूर 

१५५. धार्मिकस्थल वा पहवर मार्नएको स्थानलाई िर्त परु् याउन निनुेाः (१) 
कसैले कुनै जात, जार्त, सम्प्रदाय वा वगिको धार्मिक आस्था वा धमिको 
घणृा गने वा अपमान गने र्नयतले वा सो िनु सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै 
धार्मिक पूजा, प्राथिना वा कमि गने स्थान वा पहवर मार्नएको कुनै स्थान, 

वस्त,ु मशानघाट वा शचिानलाई िार्न, नोक्सानी वा िर्त परु् याउन वा कुनै 
हकर्समले दूहषत गनि, र्बगानि, फोिरमैला गनि वा यस्तै अन्य कायि गनि 
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) हवदेशीले उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गरे वा गराएको 
रिेछ भन ेउपदफा (२) बमोशजमको कैद भिुान भएको सात ठदनर्भर 
र्नजलाई नेपालबाट बाहिर पठाउन ुपनेछ ।  

१५६. धार्मिक भावनामा आघात परु् याउन निनुेाः (१) कसैले लेिेर, वचनले वा 
आकार वा शचह्नद्वारा वा अरु कुनै हकर्समबाट कुनै जात, जार्त सम्प्रदाय 
वा वगिको धार्मिक भावनामा आघात परु् याउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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१५७. धार्मिक रीर्त शस्थर्तमा बाधा परु् याउन निनुेाः (१) कसैले सनातनदेशि 
अपनाउँदै वा चली आएको अरुको धार्मिक रीर्त शस्थर्तमा जानीजानी बाधा 
परु् याउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाईि 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

१५८. धमि पररवतिन गराउन निनुेाः (१) कसैले कसैको धमि पररवतिन गराउन 
वा सो कुराको उद्योग गनि वा दरुुत्सािन ठदन िुँदैन ।  

  (२) कसैले कुनै जात, जार्त वा सम्प्रदायमा सनातनदेशि चली 
आएको धमि, मत वा आस्थामा िलल पाने कुनै काम वा व्यविार गनि वा 
िलल िनुे गरी कुनै प्रलोभन देिाई वा नदेिाई अन्य कुनै धमिमा 
पररवतिन गराउन वा धमि पररवतिन गराउने र्नयतले त्यस्तो धमि वा मत 
प्रचार गनि िुँदैन । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशि हवदेशी रिेछ भने त्यस्तो व्यशिलाई यस दफा बमोशजम भएको 
कैद भिुान गरेको सात ठदनर्भर नेपाल बाहिर पठाउन ुपनेछ । 

१५९. िदम्यादाः दफा १५८ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थािा 
पाएको र्मर्तले छ महिना र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य कसूरमा 
त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन ।  

पररच्छेद–१० 

भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यविार सम्बन्धी कसूर 

१६०. भेदभावपूणि व्यविार गनि निनुेाः (१) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बािेक कानून बमोशजम अर्धकार प्रयोग गने अर्धकारीले त्यस्तो अर्धकार 
वा सामान्य कानूनको प्रयोग गदाि उत्पशि, धमि, वणि, जात, जार्त, र्लङ्ग, 
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शारीररक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य शस्थर्त, वैवाहिक शस्थर्त, गभािवस्था, 
आर्थिक अवस्था, भाषा वा िेर, वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै 
आधारमा कुनै पर्न नागररकमार्थ जानीजानी भेदभावपूणि व्यविार गनि 
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

१६१. भेदभाव गरी वस्त ु वा सेवा िररद र्बक्री वा हवतरण गनि निनुेाः (१) 
कसैले कुनै वस्त ुवा सेवाको िररद वा र्बक्री हवतरण गदाि गराउँदा कुनै 
िास जात, जार्त वा सम्प्रदायको व्यशिबाट मार वा त्यस्ता व्यशिलाई 
मार िररद वा र्बक्री हवतरण गने वा कुनै िास जात, जार्त वा 
सम्प्रदायका व्यशिलाई उपलब्ध नगराउने वा र्बक्री हवतरण नगने कायि 
गनि िुँदैन । 

  तर आर्थिक, सामाशजक वा शैशिक दृहष्टले हपछर्डएको वगिको हित 
संरिण वा हवकासका लार्ग कानून बमोशजम अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको 
स्वीकृर्त र्लई कुनै िास वस्त ु वा सेवा कुनै िास जात, जार्त वा 
सम्प्रदायका व्यशिलाई मार उपलब्ध गराएकोमा वा र्बक्री हवतरण 
गरेकोमा यस दफा बमोशजम कसूर गरेको मार्नने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

१६२. जवजिस्ती काममा लगाउन निनुेाः (१) कसैले कसैलाई र्नजको इच्छा 
हवरुद्ध काममा लगाउन िुँदैन ।  

  तर साविजर्नक कामको लार्ग कानून बमोशजम श्रममा लगाउन 
यस दफाले बाधा परु् याएको मार्नने छैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

१६३. दास बनाउन निनुेाः (१) कसैले कुनै व्यशिलाई दास वा कमारा, कमारी 
बनाउन, त्यस्तो िैर्सयतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरिको अन्य 
कुनै पर्न व्यविार गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँचदेशि दश वषिसम्म कैद र पचास िजारदेशि एक लाि रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ । 

१६४. बन्धक बनाउन वा बाँधा राख्न निनुेाः (१) कसैले कुनै व्यशिलाई कुनै 
पर्न प्रकारको प्रर्तफल बापत कमैया राख्न वा बन्धक बनाउन वा बाँधा 
राख्न वा बाँधाको िैर्सयतमा काममा लगाउन वा सो सरिको अन्य कुनै 
पर्न प्रकारको व्यविार गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिदेशि सात वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँदेशि एक लाि 
रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

१६५. सामाशजक रीर्त शस्थर्तमा िलल पानि निनुेाः (१) कसैले कसैको 
सामाशजक रीर्त शस्थर्तमा िलल पने वा िलल िनुे गरी झकु्याई वा 
जबजिस्ती गरी कुनै काम गनि वा गराउन िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग जातीय भेदभाव िनुे रीर्त 
शस्थर्तलाई सामाशजक रीर्त शस्थर्त मार्नने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१६६. जार्तपार्तको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूणि व्यविार गनि निनुेाः 
(१) कसैले कसैलाई प्रथा, परम्परा, धमि, संस्कृर्त, रीर्तररवाज, जात, जार्त, 

समदुाय, पेशा, व्यवसाय, शारीररक अवस्था वा सामाशजक सम्प्रदायको 
उत्पशिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै हकर्समको भेदभाव गनि वा 
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साविजर्नक स्थलमा उपशस्थत िनु वा कुनै साविजर्नक प्रकृर्तका धार्मिक 
स्थलमा प्रवेश गनि रोक्न वा साविजर्नक प्रयोगमा रिेको पानी, पधेरो 
प्रयोग गनि वशित गनि वा अन्य कुनै र्नजी वा साविजर्नक उपयोग वा 
सहुवधाका कुराको प्रयोग गनिबाट वशित गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेशिएको कसूर गरेमा थप तीन 
महिनासम्म कैद सजाय िनुेछ । 

१६७. यातना ठदन निनुेाः (१) प्रचर्लत कानून बमोशजम कसूरको अनसुन्धान 
गने, अर्भयोजन गने, कानूनको कायािन्वयन गने वा कानून बमोशजम 
र्नयन्रण, हिरासत वा थनुामा राख्न े अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले कसैलाई 
शारीररक वा मानर्सक यातना ठदन वा ठदन लगाउन वा कु्रर, र्नमिम, 

अमानवीय वा अपमानजनक व्यविार गनि वा गराउन िुँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग पक्राउ परेको, र्नयन्रणमा 
रिेको, हिरासत, थनुा, कैद वा नजरबन्द वा आफ्नो सरुिामा रिेको कुनै 
व्यशि वा त्यस्तो व्यशिको कारणले अन्य कुनै व्यशिलाई देिायको 
उद्देश्यले जानीजानी शारीररक वा मानर्सक पीडा वा कष्ट परु् याएमा वा 
र्नमिम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यविार वा सजाय ठदएमा त्यस्तो 
व्यशि उपर यातना ठदएको वा कु्रर, र्नमिम, अमानवीय वा अपमानजनक 
व्यविार गरेको मार्ननेछाः–  

(क)  कुनै हवषयमा जानकारी िार्सल गने, 

(ि) कुनै कसूरमा सार्बत गराउने, 

(ग) कुनै कायिको लार्ग दण्ड ठदन,े 

(घ) जोर जलुमु वा रास देिाउने, वा 

(ङ) कानून हवपरीतका अन्य कुनै कायि गने । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई कसूरको 
गम्भीरता िेरी पाँच वषिसम्म कैद वा पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गनि आदेश ठदने व्यशि वा 
यस दफा बमोशजमको कसूर गनि सियोग गने मर्तयारलाई मखु्य 
कसूरदार सरि सजाय िनुेछ ।   

  (४) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने कुनै व्यशिले आफूभन्दा 
मार्थका अर्धकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसूर गरेको भन्न ेदाबी 
र्लन पाउन ेछैन र र्नजले त्यस्तो आधारमा त्यस्तो कसूर गरे बापत िनुे 
सजायबाट उन्मशुि पाउने छैन ।  

१६८. अपमानजनक वा अमानवीय व्यविार गनि निनुेाः (१) कसैले कसैलाई 
अपमानजनक वा अमानवीय व्यविार गनि वा गराउन ुिुँदैन । 

  ............... 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई पाँच 
वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) महिलाको रजस्वला वा सतु्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा 
राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै हकर्समका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय 
व्यविार गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा तीन िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (५) राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेशिएको कसूर गरेमा र्नजलाई थप 
तीन महिनासम्म कैद सजाय िनुेछ । 

१६९. िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गने व्यशिबाट 
पीर्डत व्यशिलाई पगुेको िर्त वा पीडा बापत मनार्सब िर्तपूर्ति भराई 
ठदन ुपनेछ । 

                                                           
 मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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१७०. िदम्यादाः (१) दफा १६३ र १६४ अन्तगितका कसूरमा जहिलेसकैु 
उजरु लागनेछ ।  

  (२) दफा १६७ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको वा 
सम्बशन्धत व्यशि पक्राउ, र्नयन्रण, हिरासत, थनुा, कैद वा नजरबन्दबाट 
मिु भएको र्मर्तले र यस पररच्छेद अन्तगितका अन्य कसूरमा कसूर भए 
गरेको थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद–११ 

हववाि सम्बन्धी कसूर 

१७१. मञ्जुरी र्बना हववाि गनि निनुेाः (१) हववाि गने व्यशििरुको मञ्जुरी र्बना 
कसैले कसैलाई हववाि गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मञ्जुरी र्बना भएको हववाि बदर 
िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाईि दईु वषिसम्म 
कैद र बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग दफा १७३ बमोशजम हववाि 
गनि पूरा िनु ुपने उमेर पूरा नभएको व्यशिले ठदएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी 
मार्नने छैन । 

१७२. िाडनातामा हववाि गनि निनुेाः (१) कसैले परम्परा अनसुार चली आएको 
अवस्थामा बािेक िाडनाता करणीमा सजाय िनुे नातामा हववाि गनि वा 
गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको हववाि थािा नपाई भएको रिेछ 
भने त्यस्तो हववाि बदर िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको हववाि जानीजानी भएको रिेछ भने 
त्यस्तो हववाि गनेलाई िाडनाता करणीको कसूरमा िनुे सजाय र 
गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा 
दवैु सजाय िनुेछ र त्यस्तो हववाि स्वताः बदर िनुेछ ।  
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१७३. बाल हववाि गनि निनुेाः (१) हववाि गने व्यशिको उमेर बीस वषि नपगुी 
कसैले हववाि गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) हवपरीत भएको हववाि स्वताः बदर िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१७४. हववािमा लेनदेन गनि निनुेाः (१) आफ्नो परम्परादेशि चली आएको 
सामान्य उपिार, भेटी, दशिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गिना बािेक 
हववाि गने दलुिा वा दलुिीका तफि बाट कुनै हकर्समको चल, अचल, 

दाइजो वा कुनै सम्पशि माग गरी वा लेनदेन शति रािी हववाि गनि वा 
गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (३) कसैले हववाि गरी सकेपर्छ उपदफा (१) बमोशजमको चल, 

अचल सम्पशि वा दाइजो माग गनि वा त्यस्तो चल, अचल सम्पशि वा 
दाइजो नठदएको कारणले दलुिी वा र्नजका नातेदारलाई कुनै हकर्समले 
िैरान पानि, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यविार गनि 
िुँदैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई पाँच 
वषिसम्म कैद वा पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।   

  (५) उपदफा (१) वा (३) बमोशजम कुनै सम्पशि र्लएकोमा 
त्यस्तो सम्पशि सम्बशन्धत व्यशिलाई हफताि ठदन ुपनेछ ।  

१७५. बिहुववाि गनि निनुेाः (१) हववाहित परुुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम 
रिेको अवस्थामा अको हववाि गनुि िुँदैन । 

  (२) कुनै परुुष हववाहित िो भन्ने जानीजानी त्यस्तो परुुषसँग कुनै 
महिलाले हववाि गनुि िुँदैन । 
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  (३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए 
तापर्न पर्त पत्नीले कानून बमोशजम अंशवण्डा गरी र्भन्न भएमा परुुष वा 
महिलाले पनुाः हववाि गनि सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई एक वषिदेशि पाँच वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँदेशि 
पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (५) उपदफा (१) बमोशजमको हववाि स्वताः बदर िनुेछ । 

  (६) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न यो 
संहिता लागू िनुअुशघ तत्काल प्रचर्लत कानून बमोशजम भएको हववािको 
िकमा यस दफामा लेशिएको कुनै कुराले असर पारेको मार्नने छैन ।  

१७६. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा कसूर भए गरेको कुरा थािा 
पाएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 
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पररच्छेद – १२ 

ज्यान सम्बन्धी कसूर 

१७७. ज्यान माने र्नयतले कुनै काम गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको र्नयतपूविक 
ज्यान मानि वा ज्यान माने कुनै काम गनि वा गराउन िुँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग कसैले कसैलाई र्नजको ज्यान 
मनि सक्ने गरी र्नयतपूविक गम्भीर शारीररक चोट वा िर्त परु् याएकोमा 
तत्कालै ज्यान नमरी सोिी चोटको पररणाम स्वरूपपर्छ ज्यान मरेमा पर्न 
सोिी व्यशिले ज्यान मारेको मार्ननेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
जन्मकैदको सजाय िनुेछ । 

१७८. ज्यान जान सक्न े काम गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै काम गदाि 
साधारणतया मार्नसको ज्यान जान सक्छ भन्न ेजानीजानी वा  हवश्वास गनुि 
पने कारण िुँदा िुँदै त्यस्तो काम गनि िुँदैन ।  

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा 
कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय िनुेछ । 

१७९. गम्भीर उिेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान र्लन निनुेाः (१) दफा 
१७७ वा १७८ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न देिायको 
अवस्थामा ज्यान र्लन े व्यशिलाई दशदेशि पन्र वषिसम्म कैद र एक 
लाि रुपैयाँदेशि एक लाि पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछाः– 

(क) कसैले तत्काल गम्भीर उिेजना ठदलाउन े कुनै काम 
गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयमको शशि गमुाई त्यस्तो 
उिेजना ठदलाउने व्यशिको ज्यान मारेकोमा,  

  तर देिायको अवस्थामा यो िण्ड लागू िनुे 
छैनाः– 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(१) कसैले कानूनको पालना गदाि, र्नजी रिाको 
अर्धकारको प्रयोग गदाि, कुनै राष्ट्रसेवकले 
आफ्नो पदीय कतिव्यको पालन गदाि वा पालन 
गनि लागेको कुनै कामबाट कसूरदार उिेशजत 
िनु गएमा,  

(२) कसैलाई कुनै िर्त परु् याउने र्नयतले कसूरदार 
स्वयंले उिेशजत गराएको र त्यसरी उिेशजत 
भई त्यस्तो व्यशिले गरेको कामबाट कसैको 
ज्यान गएकोमा,  

(ि) र्नजी रिाको अर्धकार असल र्नयतले प्रयोग गदाि 
त्यस्तो अर्धकारको सीमा नाघ्न गई जसको हवरुद्ध 
त्यस्तो अर्धकार प्रयोग भएको िो सो व्यशिको ज्यान 
मरेकोमा, 

(ग) एकाएक भएको झगडामा उठेको रीसको आवेशमा 
तत्काल कसैको ज्यान मरेकोमा, 

   तर यस िण्ड बमोशजमको काम गदाि कसूरदारले 
अनशुचत लाभ िार्सल गरेको वा कु्रर वा अस्वभाहवक 
तवरबाट काम गरेको िनु ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) मा जनुसकैु कुरा 
लेशिएको भए तापर्न इवी र्लएर वा सोच हवचार गरेर ज्यान र्लएकोमा 
सो िण्डिरुमा लेशिएको व्यवस्था लागू िनु ेछैन ।  

१८०. मानि चािेको व्यशि नमरी अको व्यशि मरेमा सजाय िनुेाः  दफा १७७, 

१७८ र १७९ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न कसैले कसैलाई 
माने र्नयतले वा कुनै व्यशि मनि सक्छ भन्न े जानीजानी वा त्यसको 
हवश्वास गनुि पने कारण भई कुनै काम गदाि त्यस्तो व्यशि नमरी अको 
व्यशि मनि गएमा र्नजलाई  अवस्था अनसुार दफा १७७, १७८ र 
१७९ मा लेशिए बमोशजमको सजाय िनुेछ । 
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१८१. लापरबािीपूणि काम गरी ज्यान मानि निनुेाः (१) कसैले लापरबािीपूणि 
काम गरी कसैको ज्यान मानि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई दफा १७७, 

१७८ र १७९ को अवस्थामा बािेक तीनदेशि दश वषिसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैयाँदेशि एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।   

१८२. िेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मानि निनुेाः (१) दफा १७९ को अवस्थामा 
बािेक कसैले िेलचेक्र्याइँपूणि कुनै काम गरी कसैको ज्यान मानि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बािेक कसैको ज्यान मनि 
सक्छ जस्तो नदेशिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गदाि भहवतव्यमा 
परी कसैको ज्यान गएमा र्नजलाई छ महिनादेशि दईु वषिसम्म कैद वा 
बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१८३. ज्यान माने उद्योग गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको ज्यान माने र्नयतले 
त्यसको उद्योग गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

१८४. आफ्नो संरिकत्वमा रिेको व्यशिलाई फाल्न वा पररत्याग गनि निनुेाः 
(१) कुनै नवजात शशश,ु बालबार्लका, अशि रोगी वा बदृ्ध व्यशिलाई 
आफूले िेरचाि वा स्यािार सम्भार गने कतिव्य भएको व्यशिले र्नजको 
शजउ, ज्यानमा ितरा पगुन सक्ने गरी फाल्न, पररत्याग गनि वा बेवास्ता 
गरी छोड्न िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट त्यस्तो बालबार्लका, 
अशि, रोगी वा बदृ्ध व्यशि मरेको रिेछ भने कसूरदारलाई सात वषिसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  तर फार्लएको, पररत्याग गररएको वा बेवास्ता गरी छाडेको 
कारणबाट नवजात शशशकुो मतृ्य ु भएमा दफा १७७ बमोशजम सजाय 
िनुेछ । 

१८५. आत्मित्या गनि दरुुत्सािन ठदन निनुेाः (१) कसैले कसैलाई आत्मित्या 
गनि दरुुत्सािन ठदन वा त्यस्तो काम गने सम्मको पररशस्थर्त िडा गनि वा 
गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई पाँच 
वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

१८६. िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेाः यस पररच्छेद बमोशजम भएको कसूरबाट कसैको 
शजउ, ज्यान वा  सम्पशिमा िार्न, नोक्सानी वा िर्त भएमा कसूरदारबाट 
पीर्डत व्यशि र र्नज नभए र्नजको िकवालालाई मनार्सब िर्तपूर्ति 
भराई ठदन ुपनेछ ।  

१८७. िदम्यादाः (१) दफा १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२ र १८४ 
को उपदफा (३) मा रिेको प्रर्तबन्धात्मक वाक्यांश अन्तगितका 
कसूरदार आफैं  सार्बत भई पोलेकोमा जहिले सकैुपर्न उजरु लागनेछ । 

त्यस्तो कसूरमा कतिव्यको उजरुी परेकोमा अनसुन्धानबाट कतिव्यवाला यिी िो 
भन्ने पिा नलागेकोमा बीस वषि पर्छ र कतिव्यको उजरु नपरेकोमा सो वारदात 

भएको दईु वषिपर्छ उजरुी लागने छैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बािेकका यस पररच्छेद 
अन्तगितका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले 
छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन ।  

  

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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पररच्छेद – १३ 

गभि संरिण हवरुद्धको कसूर 

१८८. गभिपतन गनि निनुेाः (१) दफा १८९ को अवस्थामा बािेक कसैले 
गभिपतन गनि वा गभिपतन गराउने र्नयतले वा गभि पतन िनु सक्छ भन्ने 
जानीजानी वा हवश्वास गनुि पने कुनै काम गरी गभिपतन गराउन ुिुँदैन । 

  (२) कसैले गभिवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की ठदई वा 
ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गभिपतन गराउन िुँदैन ।  

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) बाह्र िप्तासम्मको गभि भए एक वषिसम्म कैद र दश 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि)  बाह्र िप्ताभन्दा बढी पच्चीस िप्तासम्मको गभि भए तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना,  

(ग)   पच्चीस िप्ताभन्दा बढीको गभि भए पाँच वषिसम्म कैद 
र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

  (४) गभिपतन गने काम गदाि तत्काल गभिपतन नभई बच्चा 
शजउँदो जन्मी त्यस्तो कामको पररणाम स्वरूप जशन्मएको बच्चा तत्काल 
मरेमा यस दफाको प्रयोजनका लार्ग गभिपतन गराएको मार्ननेछ । 

  (५) कसैले कुनै गभिवती महिलाको ज्यान र्लने उद्योग गदाि 
त्यस्ती महिला नमरी र्नजको गभिमा रिेको पच्चीस िप्ता वा पच्चीस 
िप्ताभन्दा बढी अवर्धको गभि पतन िनु गएमा सो काम गने कसूरदारलाई 
यस संहिता वा अन्य कानून बमोशजमको सजायमा थप पाँच वषिसम्म कैद 
िनुेछ । 

  (६) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
कसैले कुनै गभिवती महिला हवरुद्ध कुनै ररसइवीले कुनै काम गदाि 
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गभिपतन िनु गएमा गभिपतन गने र्नयतले त्यस्तो काम गरेको रिेनछ 
भने पर्न देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) बाह्र िप्तासम्मको गभि भए एक वषिसम्म कैद, 

(ि) बाह्र िप्ताभन्दा बढी पच्चीस िप्तासम्मको गभि भए तीन 
वषिसम्म कैद, 

(ग) पच्चीस िप्ताभन्दा बढीको गभि भए पाँच वषिसम्म कैद ।  

  (७) कसैले गभिपतन गराउने उद्देश्यले गभिमा रिेको भ्रणुको र्लङ्ग 
पहिचान िनुे कुनै काम गनि वा गराउन र त्यसरी र्लङ्ग पहिचान भएपर्छ 
गभिपतन गनि वा गराउन ुिुँदैन ।  

  (८) उपदफा (७) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क)  गभिपतन गराउने उद्देश्यले गभिमा रिेको भ्रणुको र्लङ्ग 
पहिचान गने वा गराउनेलाई तीन महिनादेशि छ 
महिनासम्म कैद, र  

(ि) र्लङ्ग पहिचान गरी गभिपतन गने वा गराउनेलाई 
उपदफा (३) मा लेशिएको सजायमा थप एक वषिसम्म 
कैद । 

१८९. गभिपतन गराउन सक्नेाः दफा १८८ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए 
तापर्न स्वास्थ्यकमीले देिायको अवस्थामा गभिपतन गराएकोमा यस 
संहिता अन्तगितको कसूर भए गरेको मार्नने छैनाः– 

(क) गभिवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र िप्तासम्मको गभिपतन 
गराएकोमा, 

(ि) गभिपतन नगराएमा गभिवती महिलाको ज्यानमा ितरा पगुन 
सक्छ वा र्नजको शारीररक वा मानर्सक स्वास्थ्य िराब 
िनु सक्छ वा हवकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त 
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शचहकत्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीले गभिपतन 
गराएकोमा, 

(ग) जवजिस्ती करणी वा िाडनाता करणीबाट रिन गएको 
अठार िप्तासम्मको गभि गभिवती महिलाको मञ्जुरीले 
गभिपतन गराएकोमा, 

(घ) रोग प्रर्तरोधक िमता उन्मशुि गने शजवाण ु(एच.आई.भी.) 
वा त्यस्तै प्रकृर्तको अन्य र्नको निनु ेरोग शरीरमा भएकी 
महिलाको मञ्जुरीले गभिपतन गराएकोमा । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “स्वास्थ्यकमी” भन्नाले र्नधािररत 
योगयता पगुी गभिपतन गराउन इजाजत प्राप्त गरेको शचहकत्सक वा 
स्वास्थ्यकमी सम्झन ुपछि । 

१९०. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – १४ 

कुटहपट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर 

१९१. कुटहपट गनि निनुेाः (१) कसैले कसैलाई कुटहपट गनि िुँदैन । 

  (२) कसैले कसैलाई देिायको कुनै कायि गरेमा र्नजले कुटहपट 
गरेको मार्ननेछाः– 

(क) कुनै हकर्समको शारीररक पीडा परु् याएमा, 

(ि) कुनै काम गरी दफा १०४ र १०५ मा उशल्लशित 
रोग बािेकको अन्य कुनै रोग सारेमा, 

(ग) अन्य कुनै कायि गरी अशि बनाएमा ।   

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “अशि” भन्नाले शरीरको कुनै 
अङ्ग सामान्य रूपमा काम गनि नसक्ने गरी अशि भएको अवस्था 
सम्झन ुपछि र सो शब्दले मानर्सक अशितालाई समेत जनाउँछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

१९२. अङ्गभङ्ग गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको अङ्गभङ्ग गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) कसैले कसैलाई जानीजानी कुटहपट गदाि देिाय बमोशजमको 
पररणाम भएमा अङ्गभङ्गको कसूर गरेको मार्ननेछाः–  

(क) आिँाको िेने शशि िीन गरी वा आिँा फोरी 
दृहष्टहविीन बनाइठदएमा, 

(ि) नाकको सुँघ्न ेशशि नाश गररठदएमा, 

(ग) कानको सनु्न ेशशि नाश गररठदएमा, 

(घ) शजब्रोको बोल्ने शशि नाश गररठदएमा, 

(ङ) महिलाको स्तन काहटठदएमा, 

(च) महिलालाई बाँझोपन वा परुुषलाई परुुषत्विीन बनाएमा, 

(छ) मेरुदण्ड, डँडाल्न,ु िात िटु्टा वा त्यस्ता अङ्गको जोनी 
भाँची, फोरी, फुकाली बेकम्मा पाररठदएमा, 

(ज) कुटहपटको कारणबाट आफ्नो पेशाको काम गनि 
नसक्ने गरी असिम बनाइठदएमा ।  

  (३) कुटहपटबाट तत्काल अङ्गभङ्ग नभए तापर्न सोिी कामको 
पररणाम स्वरूप पर्छ उपदफा (२) बमोशजमको पररणाम र्नस्केमा पर्न 
अङ्गभङ्ग भएको मार्ननेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई दश 
वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न एउटै 
हकर्समको काम ठदने एउटाभन्दा बढी अङ्ग िनुेमा त्यसमध्ये एउटा 
अङ्गमार बेकम्मा पारी ठदएको भए सो उपदफामा लेशिएको सजायको 
आधा सजाय िनुेछ र अङ्गभङ्ग भएको ित र्नको भई काम लागने भएमा 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

१९२क. तेजाब प्रयोग गरी अङ्गभङ्ग गनि निनु:े (१) कसैले कसैलाई तेजाब 
फ्याँकी, छहकि ई, िन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अङ्गभङ्ग गनुि वा 
गराउन ुवा शारीररक िर्त परु् याउन ुिुँदैन। 

स्पष्टीकरण: यस संहिताको प्रयोजनका लार्ग "तेजाब" भन्नाले मानव अङ्ग, 

जीवजन्त ुवा अन्य जैहवक वा गैरजैहवक वस्तलुाई जलाउने (बनि), घातक 
िर्त परु् याउन े(कोरोर्सभ) वा अन्य कुनै हकर्समले गम्भीर असर परु् याउने 
अकारबोर्नक (इनअगािर्नक) एर्सडजन्य रासायर्नक पदाथि सम्झन ुपछि र 
सो शब्दले नाइहरक एर्सड, सल्फररक एर्सड र िाइड्रोक्लोररक एर्सड 
तथा अन्य घातक तथा ज्वलनशील रासायर्नक पदाथिलाई समेत 
जनाउँछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कुनै कायि गदाि वा त्यस्तो 
कायिको पररणाम स्वरुप कसैको दवैु आिँा जली वा िर्त भई पूणिरूपमा 
दृहष्ट नष्ट भएमा, दवैु कान जली वा िर्त भई सनु्ने शशि पूणिरूपमा नष्ट 
भएमा, नाक जली वा िर्त भई काम नलागने भएमा, अनिुार पूणिरूपमा 
जली वा िर्त भई कुरुप भएमा, महिला भए दवैु स्तन जली वा िर्त भई 
काम नलागन े भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा िर्त भई नार्सएमा 
त्यस्तो कसूर गने वा गराउन े व्यशिलाई बीस वषि कैद र दश लाि 
रुपैयाँ जररबाना िनुेछ। 

(३) उपदफा (२) मा लेशिएकोमा बािेक उपदफा (१) 
बमोशजमको कुनै कायि गरी वा त्यसको पररणाम स्वरूप कसैको एउटा 
आिँा, एउटा कान जली वा िर्त भई काम नलागने भएमा, आंशशक रुपमा 
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अनिुार जली वा िर्त भई कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जली वा 
िर्त भई काम नलागने भएमा, दवैु िात जली काम नलागने भएमा वा दवैु 
गोडा पूणिरूपमा जली काम नलागने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली 
िर्त भएमा वा मेरुदण्ड जली वा िर्त भई काम नलागने भएमा पन्र वषि 
देशि बीस वषिसम्म कैद र सात लाि रुपैयाँदेशि दश लाि रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ। 

(४) उपदफा (२) वा (३) मा लेशिएकोमा बािेक उपदफा 
(१) बमोशजमको कुनै कायि गदाि वा त्यसको पररणाम स्वरूप कसैको 
शरीरको अन्य कुनै अङ्गभङ्ग वा शारीररक िर्त भएमा कसूरको प्रकृर्त 
बमोशजम सात वषिदेशि दश वषिसम्म कैद र पाँच लाि रुपैयाँदेशि सात 
लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोशजम भएको कसूरबाट पीर्डत व्यशिको 
तत्काल मतृ्य ुनभई सोिी कायिको पररणाम स्वरूप त्यस्तो कसूर भएको 
र्मर्तले एक वषिर्भर मतृ्य ुभएमा ज्यान मारेको कसूर र उपदफा (२), 
(३) वा (४) बमोशजमको पररणाम र्नस्केमा सोिी उपदफा बमोशजमको 
कसूर भएको मार्ननेछ। 

(६) कसैले उपदफा (१) बमोशजमको कायि गनि िोज्दा 
सम्बशन्धत व्यशिलाई नलागेमा वा कोिी त्यसबाट छर्लएमा वा 
उशम्कएमा त्यस्तो कायि गनि िोज्ने व्यशिले यस दफा बमोशजम कसूर 
गनि उद्योग गरेको मार्ननछे र सो वापत पाँच वषिदेशि सात वषिसम्म कैद 
र एक लाि रुपैयाँदेशि तीन लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ।  

(७) उपदफा (२), (३) वा (४) बमोशजम जररबाना बापत प्राप्त 
पूरै रकम पीर्डतलाई िर्तपूर्ति बापत ठदन ुपनेछ।  

(८) यस दफा बमोशजम भएको कसूरबाट पीर्डत व्यशिलाई 
भएको शारीररक र मानर्सक पीडा र अङ्गभङ्गको गम्भीरता तथा जररबाना 
रकम समेत हवचार गरी सजाय र्नधािरण गदाि मनार्सब िर्तपूर्ति भराउन ु
पनेछ।  
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१९३. ज्वलनशील, जैहवक वा हवषाल ु पदाथि प्रयोग गरी कुरुप पानि निनुेाः 
(१)कसैले कसैलाई तेजाब वा त्यस्तै प्रकारका अन्य रासायर्नक पदाथि 
बािेकका अन्य  ज्वलनशील, जैहवक वा हवषाल ु पदाथि प्रयोग गरी वा 
फ्याँकी, छहकि ई, िन्याई वा त्यस्तो पदाथिले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा 
पीडा गराउने वा अनिुार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पाने काम गनुि वा 
गराउन ुिुँदैन।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई कसूरको 
प्रकृर्त िेरी अनिुार कुरुप पारेमा पाँच वषिदेशि आठ वषिसम्म कैद र एक 
लाि रुपैयाँदेशि पाँच लाि रुपैयाँसम्म जररबाना र शरीरको अन्य अङ्ग 
कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा परु् याएमा तीन वषिदेशि पाँच वषिसम्म कैद 
र पचास िजार रुपैयाँदेशि तीन लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम जररबाना बापत प्राप्त पूरै रकम 
पीर्डतलाई िर्तपूर्ति बापत ठदन ुपनेछ । 

१९४. गम्भीर उिेजना वा रीसको आवेशबाट कुटहपट वा अङ्गभङ्ग भएकोमा 
सजायाः (१)  दफा १९१ वा १९२ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए 
तापर्न देिायको अवस्थामा कुटहपट गने व्यशिलाई कुटहपट गरी अङ्गभङ्ग 
गरेको रिेछ भने दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
वा दवैु सजाय र अन्य कुनै हकर्समले चोट परु् याएको रिेछ भने एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार  रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछाः– 

(क) कसैले तत्काल गम्भीर उिेजना ठदलाउन े कुनै काम 
गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयमको शशि गमुाई त्यस्तो 
उिेजना ठदलाउने व्यशिलाई वा भ्रमवश अरु कसैलाई 
कुटहपट गरेमा वा संयोगवश अरु कसैलाई चोट पगुन 
गएकोमा ।  
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      तर देिायको अवस्थामा यो िण्ड लागू िनु े
छैनाः– 

(१) कसैले कानूनको पालन गदाि, र्नजी रिाको 
अर्धकारको प्रयोग गदाि, कुनै राष्ट्रसेवकले 
आफ्नो पदीय कतिव्यको पालन गदाि वा पालन 
गनि लागेको कुनै कामबाट उिेशजत िनु गई 
कुटहपट गरेकोमा,  

(२) कसैलाई कुनै िर्त परु् याउने र्नयतले कसूरदार 
स्वयंले कसैलाई उिेशजत गराएको र त्यसरी 
उिेशजत भई त्यस्तो व्यशिले गरेको कामबाट 
कसूरदार आफै उिेजनामा परी कुटहपट गरी 
चोट परु् याएकोमा । 

(ि) र्नजी रिाको लार्ग आवश्यक पने बलभन्दा बढी बल 
प्रयोग गरी कसैलाई िर्त परु् याएकोमा, 

(ग) एकाएक उठेको झगडाको रीसको आवेशमा तत्काल 
कसैलाई चोट परु् याएकोमा । 

     तर यस िण्ड बमोशजमको काम गदाि कसूरदारले 
अनशुचत लाभ िार्सल गरेको वा कु्रर वा अस्वभाहवक 
तवरबाट काम गरेको िनु ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) मा जनुसकैु कुरा 
लेशिएको भए तापर्न इवी र्लएर वा सोच हवचार गरेर कुटहपट वा 
अङ्गभङ्ग गरेकोमा सो िण्डिरुमा लेशिएको व्यवस्था लागू िनुे छैन ।  

१९५. लापरबािीपूणि काम गरी वा िेलचेक्रयाइँ गरी कुटहपट गनि वा अङ्गभङ्ग वा 
अन्य चोट परु् याउन निनुेाः (१) कसैले लापरबािीपूणि काम गरी वा 
िेलचेक्रयाइँ गरी कसैलाई कुटहपट गनि, अङ्गभङ्ग गनि वा अन्य चोट 
परु् याउन िुँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः–  

(क)  लापरबािीपूणि काम गरी अङ्गभङ्ग भएकोमा दईु वषिसम्म 
कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
र अन्य हकर्समको चोट पगुेको रिेछ भने एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा 
दवैु सजाय,    

(ि) िेलचेक्रयाइँ गरी त्यस्तो कसूर गरेको रिेछ भने छ 
महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
वा दवैु सजाय । 

१९६. आपरार्धक बल प्रयोग गनि निनुेाः (१) कसैले कसै उपर आपरार्धक बल 
प्रयोग गनि िुँदैन ।  

  (२) कसैले कसैलाई देिाय बमोशजमको कायि गरेमा र्नजले 
आपरार्धक बल प्रयोग गरेको मार्ननेछाः– 

(क) कुनै कसूर गने र्नयतले कुनै व्यशि उपर कुनै 
हकर्समको बल प्रयोग गरेमा,   

(ि) कुनै व्यशि वा र्नजको पररवार वा सम्पशिलाई िर्त 
परु् याउने डर, रास उत्पन्न गराउने वा शझझ्याउन े
र्नयतले वा त्यस्तो िनु सक्छ भन्ने जानीजानी र्नज 
उपर बल प्रयोग गरेमा,  

(ग) कसैलाई आफू उपर बल प्रयोग िनु लागेको भन्ने 
रर्सत पारेमा वा धम्की ठदएमा वा जोर जलुमु गरेमा 
वा अरु कुनै हकर्समले त्यसको उद्योग गरेमा । 

  (३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
सम्बशन्धत हवषयको शशिण, प्रशशिण वा तार्लम ठदँदा, कुनै हकर्समको 
अर्भनय गदाि, उपचार गदाि वा भलाई िनु े हकर्समले कसैको मञ्जुरी र्लई 
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कुनै बल प्रयोग गरेकोमा वा कुनै हकर्समको िेल िुँदा स्वभाहवक 
प्रकृर्तको बल प्रयोग गरेकोमा आपरार्धक बल प्रयोग गरेको मार्नन ेछैन । 

  तर कसैलाई िर्त परु् याउने बदर्नयतले बल प्रयोग गरेकोमा यस 
उपदफाको व्यवस्था लागू िनुे छैन । 

  (४) आपरार्धक बल प्रयोग गने वा गराउने व्यशिलाई िर्तयार 
र्लई गरेको भए तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
वा दवैु सजाय र िर्तयार नर्लई गरेको भए एक वषिसम्म कैद वा दश 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

१९७. कसूर गने र्नयतले वेिोस पानि निनुेाः (१) कसैले कुनै कसूर गनि सशजलो 
पाने र्नयतले अरुलाई बेिोस तलु्याउने, लठ्याउने वा अस्वस्थ पाने पदाथि 
िवुाउन वा अन्य कुनै प्रकारले सेवन गराउन वा कुनै प्रकारले बेिोस 
गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको काम गरी त्यस्तो कसूर भइसकेको 
रिेछ भने त्यस्तो कसूर बापत िनु ेसजायमा यस दफा बमोशजमको सजाय 
थप िनुेछ ।  

१९८. िर्तपूर्तिाः यस पररच्छेदमा उशल्लशित कसूरबाट कसैको जीउ वा ज्यानमा 
चोटपटक वा िार्न, नोक्सानी भएको रिेछ भने कसूरदारबाट पीर्डत 
व्यशिलाई मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेछ ।  

१९९. िदम्यादाः दफा १९६ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको 
र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ, दफा १९७ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो 
व्यशिको िोस आएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ र यस पररच्छेद 
अन्तगितको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले एक वषि नाघेपर्छ 
उजरु लागन ेछैन । 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(100) 
 

पररच्छेद – १५ 

गैरकानूनी थनुा सम्बन्धी कसूर 

२००. बदर्नयतपूविक थनुछेक गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै व्यशिलाई कानून 
बमोशजम बािेक बदर्नयतपूविक अन्य कुनै हकर्समले थनुामा राख्न वा राख्न 
लगाउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) अर्धकार प्राप्त व्यशिले बािेक अरु कसैले कसैको 
आवागमनमा अवरोध गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई छ 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

२०१. मानवोशचत न्यूनतम सहुवधा नठदई थनुामा राख्न निनुेाः (१) कानून 
बमोशजम थनुामा राख्न े अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले कसैलाई पर्न कानून 
बमोशजम उपलब्ध गराउन ुपने सहुवधा नठदई वा थनुामा राशिएको ठाउँमा 
उपलब्ध न्यूनतम मानवोशचत सहुवधा नठदई थनुामा राख्न वा राख्न लगाउन 
िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई डेढ 
वषिसम्म कैद र पन्र िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२०२. छाड्ने आदेश भएकोमा थनुी राख्न निनुेाः (१) कानून बमोशजम थनुामा 
रिेको कुनै व्यशिलाई थनुाबाट छाड्न कानून बमोशजम अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीबाट आदेश प्राप्त भएपर्छ त्यस्तो व्यशिलाई थनुाबाट नछाडी 
थनुी राख्न िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म िनुेछ ।  
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२०३. गोप्य तररकाले थनुामा राख्न निनुेाः (१) अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले कुनै 
व्यशिलाई थनुामा राख्दा र्नज थरु्नएको कुरा वा थरु्नएको ठाउँको 
जानकारी निनुे वा पिा नलागने गरी गोप्य रूपमा थनुामा राख्न ुिुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
चार वषिसम्म कैद र चालीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२०४. िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गने वा गराउन े
कसूरदारबाट पीर्डत व्यशिलाई मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेछ ।  

२०५. िदम्यादाः दफा २०० को उपदफा (३) अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो 
कसूर भएको र्मर्तले र यस पररच्छेद अन्तगितका अन्य कसूरमा थनुामा 
परेको व्यशि थनुाबाट मिु भएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु 
लागने छैन । 

पररच्छेद–१६ 

व्यशि बेपिा पाने सम्बन्धी कसूर 

२०६. व्यशि बेपिा पाने काम गनि गराउन निनुेाः (१) कसैले कसैलाई बेपिा 
पाने कायि गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग “व्यशि बेपिा पाने 
कायि” भन्नाले देिायको कायि सम्झन ुपछिाः– 

(क) कानून बमोशजम पक्राउ गनि, अनसुन्धान गनि वा कानून 
कायािन्वयन गनि अशख्तयारी पाएको व्यशि वा 
सरुिाकमीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा रािेको वा 
अन्य कुनै हकर्समले र्नयन्रणमा र्लएको व्यशिलाई 
मदु्दा िेने अर्धकारी समि त्यसरी पक्राउ गरेको वा 
र्नयन्रणमा र्लएको र्मर्तले बाटोको म्याद बािेक 
चौबीस घण्टार्भर उपशस्थत नगराई वा 
सरोकारवालालाई भेटघाट गनि नठदई र्नजलाई किाँ, 
कसरी र कुन अवस्थामा राशिएको छ भन्न ेसम्बन्धमा 
जानकारी नठदने, 
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(ि)  कुनै व्यशि, सङ्गठन वा सङ्गठठत वा असङ्गठठत समूिको 
नामबाट कुनै व्यशिलाई अपिरण गरी, कब्जा वा 
र्नयन्रणमा र्लई वा अन्य कुनै हकर्समले र्नजको 
वैयशिक स्वतन्रताबाट वशित गरेकोमा त्यसरी वशित 
गनुिको कारण तथा र्नजलाई किाँ, कसरी र कुन 
अवस्थामा राशिएको छ भन्ने सम्बन्धमा 
सरोकारवालालाई जानकारी नठदने ।  

  (३) कुनै व्यशिलाई जनु व्यशिको आदेशले पक्राउ गरी, थनुामा 
रािी वा र्नयन्रणमा र्लई वेपिा पारेको िो त्यस्तो आदेश ठदने र त्यस्तो 
आदेशको कायािन्वयन गने व्यशि बेपिा पाने मखु्य कसूरदार मार्ननेछ । 

  (४) व्यशि बेपिा पाने कायि कुनै साविजर्नक पद धारण गरेको 
व्यशि वा सङ्गठन वा सङ्गठठत वा असङ्गठठत समूिको शजम्मेबार व्यशिको 
आदेश वा र्नदेशन बमोशजम भए गरेको रिेछ भने त्यस्तो आदेश वा 
र्नदेशन ठदने व्यशि बेपिा पाने मखु्य कसूरदार मार्ननेछ ।  

  (५) कसैले आफू मातितको पदार्धकारी, र्नकाय वा समूिद्वारा 
व्यशि बेपिा पाने कायि गनि वा गराउन लागेको कुरा थािा पाएर पर्न 
त्यसको उपेिा गरेमा वा त्यस्तो कायि रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय 
नअपनाएमा र्नजले समेत यस दफा बमोशजम कसूर गरेको मार्ननेछ । 

  (६) कुनै व्यशिलाई एकभन्दा बढी व्यशिले सामूहिक रूपमा 
बेपिा पारेमा त्यस्तो कायिमा संलगन प्रत्येक व्यशि समान रूपमा 
कसूरदार मार्ननेछ ।  

  (७) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) व्यशि बेपिा पानेलाई बेपिा पारेको अवर्ध र 
अवस्थालाई समेत हवचार गरी त्यस्तो काम गने मखु्य 
कसूरदारलाई पन्र वषिसम्म कैद र पाँच लाि 
रुपैयाँसम्म जररबाना, 
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(ि)   व्यशि बेपिा पानि मर्तयार बन्ने वा षड्यन्र गनेलाई 
व्यशि बेपिा पाने मखु्य कसूरदार सरि र सोको 
उद्योग गने वा पररपि र्मलाउने व्यशिलाई मखु्य 
कसूरदारलाई िनुे सजायको आधा सजाय ।  

  (८) महिला वा बालबार्लका हवरुद्ध उपदफा (१) बमोशजमको 
कसूर मार्नने कायि गनेलाई उपदफा (७) बमोशजम िनुे सजायमा थप दईु 
वषि कैद सजाय िनुेछ ।  

  (९) कसैले कुनै व्यशिलाई बेपिा पाररएको अवस्थामा वेपिा 
पाररएको व्यशिको हवरुद्ध कानून बमोशजम सजाय िनुे अन्य कुनै कसूर 
गरेको रिेछ भने र्नजलाई त्यस्तो कसूर बापत कानून बमोशजम िनुे 
सजायमा यस दफा बमोशजम थप सजाय िनुेछ ।  

  (१०) सरकारी साधन, भवन, िातिर्तयार वा मालसामान प्रयोग 
गरी व्यशि बेपिा पाने व्यशिलाई यस दफामा िनुे सजायमा थप एक 
वषि कैद िनुेछ । 

२०७. कसूरसँग सम्बशन्धत मालसामान जफत िनुेाः यस पररच्छेद अन्तगित 
सजाय िनुे कसूर गदाि सम्बशन्धत धनीले जानीजानी प्रयोग गनि ठदएको वा 
धनीको सिमर्तले प्रयोग गररएका घर जगगा, सवारी साधन, िातिर्तयार 
तथा अन्य सबै मालसामान जफत िनुे छन ्।  

  तर सरकारी भवन, साधन, िातिर्तयार तथा मालसामान जफत िनुे 
छैन । 

२०८. िर्तपूर्ति भराई र्लन पाउनेाः (१) बेपिा पाररएको व्यशि पर्छ साविजर्नक 
भएमा वा गररएमा र्नजले बेपिा पाने व्यशिबाट मनार्सब िर्तपूर्ति भराई 
र्लन पाउनेछ ।  

  (२) बेपिा पाररएको व्यशिको मतृ्य ुभइसकेको भए उपदफा (१) 
बमोशजमको िर्तपूर्ति र्नजको नशजकको िकवालाले भराई र्लन पाउनछे । 

२०९. धनमाल हफताि गनुि पनेाः यस पररच्छेद बमोशजम कसैले कुनै व्यशिलाई 
बेपिा पादाि त्यस्तो व्यशिको धनमाल समेत र्लएको रिेछ भने त्यसरी 
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बेपिा पाने व्यशिबाट बेपिा पाररएको वा र्नजको नशजकको 
िकवालालाई त्यस्तो धनमाल भए हफताि गनुि पनेछ र नभएमा त्यस्तो 
धनमाल बापतको मनार्सब िर्तपूर्ति र्तनुि पनेछ ।  

२१०. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूर भएको थािा भएको वा बेपिा 
पाररएको व्यशि साविजर्नक भएको वा गररएको र्मर्तले छ महिना 
नाघेपर्छ उजरु लागन ेछैन । 

  तर उजरु गनि सहकने पररशस्थर्त नभएको कारण िलुाई 
अदालतको अनमुर्त र्लई प्रमाण सहित उजरु गरेमा जहिलेसकैु उजरु 
लागनेछ ।  

पररच्छेद – १७ 

अपिरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर 

२११. अपिरण गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै व्यशिलाई अपिरण गनि वा गराउन 
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले देिायको कुनै 
काम गरेमा र्नजले अपिरण गरेको मार्ननेछाः–  

(क) कुनै व्यशिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गने 
धम्की ठदई, छलकपट गरी वा डररासमा पारी, जोर 
जलुमु गरी, िातिर्तयार देिाई वा नदेिाई वा 
झकु्यानमा पारी वा नशाल ु पदाथि वा मादक पदाथि 
सेवन गराई वा कुनै व्यशि यारा गरी रिेको सवारी 
साधन कुनै हकर्समले कब्जा वा र्नयन्रणमा र्लई वा 
त्यस उपर कुनै हकर्समले र्नयन्रण गरी र्नजलाई कुनै 
ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा वा, 

(ि) कुनै व्यशिलाई र्नजको मञ्जुरी र्बना वा बालबार्लका 
वा शारीररक अशिताको कारणले अरुको आश्रयमा 
बसेको वा मानर्सक अस्वस्थताको कारणले िोस 
ठेगानमा नरिेको व्यशिलाई र्नजको बाब ु आमा वा 
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संरिकको मञ्जुरी र्बना वा झकु्यानमा पारी जवजिस्ती 
कुनै ठाउँमा लगेमा । 

२१२. शरीर बन्धक र्लन निनुेाः (१) कसैले  कसैको शरीर बन्धक र्लन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले कुनै व्यशिलाई 
र्नजको मञ्जुरी र्बना वा बालबार्लका र िोस ठेगान नभएको व्यशि भए 
र्नजको आमा बाब ुवा संरिकको मञ्जुरी र्बना बल प्रयोग गरी वा सोको 
धम्की ठदई, डर रास देिाई, जोर जलुमु गरी, िातिर्तयार देिाई वा 
नदेिाई छलकपट गरी, झकु्यानमा पारी, नशाल ुवा मादक पदाथि सेवन 
गराई, यातायातको साधन वा रिे बसेको ठाउँ कब्जा गरी वा र्नयन्रणमा 
र्लई थनुामा वा र्नयन्रणमा रािेमा शरीर बन्धक र्लएको मार्ननेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
मानर्सक रूपमा अस्वस्थ व्यशिलाई र्नजको बाब,ु आमा वा संरिकको 
मञ्जुरी र्लई असल र्नयतबाट सम्बशन्धत व्यशिको हितको लार्ग उपचार 
गने क्रममा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लार्ग कसैको र्नगरानी वा 
र्नयन्रणमा राशिएकोमा शरीर बन्धक र्लएको मार्नने छैन । 

२१३. अपिरण वा शरीर बन्धक र्लएमा िनुे सजायाः कसैले ज्यान र्लने, कुटहपट 
गरी चोट परु् याउन,े जवजिस्ती करणी वा अप्राकृर्तक मैथनु गने, मार्नस 
र्बक्री गने वा दास बनाउने वा इच्छा हवरुद्ध जवजिस्ती काममा लगाउन,े 

वेश्यावशृिमा लगाउने, यातना ठदने, कुनै काम गनि वा गराउन बाध्य 
गराउन,े मशुि रकम र्लने वा प्रचर्लत कानून बमोशजम कसूर िनुे अन्य 
कुनै काम गनि लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोशजमको 
काम गरे वा गराएको भए सात वषिदेशि दश वषिसम्म कैद र सिरी 
िजारदेशि एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना र त्यस बािेक अन्य उद्देश्यले 
गरे वा गराएको भए तीन वषिदेशि पाँच वषिसम्म कैद र तीस िजारदेशि 
पचास िजार रुपैयाँ सम्म जररबाना िनुेछ । 

२१४. थप सजाय िनुेाः (१)  दफा २११ बमोशजम अपिरण गरी दफा २१२ 
बमोशजम शरीर बन्धक र्लने व्यशिलाई दश वषिदेशि पन्र वषिसम्म कैद 
र एक लािदेशि एक लाि पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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  (२) कसैले अपिरण गरी वा शरीर बन्धक र्लई यस संहिता वा 
कानून बमोशजम कसूर मार्नने अन्य कुनै काम गरेको रिेछ भने र्नजलाई 
त्यस्तो कसूर बापतको सजायमा उपदफा (१) बमोशजमको सजाय थप 
िनुेछ । 

  (३) दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठठत रूपमा गरे गराएको 
रिेछ भने त्यस्तो गराउने व्यशिलाई थप दईु वषि कैद सजाय िनुेछ ।  

२१५. दरुुत्सािन ठदने वा आदेश ठदने वा उद्योग गने वा षड्यन्र गने व्यशि वा 
मर्तयारलाई सजाय िनुेाः (१) यस पररच्छेदमा लेशिएको कसूर गनि 
दरुुत्सािन ठदने वा आदेश ठदने व्यशिलाई मखु्य कसूरदारलाई भए सरि 
सजाय िनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न सो 
कुराको उद्योग वा षड्यन्र गने वा मर्तयार िनु ेव्यशिलाई सो कसूरमा 
िनुे सजायको आधा सजाय िनुेछ ।  

२१६. आत्मसमपिण गरेमा सजाय कम िनुेाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूर गने 
व्यशिले कसूर गदाि गदैको बित सरुिाकमी समि आत्मसमपिण गरेमा 
वा अन्य कसूरदार वा सो कसूर गने र्गरोिका सदस्यलाई पक्राउ गनि 
सियोग परु् याएमा अवस्था िेरी अदालतले र्नजलाई सजाय कम गनि 
सक्नेछ । 

२१७. िर्तपूर्ति भराई ठदन ु पनेाः (१) यस पररच्छेद अन्तगितको कसूर गरे वा 
गराएको ठिरेमा कसूर गने वा गराउने व्यशिबाट पीर्डत व्यशिलाई 
मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको िर्तपूर्ति पीर्डत व्यशि मरी 
सकेको भए र्नजको नशजकको िकदारलाई भराई ठदन ुपनेछ ।  

२१८. िदम्यादाः (१) यस पररच्छेद अन्तगितका कुनै कसूर गरी कसैको ज्यान 
र्लएकोमा जहिले सकैु पर्न उजरु गनि सहकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा लेशिए बािेक यस पररच्छेद अन्तगितको 
कुनै कसूर भए गरेको र्मर्तले दईु वषि र दफा २११ र २१२ 
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अन्तगितको कसूर भएकोमा सम्बशन्धत व्यशि त्यस्तो कसूरबाट मिु 
भएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – १८ 

करणी सम्बन्धी कसूर 

२१९. जवजिस्ती करणी गनि निनुेाः (१) कसैले जवजिस्ती करणी गनि िुँदैन ।  

  (२) कसैले कुनै महिलालाई र्नजको मञ्जुरी नर्लई करणी गरेमा 
वा मञ्जुरी र्लएर भए पर्न अठार वषिभन्दा कम उमेरको कुनै बार्लकालाई 
करणी गरेमा र्नजले त्यस्तो महिला वा बार्लकालाई जवजिस्ती करणी 
गरेको मार्ननेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनको लार्ग,– 

(क) करकाप, अनशुचत प्रभाव, डर, रास, झकु्यानमा पारी वा 
अपिरण गरी वा शरीर बन्धक र्लई र्लएको मञ्जुरीलाई 
मञ्जुरी मार्नने छैन, 

(ि) िोस ठेगानमा नरिेको अवस्थामा र्लएको मञ्जुरीलाई 
मञ्जुरी मार्नने छैन,  

(ग) गदुद्वार वा मिुमा र्लङ्ग पसाएमा, गदुद्वार, मिु वा 
योनीमा र्लङ्ग केिी मार पसेको भएमा, र्लङ्ग बािेक 
अन्य कुनै वस्त ुयोनीमा प्रवेश गराएमा पर्न जवजिस्ती 
करणी गरेको मार्ननेछ । 

  (३) जवजिस्ती करणी गने व्यशिलाई त्यसरी करणी गदािको 
पररशस्थर्त र महिलाको उमेर िेरी देिाय बमोशजम कैद िनुेछाः– 

(क) दश वषिभन्दा कम उमेरकी बार्लका, पूणि अशि, 
अपाङ्गता भएका वा सिरी वषिभन्दा बढी उमेरका 
महिला भए जन्म कैद,  

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(ि) दश वषि वा दश वषिभन्दा बढी चौध वषिभन्दा कम 
उमेरकी बार्लका भए अठार वषिदशि बीस वषिसम्म, 

(ग) चौध वषि वा चौध वषिभन्दा बढी सोह्र वषिभन्दा कम 
उमेरकी बार्लका भए बाह्र वषिदेशि चौध वषिसम्म, 

(घ) सोह्र वषि वा सोह्र वषिभन्दा बढी अठार वषिभन्दा कम 
उमेरकी महिला भए दश वषिदेशि बाह्र वषिसम्म, 

(ङ) अठार वषि वा अठार वषिभन्दा बढी उमेरकी महिला 
भए सात वषिदेशि दश वषिसम्म । 

(३क) जवजिस्ती करणी गने व्यशिलाई उपदफा (३) 
बमोशजमको कैद सजायको अर्तररि देिाय बमोशजमको जररबाना समेत 
िनुेछ र त्यस्तो जररबाना बापत प्राप्त सबै रकम प्रचर्लत कानून बमोशजम 
स्थापना भएको पीर्डत राित कोषमा जम्मा गररनेछ:-  

(क) उपदफा (३) को िण्ड (क) वा (ि) बमोशजम कैद 
सजाय िनुे कसूरदारलाई सात लाि रुपैयाँ जररबाना, 

(ि) उपदफा (३) को िण्ड (ग) वा (घ) बमोशजम कैद 
सजाय िनुे कसूरदारलाई पाँच लाि रुपैयाँ जररबाना, 

(ग) उपदफा (३) को िण्ड (ङ) बमोशजम कैद सजाय 
िनुे कसूरदारलाई तीन लाि रुपैयाँ जररबाना। 

  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
वैवाहिक सम्बन्ध कायम रिेको अवस्थामा पर्तले पत्नीलाई जबजिस्ती 
करणी गरेमा पाँच वषि सम्म कैद िनुेछ । 

  तर देिायको अवस्थालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रिेको मार्नने 
छैनाः– 

(क) पर्तसँग मानो छुहट्टई अंश मदु्दा चलेको, 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
 यौन हिंसा हवरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप । 
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(ि) पर्तसँग अंश र्लई छुटै्ट बसेको, 

(ग) पर्तसँग सम्बन्ध हवच्छेद मदु्दा चलेको । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजमको अवस्थामा पीर्डतको र्नवेदन माग 
बमोशजम आवश्यक भएमा अदालतले पर्तको नाममा देिाय बमोशजमको 
आदेश जारी गनि सक्नेछाः– 

(क)  पत्नीलाई र्नज बसी आएको घरमा नै बसोवास गनि 
ठदन, पत्नीलाई िान लाउन ठदन, कुटहपट नगनि तथा 
शशष्ट र सभ्य व्यविार गनि लगाउन, 

(ि)  पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका 
लार्ग उपयिु रकम ठदन लगाउन,  

(ग)  दवैुलाई एकै ठाउँमा बसोवास गनि उपयिु िनुे 
नदेशिएमा पर्तलाई अलग बस्ने व्यवस्था गनि तथा 
त्यसरी अलग बस्दा पत्नीको भरणपोषणको लार्ग 
आवश्यक व्यवस्था गनि लगाउन, 

(घ)  पत्नीलाई कुनै प्रकारले दाुःि ठदने वा सताउने कायि 
नगनि र पत्नीको हित र सरुिाको र्नर्मि आवश्यक र 
उपयिु कुरा गनि गराउन । 

  (६) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
आफूलाई मानवरोग प्रर्तरोधक िमता ह्रास गने शजवाण ु (एच.आई.भी. 
पोशजहटभ) वा सरुवा यौनरोग (सेक्सअुली रान्सर्मटेड र्डशजज) भएको 
थािा पाउँदा पाउँदै कसैले जवजिस्ती करणी गरेको रिेछ भने त्यस्तो 
कसूरदारलाई उपदफा (३) मा लेशिएको सजायमा देिाय बमोशजमको 
थप सजाय समेत िनुेछाः– 

                                                           
 यौन हिंसा हवरुद्धका केिी ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोर्धत । 
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(क)  मानवरोग प्रर्तरोधक िमता ह्रास गने शजवाण ु
(एच.आई.भी. पोशजहटभ) भएको थािा पाउँदा पाउँदै 
जवजिस्ती करणी भएको भए दफा १०५ बमोशजमको सजाय, 

(ि) अन्य सरुवा यौनरोग (सेक्सअुली रान्सर्मटेड र्डशजज) 
भएको थािा पाउँदा पाउँदै जवजिस्ती करणी भएको भए 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना ।  

  (७) सामूहिक रूपमा जवजिस्ती करणी गरेमा वा छ महिनाभन्दा 
बढीको गभिवती, अशि वा अपाङ्ग वा शारीररक वा मानर्सक रूपमा 
अस्वस्थ महिलालाई वा िातिर्तयार देिाई जवजिस्ती करणी गरेमा 
उपदफा (३) मा लेशिएको सजायमा थप पाचँ वषिसम्म कैद सजाय िनुेछ । 

  तर पूणि अशि अपाङ्गता भएकी महिला भएमा उपदफा (३) को 
िण्ड (क) बमोशजमको सजाय िनुेछ । 

  (८) कसैले िाडनाताकी महिलालाई जवजिस्ती करणी गरेकोमा 
र्नजलाई िाडनाता करणीमा सजाय िनु े रिेछ भने यस पररच्छेद 
बमोशजमको सजायमा िाडनाताको करणीमा िनुे सजाय समेत थप िनुेछ ।  

२२०. िाडनातामा करणी गनि निनुेाः (१) कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चली 
आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनसुार हववाि गनि निनुे नाताको 
व्यशि िो भन्न ेजानीजानी त्यस्तो व्यशिसँग करणी र्लन ुठदन ुिुँदैन । 

  (२) देिायका नातामा उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गनेलाई 
देिाय बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) जन्माउने आमा छोराको वा बाब ु छोरीको करणी 
भएमा जन्मकैद, 

(ि) सौतेनी आमा छोरा वा बाब ुछोरी, सिोदर ठददी भाइ वा 
दाज ु बहिनी, एकै िाँगाको ससरुा बिुारी, एकै िाँगाको 
बाजे नार्तनी वा पनार्तनी, एकै िाँगाका जेठाज ुर भाइ 
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बिुारी वा देवर भाउजूको करणी भएमा चार वषिदेशि 
दश वषिसम्म कैद र चालीस िजार रुपैयाँदेशि एक 
लाि रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) एकै िाँगाको तीन पसु्तासम्मको बज्यै, नार्त वा पनार्त, 

एकै िाँगाको ठूलो बाब ुवा काका भर्तजी, एकै िाँगाको 
भर्तजो ठूली आमा वा काकी, एकै िाँगाको ससरुो 
भर्तजी बिुारी, साख्यै मामा भाञ्जी वा भार्नज माइज,ु 

आमा तफि का ठूली आमा वा सानी आमा र छोरा र 
आफ्नी श्रीमती तफि की सासू र ज्वाँइको करणी भएमा 
तीन वषिदेशि छ वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँदेशि 
साठी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(घ) िण्ड (क), (ि) वा (ग) मा लेशिएदेशि बािेक आफ्नो 
वंशका सात पसु्तासम्मका अन्य नातामा करणी भएमा 
िाँगो, नाता र पसु्ता समेत हवचार गरी एक वषिदेशि 
तीन वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँदेशि तीस िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना । 

२२१. थनुामा रिेको व्यशिसँग करणी गनि निनुेाः (१) कैद वा थनुामा रिेको 
कुनै व्यशिसँग सरकारी कमिचारीले करणी गनि वा करणी गनि अरु 
कसैलाई संयोग पारी र्मलाई ठदई करणी गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम करणी गने वा गराउन े व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद सजाय िनुेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य 
कानून अनसुार पर्न कसूर िनुे रिेछ भने सो बमोशजमको सजायमा यस 
दफा बमोशजमको सजाय थप िनुेछ ।  

२२२. आफ्नो संरिण वा सरुिामा रिेको व्यशिसँग करणी गनि निनुेाः (१) 
कसैले आफूले संरिण वा सरुिा ठदएको  वा आफ्नो िेरहवचारमा रिेको 
कुनै व्यशिसँग करणी गनि वा करणी गनि अरुलाई सियोग गनि वा िोस 
ठेगानमा नरिेको वा शारीररक वा मानर्सक रोग लागी उपचार वा 
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पनुस्थािपना गने कुनै संस्थामा राशिएको कुनै व्यशिसँग त्यस्तो संस्थाका 
पदार्धकारी वा कमिचारीले करणी गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद िनुेछ र त्यस्तो करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनसुार 
पर्न कसूर िनुे रिेछ भने सो बमोशजम िनुे सजायमा यस दफाको सजाय 
थप िनुेछ ।  

२२३. कायािलय वा पेशागत सेवा प्राप्त गने व्यशिसँग करणी गनि निनुेाः (१) 
सरकारी वा र्नजी कायािलयमा कायिरत वा कुनै पेशागत सेवा वा 
व्यावसाहयक कामको लार्ग सम्पकि मा आएको वा रिेको कुनै व्यशिसँग 
त्यस्तो कायािलयमा काम गने कमिचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने 
व्यशिले कायािलयको काम गदाि वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा 
गराउने स्थानमा करणी गनि वा करणी गनि अरुलाई सियोग गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई चार 
वषिसम्म कैद र चालीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ र त्यस्तो 
करणी यस संहिता वा अन्य कानून अनसुार पर्न कसूर िनु ेरिेछ भने सो 
बमोशजम िनुे सजायमा यस दफाको सजाय थप िनुेछ ।  

२२४. यौन दवु्यिविार गनि निनुेाः (१) कसैले कसैलाई यौन दवु्यिविार गनि वा 
गराउन ुिुँदैन । 

  (२) कसैले आफ्नो पर्त वा पत्नी बािेक अन्य व्यशिलाई र्नजको 
मञ्जुरी र्बना करणीका आशयले समातेमा वा र्नजको संवेदनशील अङ्ग 
छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, र्नजको र्भरी पोशाक िोलेमा वा िोल्ने 
प्रयास गरेमा, र्नजले लगाउन े र्भरी पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै 
हकर्समले बाधा अवरोध गरेमा वा र्नजलाई अस्वाभाहवक रूपमा कुनै 
एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग र्नजलाई छुन, समाउन 
लगाएमा, र्नजसँग अशिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौशिक, र्लशित 
वा साङे्कर्तक रूपमा वा हवद्यतुीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अशिल शचर वा 
तस्वीर देिाएमा, यौनका आशयले शजस्क्याएमा वा िैरानी ठदएमा वा 
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र्नजसँग अस्वाभाहवक, अवाशञ्छत वा अमयािठदत व्यविार गरेमा र्नजले 
यौन दवु्यिविार गरेको मार्ननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।   

२२५. बालयौन दरुुपयोग गनि निनुेाः (१) कसैले बालयौन दरुुपयोग गनि वा 
गराउन िुँदैन ।  

  (२) कसैले करणीका आशयले बालबार्लकालाई अस्वाभाहवक 
रूपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी र्नजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, 
यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग र्नजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा 
र्नजसँग अन्य कुनै हकर्समको यौनजन्य अस्वाभाहवक व्यविार गरेमा 
बालयौन दरुुपयोग गरेको मार्ननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२२६. अप्राकृर्तक मैथनु गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको मञ्जुरी र्बना अप्राकृर्तक 
मैथनु गनुि वा गराउन ुिुँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लार्ग बालबार्लकाले ठदएको 
मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मार्नन ेछैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) बालबार्लका हवरुद्ध उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने 
व्यशिलाई दफा २१९ बमोशजम सजाय िनुेछ ।   

२२७. पश ुकरणी गनि निनुेाः (१) कसैले पर्न पश ुकरणी गनुि वा गराउन ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई गाईको 
करणी गरे वा गराएको भए दईु वषिसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना र अन्य पश ुकरणी गरे वा गराएको भए एक वषिसम्म कैद र 
दश िजार रूपैंयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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२२७क.र्मलापर गनि वा गराउन निनु:े (१) यस पररच्छेद बमोशजम करणी 
सम्बन्धी कसूर भएपर्छ पीर्डत वा पीर्डतको पररवारलाई कुनै प्रकारको 
डर, धाक, धम्की ठदई वा करकापमा पारी कुनै हकर्समको लेनदेन गरी 
वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजरुी नगनि, जािेरी नठदन वा अदालतमा 
उपशस्थत निनु मञ्जुर गराउन वा कसूर गने व्यशि र पीर्डत वा 
पीर्डतको पररवारको सदस्यबीच मेलर्मलाप वा र्मलापर गराउन वा 
त्यसको लार्ग दबाब ठदन वा प्रभावमा पानि िुँदैन।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने गराउन ेव्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर साविजर्नक पद धारण 
गरेको व्यशिले गरे वा गराएमा र्नजलाई उपदफा (२) बमोशजम िनुे 
सजायमा थप छ महिना कैद सजाय िनुेछ।  

(४) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
कानून बमोशजम मर्तयार वा दरुुत्सािन मार्नने कसूरमा सोिी बमोशजम 
मदु्दा चलाई सजाय िनुेछ।  

२२८. िर्तपूर्ति भराई ठदन ु पनेाः दफा २२० र २२७ अन्तगितको कसूर 
बािेक यस पररच्छेद बमोशजमको अन्य कसूरबाट पीर्डत व्यशिलाई 
जररबानाबाट प्राप्त िनुे रकम समेत हवचार गरी कसूरदारलाई सजाय 
र्नधािरण गदाि र्नजबाट मनार्सब िर्तपूर्ति  भराई ठदन ु पनेछ र 
कसूरदारले जररबाना बापत पीर्डत राित कोषमा बझुाएको रकम समेत 
पीर्डतलाई ठदन ुपनेछ।  

  तर कसूरदारको कुनै सम्पशि नभई जबरजस्ती करणीको 
कसूरबाट पीर्डतले िर्तपूर्ति नपाउने देशिएमा र प्रचर्लत कानून 
बमोशजमको पीर्डत राित कोष स्थापना भईनसकेको अवस्थामा अदालतले 
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नेपाल सरकारको महिला तथा बालबार्लका हवषय िेने र्नकायको नाममा 
िर्तपूर्ति स्वरुप उशचत रकम पीर्डतलाई भराइठदने गरी आदेश गनि 
सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कायािलयबाट िर्तपूर्ति बापतको 
रकम तत्काल पीर्डतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

२२९. िदम्यादाः (१) दफा २२० अन्तगितको कसूरमा जहिलेसकैु पर्न उजरु 
गनि सहकनेछ ।  

  (२) दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५,२२६ को 
उपदफा (३) र दफा २२७क. को उपदफा (१) अन्तगितको कसूर 
बालबार्लकाको हवरुद्ध भएकोमा त्यस्तो बालबार्लका अठार वषि पूरा 
भएको र्मर्तले तीन वषिर्भर, त्यस्तो कसूर पूणि अशि अपाङ्गता भएका, 
ससु्त मनशस्थर्त भएका वा सिरी वषिभन्दा बढी उमेर भएका व्यशिका 
हवरुद्ध भएमा कसूर भएको र्मर्तले तीन वषिर्भर र अन्यको िकमा त्यस्तो 
कसूर भएको र्मर्तले दईु वषिर्भर र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य 
कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले तीन महिना 
नाघेपर्छ उजरु लागन ेछैन । 

  तर थनुामा रिेको वा र्नयन्रणमा र्लएको वा अपिरण गरेको वा 
शरीर बन्धक र्लएको व्यशि हवरुद्ध कसूर भएकोमा थनुा, र्नयन्रण 
अपिरण वा शरीर बन्धकबाट मशुि पाएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ 
उजरु लागन ेछैन ।  

पररच्छेद – १९ 

इलाज सम्बन्धी कसूर 

२३०. इजाजत प्राप्त नगरेको व्यशिले इलाज गनि निनुेाः (१) शचहकत्सा सम्बन्धी 
हवषयमा र्नधािररत शैशिक योगयता प्राप्त गरेपर्छ कानून बमोशजम अर्धकार 
प्राप्त अर्धकारीबाट इलाज गनिको लार्ग इजाजत प्राप्त गरेको व्यशिले 
बािेक कसैले कसैलाई शचहकत्सा सेवा ठदन, कसैको मानव शरीरको कुनै 
अङ्गको शचरफार गनि, कुनै प्रकारको औषर्ध िवुाउन वा िान र्सफाररस 
गनि वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गनि िुँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न लामो 
अनभुवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्न े व्यशिले उशचत िोर्सयारी 
अपनाई सानो र्तनो रोग लागकेो हवरामीको मानव अङ्गलाई कुनै िास 
प्रर्तकूल असर नपने मामलुी प्रकृर्तको औषर्ध िवुाउन वा सानोर्तनो 
घाउ, िहटरा शचरफार गरी उपचार गनिमा बाधा पगुने छैन ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (४) उपदफा (१) हवपरीत िनुे गरी शचहकत्सा सेवा ठदँदा, शचरफार 
गदाि वा औषर्ध िवुाउँदा कसैको ज्यान मनि गएमा कसूरदारलाई 
जन्मकैद िनुेछ र अङ्गभङ्ग भएमा पन्र वषिसम्म कैद िनुेछ । 

२३१. बदर्नयत शचताई इलाज गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको ज्यान माने वा 
अङ्गभङ्ग गने र्नयतले उपचार गनि, एक हकर्समको इलाज गनुि पनेमा अको 
हकर्समको इलाज गनि वा कुनै औषर्ध िवुाउँदा वा िान र्सफाररस गदाि 
कसैको ज्यान मनि वा अङ्गभङ्ग िनु सक्छ भन्न ेजानीजानी वा सो थािा 
पाउन ु पने मनार्सब कारण भई त्यस्तो औषर्ध िवुाउन वा िान 
र्सफाररस गनि वा शचरफार गनि वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको 
शचरफार गनुि पनेमा अको अङ्ग शचरफार गनि वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा 
बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गने काम गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) कसैको ज्यान गएकोमा जन्मकैद, 
(ि) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा दफा १९२ बमोशजमको सजाय । 

२३२. लापरबािी वा िेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम 
इलाज गनि पाउन ेव्यशिले कसैको इलाज गदाि गम्भीर लापरबािी वा 
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िेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गनि, औषर्ध िान ठदन वा िान र्सफाररस गनि वा 
शचरफार गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कामबाट कसैको ज्यान मनि गएमा 
वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरबािीपूणि काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा 
अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना र 
िेलचेक्रयाइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन 
वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।   

२३३. मञ्जुरी र्बना मानव शरीरमा परीिण गनि निनुेाः (१)  कानून बमोशजम 
इलाज गनि पाउन े व्यशिले मानव शरीरमा कुनै इलाज सम्बन्धी हवर्ध, 

शचरफार वा औषर्ध परीिण गनुि पदाि सम्बशन्धत व्यशि र बालबार्लका 
वा िोस ठेगानमा नभएको व्यशि भए र्नजको बाब ुआमा वा संरिकको 
मञ्जुरी नर्लई र त्यस्तो व्यशि वा बाब ु आमा वा संरिकलाई त्यस 
कुराको जानकारी नठदई त्यस्तो काम गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 

  तर हवपद् वा सडक दघुिटना भएको वा सम्बशन्धत व्यशिको 
बाब,ु आमा वा संरिकको तत्काल मञ्जुरी र्लन नसहकने वा सो कुराको 
जानकारी ठदन नसहकने अवस्थामा त्यस्तो व्यशिको ज्यान जोगाउनको 
लार्ग तत्काल उपचार वा अङ्ग शचरफार गनि कुनै बाधा पने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम परीिण गदाि त्यस्तो हवर्ध, शचरफार 
वा औषर्धको मानव शरीरमा िनु सक्ने असर समेतलाई हवचार गरी 
िोर्सयारीपूविक गनुि पनेछ । 

  (३) कसैले अनशुचत आर्थिक लाभ र्लने वा महिलाको गोपर्नयता 
भङ्ग गने वा अन्य कुनै र्नयतले कसैको शारीररक परीिण गनुि वा अङ्ग 
पररवतिन गनुि वा गराउन ुिुँदैन । 

  (४) उपदफा (१), (२) वा (३) हवपरीत परीिण गने, गराउने 
व्यशिलाई तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (५) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोशजमको कसूर गरेको 
कारणबाट कसैको ज्यान मरेकोमा ज्यान मारे सरि र अङ्गभङ्ग भएकोमा 
अङ्गभङ्ग गरे सरि सजाय िनुेछ ।  

२३४. जोशिमपूणि औषर्ध र्बक्री हवतरण गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम औषर्ध 
र्बक्री हवतरण गनि पाउने व्यशिले इलाज गनि पाउने इजाजत प्राप्त 
व्यशिको र्सफाररस र्बना कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर िनु ेकुनै 
लागू औषध, हवषादी वा जोशिमपूणि औषर्ध र्बक्री हवतरण गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२३५. औषर्धमा र्मसावट गनि वा र्मसावट गरेको औषर्ध र्बक्री गनि निनुेाः (१) 
कसैले जानीजानी औषर्धको असर शून्य वा घटी वा बदर्लने वा 
िार्नकारक िनुे गरी कुनै औषर्धमा र्मसावट गनि वा त्यसरी र्मसावट 
भएको औषर्ध वा अन्य कुनै वस्तलुाई औषर्ध भनी र्बक्री गनि वा 
उपचारको र्नर्मि कसैलाई ठदन वा कुनै व्यशिलाई त्यस्तो औषर्ध सेवन 
गनि वा गराउन लगाउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) त्यस्तो औषर्ध सेवन गरेको कारणले ज्यान 
मररसकेकोमा ज्यान मारेको सरि, 

(ि) त्यस्तो औषर्ध सेवन गरेको कारणले ज्यान मनि सक्ने 
गरी ितरा पगुेको वा पगुने सम्भावना भएकोमा ज्यान 
माने उद्योग गरे सरि, 

(ग) त्यस्तो औषर्ध सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै 
अङ्गभङ्ग िनु ेवा सोको शशि िीण वा िरण िनु सक्ने 
भएमा दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म 
जररबाना, 
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(घ) िण्ड (क), (ि) वा (ग) को अवस्थामा बािेक अन्य 
अवस्थामा पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना । 

२३६. म्याद नाघेको वा पूवि सावधानी नर्लई औषर्ध र्बक्री, हवतरण गनि निनुेाः  
(१) कसैले कुनै र्नशित समयावर्धर्भर प्रयोग गररसक्न ुपने औषर्ध सो 
म्याद नाघेपर्छ र्बक्री गनि वा कुनै औषर्ध र्बक्री हवतरण गदाि कुनै िास 
पूवि सावधानी र्लन ुपनेमा त्यस्तो नर्लई र्बक्री हवतरण गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद र दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२३७. एक औषर्धलाई अको औषर्ध भनी र्बक्री हवतरण गनि निनुेाः (१) कानून 
बमोशजम औषर्ध र्बक्री गनि पाउने व्यशिले औषर्ध र्बक्री हवतरण गदाि 
एक हकर्समको औषर्धलाई ताशत्त्वक रूपमा र्भन्न अको हकर्समको औषर्ध 
िो भन्न ेजानीजानी वा थािा पाउन ुपने मनार्सब कारण भई र्बक्री हवतरण 
गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२३८. झटु्टा प्रर्तवेदन ठदन निनुेाः (१) कानून बमोशजम मानव रगत, मूर वा 
िकार आठद प्रयोगशाला परीिण (प्याथोलोशजकल टेष्ट) गनि इजाजतपर 
प्राप्त व्यशिले त्यसरी परीिण गदाि झटु्टा वा गलत प्रर्तवेदन ठदन वा 
परीिणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक तथ्य उल्लेि गरी प्रर्तवेदन ठदन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रर्तवेदनको आधारमा कसैलाई 
औषर्ध र्सफाररस गरी सेवन गदाि, शचरफार गदाि वा उपचार गदाि कसैको 
ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रर्तवेदन ठदने व्यशि कसूरदार 
मार्ननेछ । 
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  (४) उपदफा (३) बमोशजम कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
ज्यान मररसकेको भए ज्यान मारे सरि र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे 
सरि सजाय िनुेछ । 

२३९. िर्तपूर्ति भराई ठदन ु पनेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गरेको 
कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य िार्न, 

नोक्सानी वा िर्त पगुेकोमा कसूरदारबाट सम्बशन्धत पीर्डतलाई र 
पीर्डतको मतृ्य ु भएकोमा र्नजको िकवालालाई मनार्सब िर्तपूर्ति भराई 
ठदन ुपनेछ ।  

२४०. िदम्यादाः (१) दफा २३० को उपदफा (४), २३१, २३२, २३३ को 
उपदफा (४), २३५ र २३८ को उपदफा (४) बमोशजमको कामबाट 
ज्यान मरेकोमा दफा १८७ को उपदफा (१) मा उशल्लशित िदम्याद 

लागनेछ ।       

  (२) दफा २३० को उपदफा (१) अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो 
कसूर भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले एक वषि र यस पररच्छेद 
अन्तगितको अन्य कसूरको िकमा त्यस्तो कसूर भए गरेको र्मर्तले छ 
महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – २० 

चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर 

२४१. चोरी गनि निनुेाः (१) कसैले चोरी गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले अन्य व्यशिको 
स्वार्मत्व, कब्जा, र्नयन्रण वा शजम्मामा रिेको चल सम्पशि आफ्नो 
बनाउन,े उपभोग गने वा र्लन िानका लार्ग त्यस्तो व्यशिको मञ्जुरी 
र्बना बेइमानीका र्नयतले र्लएमा वा स्थान पररवतिन गरेमा र्नजले चोरी 
गरेको मार्ननेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग,– 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(121) 
 

(क) “मञ्जुरी” भन्नाले र्लशित वा मौशिक रूपमा ठदइएको वा 
आचरणद्वारा व्यि भएको मञ्जुरी सम्झन ुपछि ।  

(ि) अठार वषि नपगुेका बालबार्लकाको वा िोस ठेगानमा 
नभएको व्यशिको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मार्नने छैन । 

२४२. चोरी गरेमा िनुे सजायाः (१) देिाय बमोशजमको अवस्थामा चोरी गने वा 
गराउने व्यशिलाई दईु वषिदेशि सात वषिसम्म कैद र बीस िजार 
रुपैयाँदेशि सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछाः– 

(क) कुनै सरकारी वा साविजर्नक सम्पशि वा कुनै धार्मिक 
स्थान वा देवालयको सम्पशि चोरी गरेमा,  

(ि) कुनै व्यशिलाई मादक पदाथि िवुाई वा लागू पदाथि 
सेवन गराई वा अरु हकर्समले बेिोस गराई कुनै 
सम्पशि चोरी गरेमा,  

(ग) भकूम्प, आगलागी, बाढी, िूलदङ्गा वा यस्तै प्रकृर्तको 
अरु कुनै सङ्कटापन्न शस्थर्त वा कुनै दघुिटनाको मौका 
छोपी कुनै सम्पशि चोरी गरेमा,  

(घ) आफू जनु कायािलय वा व्यशिको सेवामा रिेको छ 
त्यस्तो कायािलय वा व्यशिको सम्पशि चोरी गरेमा, 

(ङ) मार्नस वा वस्त ुपररविनको लार्ग उपयोग भएको कुनै 
सवारीमा चोरी गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य अवस्थामा चोरी 
गने वा गराउन ेव्यशिलाई तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ ।  

२४३. नकबजनी चोरी गनि निनुेाः (१) कसैले नकबजनी चोरी गनि वा गराउन 
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कुनै घरमा सो घरको 
मूल ढोका फोरी वा मूल ढोका बािेक अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तररका 
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वा साधनबाट प्रवेश गरी चोरी गरेमा वा चोरी गररसकेपर्छ मूल ढोका 
फोरी वा मूल ढोका बािेक अन्य कुनै बाटो, स्थान वा तररका वा 
साधनबाट बाहिर र्नस्केमा वा र्नस्कने उद्योग गरेमा र्नजले नकबजनी 
चोरी गरेको मार्ननेछ ।    

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिदेशि पाँच वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँदेशि पचास िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।    

२४४. डाँका गनि निनुेाः (१) कसैले डाँका गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) कसैले देिाय बमोशजमको चोरी गरेमा र्नजले डाँका गरेको 
मार्ननेछाः– 

(क) चोरी गनािका लार्ग वा चोरी गदाि वा चोरी गरेको 
सम्पशि लैजान वा चोरी गरेपर्छ पक्राउबाट बच्नका 
लार्ग कुनै व्यशिको ज्यान र्लएमा वा र्नजलाई 
गम्भीर चोट परु् याएमा वा बाँधछाँद वा थनुछेक 
गरेमा वा सो कुराको उद्योग गरेमा वा तत्कालै कुनै 
व्यशिको ज्यान र्लने वा र्नजलाई गम्भीर चोट 
परु् याउने डररास देिाएमा वा जोशिमी िातिर्तयार 
साथमा र्लई चोरी गरेमा,  

(ि) तत्कालै कसैको ज्यान र्लने वा कसैलाई चोट परु् याउन े
वा र्नयन्रणमा र्लने डररास देिाई वा आपरार्धक 
लाभ र्लई कुनै रकम वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा, 

(ग) बाटो घाटो, एकान्त स्थल वा जङ्गलमा ढुकी डर, रास 
देिाई जोशिमी िातिर्तयार प्रयोग गरी वा सो प्रयोग 
गने धम्की ठदई वा चोरी गरेमा । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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(घ)  तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढीको जमात भई चोरी 
गरेमा ।   

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) उपदफा (२) को िण्ड (क) वा (ि) बमोशजमको 
कसूर भए सात वषिदेशि चौध वषिसम्म कैद र सिरी 
िजार रुपैयाँदेशि एक लाि चालीस िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना, 

(ि) उपदफा (२) को िण्ड (ग) वा (घ) बमोशजमको 
कसूर भए पाँच वषिदेशि दश वषिसम्म कैद र पचास 
िजारदेशि एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना । 

२४५. चोरीमा प्रयोग िनुे औजार र्लई हिँड्न निनुेाः (१) कसैले चोरी गने वा 
डाँका गने र्नयतले चोरी वा डाँकामा प्रयोग िनु सक्ने औजार, मालसामान, 

िातिर्तयार, नक्कली साँचो, पञ्जा, भर् याङ्ग आठद साधन र्लई कसैको घर 
पररसरमा हिँड्न वा प्रवेश गनि वा प्रवेश गने उद्योग गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम हिँडने, प्रवेश गने वा प्रवेश गने 
उद्योग गने व्यशिले अन्यथा प्रमाशणत भएकोमा बािेक चोरी गने र्नयतले 
हिँडेको, प्रवेश गरेको वा प्रवेश गनि उद्योग गरेको मार्ननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२४६. बगली मानि निनुेाः (१) कसैले बगली मानि वा मानि लगाउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले पैदल हिँर्डरिेको, 
सवारी साधनमा यारा गरररिेको वा कुनै साविजर्नक स्थानमा रिेको 
व्यशिले थािा पाउन ेवा नपाउने गरी र्नजको बगली वा र्नजको साथमा 
रिेको थैली, झोला वा अन्य कुनै हकर्समको साधनमा रिेको नगद वा 
धनमाल र्लएमा र्नजले बगली मारेको मार्ननेछ । 
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  तर दश िजार रुपैयाँ नगद वा दश िजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य 
भएको धनमाल बगली मारेको भए दफा २४१ बमोशजमको कसूर गरेको 
मार्ननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः 

(क) पहिलो पटक बगली मारेको भए एक महिनासम्म कैद 
वा र्बगो बमोशजम जररबाना वा दवैु सजाय, 

(ि) दोस्रो पटकदेशि पटकै्क हपच्छे दईु महिनासम्म कैद वा 
र्बगो बमोशजम जररबाना कैद वा दवैु सजाय । 

२४६क.थप सजाय गरी िर्तपूर्ति भराईनेाः (१) कानून बमोशजम आवश्यक वस्त ु
मार्नने कुनै सरकारी, साविजर्नक वा र्नजी वस्त ुवा सम्पशि चोरी गने वा 
चोरी गरी प्राप्त गरेको बस्त ुवा सम्पशि जानीजानी हकन्ने वा बेच्ने कायि 
गने व्यशिलाई यस पररच्छेद बमोशजमको कसूरमा िनु ेसजायमा थप एक 
वषि कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको वस्त ुवा सम्पशिको िार्न, नोक्सानी 
भइसकेको रिेछ भने त्यसको हवगो बमोशजमको िर्तपूर्ति समेत 
कसूरदारबाट भराउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशि यहकन भएकोमा 
सोिी व्यशि र त्यस्तो व्यशि यहकन नभएकोमा त्यस्तो काम गनि 
उक्साउन ेवा आदेश ठदने व्यशिले कसूर गरेको मार्ननेछ ।  

२४७. र्बगो भराउन ु पनेाः )१( यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गने 
कसूरदारबाट त्यस्तो कसूरको र्बगो भएमा र्बगो जफत गरी सम्पशि 
धनीलाई भराई ठदन ुपनेछ । कसूरदारले र्बगोको सम्पशि मार्ससकेको 
भए त्यस्तो र्बगोको मूल्य बराबरको सम्पशि धनीलाई भराई ठदन ुपनेछ ।  

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम र्बगो भराउँदा बरामद भई आएको 

माल मध्ये शचन्िले वा प्रमाणबाट यसको भन्न ेठिरेको जर्त जसको िो 
उसैलाई भराई ठदई अरुधनी पिा नलागेको माल धरौट रािी 
तीनमहिनाको अवर्ध ठदई सूचना जारी गनुि पनेछ र सो अवर्धमा कसैले 
र्लन आयो र चोरीको दरिास्तमा लेशिएको मालसँग र्मल्न आयो भने 
सम्बशन्धत मालधनीलाई हफताि ठदन ु पनेछ । त्यसरी मालवस्त ु र्लन 
आएन वा दरिास्तको मालमा र्मलेन भने पहिले पक्री ल्याउने धनीलाई 
साबूत भराई बढ्ता भए अरु कायम गराइसकेको धनीलाई दामासािीको 
हिसाबले भराई ठदई बढी भए र्ललाम गरी सरकारी कोषमा दाशिला गनुि 
पनेछ। 

२४८. िदम्यादाः दफा २४५ र २४६ अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए 
गरेको र्मर्तले तीन महिनार्भर र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य कसूरमा 
त्यस्तो कसूर भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु 
लागने छैन । 

पररच्छेद – २१ 

ठगी, आपरार्धक हवश्वासघात तथा आपरार्धक लाभ (एक्सटसिन) सम्बन्धी कसूर 

२४९. ठगी गनि निनुेाः (१) कसैले ठगी गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले कसैलाई कुनै 
कुराको हवश्वास ठदलाएकोमा सो बमोशजम नगरी वा फकाई, झकु्याई वा 
अन्य कुनै हकर्समले धोका ठदई कुनै काम गरी वा गनिबाट रोकी त्यस्तो 
व्यशि वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूविक कुनै हकर्समको िार्न, नोक्सानी 
वा िर्त परु् याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लार्ग कुनै लाभ प्राप्त 
गरेमा र्नजले ठगी गरेको मार्ननेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः ठगीबाट पीर्डत व्यशिले ठगी गने व्यशिबाट कुनै र्लित 
गराएको रिेछ भने त्यस हवषयमा र्लित बमोशजम िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 
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(क) भ्रष्टाचार िनुेमा बािेक नेपाल सरकार वा नेपाल 
सरकारको पूणि वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रणमा 
भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा दश वषिसम्म कैद र 
एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) आफ्नो नाम, दजाि, पदवी, योगयता ढाँटी ठगी गरेमा पाँच 
वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) िण्ड (क) वा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य कुनै 
हकर्समले ठगी गरेमा सात वषिसम्म कैद र सिरी 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

  (४) बालबार्लका, िोस ठेगानमा नरिेको व्यशि, असिाय, र्नरिर 
वा पचििर वषि मार्थको व्यशिलाई ठगी गरेकोमा उपदफा (३) मा 
लेशिएको सजायमा थप एक वषिसम्म कैद सजाय िनुेछ ।  

२५०. ठेक्का वा करारको काममा फरक पानि निनुेाः (१) र्नमािण सम्बन्धी काम 
वा अन्य कुनै काम गने शजम्मेवारी र्लएको व्यशिले वा र्नजको तफि बाट 
काम गने कुनै व्यशिले बेइमानीका र्नयतले र्नधािररत मापदण्ड वा 
गणुस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग िनु े मालको पररमाण घटीबढी 
पारी वा अन्य कुनै हकर्समबाट र्नधािररत गणुस्तरभन्दा फरक पारी र्नमािण 
कायि वा अन्य काम गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई दश 
वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) कुनै माल, वस्त ुवा सेवा आपूर्ति गने शजम्मेवारी भएको व्यशि 
वा र्नजको तफि बाट काम गने कुनै व्यशिले बेइमानीका र्नयतले कमसल 
वा घटी पररमाणका माल, वस्त ु वा सेवा आपूर्ति गनि वा अन्य कुनै 
हकर्समबाट तोहकएको भन्दा फरक गणुको माल, वस्त ुवा सेवा उपलब्ध 
गराउन ुिुँदैन ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाईि 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(127) 
 

२५१. सम्पशिको आपरार्धक उपयोग गनि निनुेाः (१) कसैले सम्पशिको 
आपरार्धक उपयोग गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लार्ग कसैले देिायको काम 
गरेमा र्नजले सम्पशिको आपरार्धक उपयोग गरेको मार्ननेछाः–    

(क)   अकािको सम्पशि बेइमानीको र्नयतले कब्जा गरी 
उपयोग गरेमा, िार्न, नोक्सानी वा हिनार्मना गरेमा वा 
सम्बशन्धत व्यशिको मञ्जुरी र्बना भाडामा लगाएमा वा 
बेचर्बिन गरेमा, 

  तर कुनै जगगाको वास्तहवक सँर्धयारले भलुवश 
सामान्य रूपमा साँध सीमाना र्मच्ने गरी कसैको 
सम्पशि उपयोग गरेकोमा यस िण्ड बमोशजमको कसूर 
मार्नने छैन ।  

(ि)   बेवाररसी सम्पशि पाउने व्यशिले त्यस्तो सम्पशिको 
धनी थािा भएर वा त्यस्तो सम्पशिको धनी थािा िुँदा 
िुँदै वा थािा पाएपर्छ पर्न मनार्सब समयर्भर त्यस्तो 
धनीलाई त्यस्तो सम्पशि हफताि नगरी वा सम्पशि हफताि 
र्लन सूचना नठदई वा त्यस्तो सम्पशिको धनीलाई 
उशचत म्यादसम्म नपिी बेइमानीपूविक त्यस्तो सम्पशि 
आफ्नो र्नर्मि उपयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले 
रूपान्तरण गरेमा । 

   तर उशचत प्रयास गदाि पर्न सम्पशिको धनी 
पिा नलागेमा वा सूचना ठदएको उशचत म्यादर्भर 
सम्पशि धनी सम्पशि हफताि र्लन नआएमा सम्पशि 
पाउने व्यशिले सो सम्पशि आफ्नो र्नर्मि असल 
र्नयतले उपयोग गरेमा यस दफा बमोशजमको कसूर 
गरेको मार्नने छैन । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाईि 
देिाय बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) कुनै व्यशिको मतृ्य ु िुँदाको बित र्नजको कब्जामा 
रिेको सम्पशि र्नजको कानून बमोशजमको िकवालाको 
कब्जामा नपदै त्यस्तो सम्पशिको आपरार्धक उपयोग 
गरेमा वा बालबार्लका, मानर्सक वा शारीररक 
अस्वस्थताले िोस ठेगानमा नरिेको व्यशि वा पचििर 
वषि मार्थका व्यशिको सम्पशिको आपरार्धक उपयोग 
गरेमा तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना वा दवैु सजाय, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य अवस्थामा 
सम्पशिको आपरार्धक उपयोग गरेको भए एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा 
दवैु सजाय । 

  (४) यस दफा बमोशजम आपरार्धक उपयोग गरेको सम्पशि हफताि 
गनि सहकने अवस्थामा रिेछ भने त्यसरी उपयोग गने व्यशिले त्यस्तो 
सम्पशिको धनी वा र्नजको मतृ्य ु भइसकेको भए र्नजको नशजकको 
िकवालालाई हफताि गनुि पनेछ ।  

२५२. आपरार्धक हवश्वासघात गनि निनुेाः (१) कसैले आपरार्धक हवश्वासघात 
गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले देिायको कुनै 
काम गरेमा र्नजले आपरार्धक हवश्वासघात गरे वा गराएको मार्ननेछाः– 

(क) आफ्नो शजम्मा वा संरिणमा रिेको अकािको सम्पशि 
बेइमानीपूविक आफ्नो र्नर्मि प्रयोग गरेमा वा कुनै 
प्रकारले रूपान्तरण गरेमा वा त्यस्तो सम्पशिको 
उपयोग तत्सम्बन्धी करार वा शतिनामा वा कानून 
हवपरीत बेइमानीपूविक आफ्नो र्नर्मि उपयोग गरेमा 
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वा अरु कसैलाई उपयोग गनि ठदएमा वा िक टुटाई 
अरुलाई ठदएमा वा ठदलाएमा,  

(ि) अकािको कुनै काम कारोवार गने शजम्मा र्लएको वा 
कानूनी कतिव्य पालन गनुि पने शजम्मेवारी भएको 
व्यशिले वा कुनै काम कारोबारका सम्बन्धमा अकािको 
प्रर्तर्नर्धको रूपमा काम गने व्यशिले आफू वा अरु 
कसैलाई फाइदा परु् याउनको लार्ग आफ्नो कतिव्यको 
हवपरीत कुनै काम गरी त्यस्तो व्यशिलाई कुनै िार्न, 

नोक्सानी वा िर्त परु् याएमा । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कमिचारी वा 
प्रर्तर्नर्धको िैर्सयतले कुनै व्यशिले वा कुनै सम्पशि 
एक ठाउँबाट अको ठाउँमा परु् याइठदने वा गोदाम वा 
अन्य कुनै ठाउँमा सरुशित साथ राख्न े शजम्मा र्लएको 
वा त्यस्तो गने कानूनी कतिव्य भएको व्यशिले 
आपरार्धक हवश्वासघात गरेमा पाँच वषिसम्म कैद र 
पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिएदेशि बािेक अरु कसैले 
आपरार्धक हवश्वासघात गरेमा तीन वषिसम्म कैद वा 
तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय ।  

२५३. आपरार्धक लाभ (एक्सटसिन) र्लन निनुेाः (१) कसैले आपरार्धक लाभ     
(एक्सटसिन) र्लन वा र्लन लगाउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले कुनै व्यशिलाई 
र्नजको वा अरु कसैको कुनै िर्त परु् याउने डर रासमा पारी र्नजबाट 
बेइमानीपूविक आफ्नो वा अरु कसैको लार्ग कुनै लाभ उठाएमा वा 
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त्यस्तो लाभ उठाउन ेर्नयतले कुनै काम गराएमा वा र्नजलाई कुनै काम 
गनिबाट रोकेमा आपरार्धक लाभ र्लएको मार्ननेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजम सजाय िनुेछाः– 

(क) आपरार्धक लाभ र्लने र्नयतले कसैको ज्यान र्लने, 
अङ्गभङ्ग गने वा गम्भीर चोट परु् याउने डर वा रास 
देिाएमा सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना,   

(ि) कसैको व्यवसायमा गैरकानूनी तररकाले कुनै िर्त 
परु् याउने वा चरररमा झटुो दोष लगाउने र्नयतले डर, 

रास देिाई आपरार्धक लाभ र्लएमा तीन वषिसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना,  

(ग) िण्ड (क) वा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य 
अवस्थामा आपरार्धक लाभ र्लएमा एक वषिसम्म कैद 
र दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

२५४. िर्तपूर्तिाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई िार्न, नोक्सानी 
पगुेको रिेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट र्बगो िलेुकोमा र्बगो असलु गरी 
पीर्डतलाई भराई ठदन ु पनेछ र र्बगो निलेुकोमा पीर्डतलाई मनार्सब 
िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेछ । 

२५५. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितका कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले एक वषि नाघे पर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – २२ 

मदु्रा सम्बन्धी कसूर 

२५६. िोटा मदु्रा बनाउन निनुेाः (१) कसैले िोटा मदु्रा बनाउन वा बनाउने 
उद्योग गनि िुँदैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
मदु्राको पररमाण र मूल्य हवचार गरी पाँच वषिदेशि दश वषिसम्म कैद र 
पचास िजार रुपैयाँदेशि एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनका लार्ग,– 

(क) “मदु्रा” भन्नाले सबै हकर्समको करेन्सी नोट, पोस्टल 
अडिर, पोस्टल नोट, मनी अडिर, चेक, ड्राफ्ट, राभलसि 
चेक, प्रतीतपर, हवर्नमयपर, प्रर्तज्ञापर, के्रर्डट काडि सम्झन ु
पछि र सो शब्दले बैङ्कले आवश्यकता अनसुार साविजर्नक 
सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोहकठदएको अन्य यस्तै 
प्रकारका मौठद्रक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । 

(ि) “िोटा मदु्रा” भन्नाले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क 
वा हवदेशी सरकार वा अर्धकार प्राप्त हवदेशी संस्थाले 
र्नकालेको िो भन्न े भान पाने वा हवश्वास िनु े गरी 
अनर्धकृत रूपमा बनाएको वा नक्कली मदु्रा सम्झन ुपछि । 

२५७. िोटा मदु्रा चलन गनि निनुेाः (१) कसैले िोटो मदु्रा िो भन्ने जानीजानी 
सद्दे सरि चलन गने र्नयतले त्यस्तो मदु्रा िररद वा र्बक्री गनि, र्नकासी 
वा पैठारी गनि, लेनदेन गनि, सद्दे सरि चलनमा ल्याउन वा त्यसको उद्योग 
गनि वा आफूसँग राख्न िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

२५८. िोटा मदु्रा बनाउन ेसामान बनाउन, राख्न वा ममित गनि निनुेाः (१) िोटा 
मदु्रा बनाउन वा बनाउने काममा प्रयोग िनु्छ भन्न ेजानीजानी वा हवश्वास 
गने मनार्सब कारण भई कसैले कुनै औजार वा अन्य कुनै सामान 
बनाउन, ममित गनि, िररद र्बक्री गनि, ठदन र्लन वा र्नकासी वा पैठारी गनि 
वा आफूसँग राख्न िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
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२५९. मापदण्ड हवपरीत मदु्रा बनाउन निनुेाः (१) प्रचर्लत कानून बमोशजम मदु्रा 
बनाउन े अर्धकार पाएको कुनै अर्धकारी वा व्यशिले जानीजानी 
कानूनद्वारा र्नधािररत मापदण्ड हवपरीत िनु ेगरी मदु्रा बनाउन, मदु्रा बनाउने 
शति बन्देज हवपरीत मदु्रा बनाउन, बनाउन ुपनेभन्दा बढी पररमाणमा मदु्रा 
बनाउन वा त्यसरी फरक पारी बनाउन े र्नयतले कुनै काम गनि वा 
त्यसबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई लाभ परु् याउन वा त्यस्तो काममा 
सियोग परु् याउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
सात वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

२६०. मदु्रा बनाउन ेऔजार बाहिर लैजान निनुेाः (१) कानून बमोशजम अर्धकार 
प्राप्त अर्धकारीको आदेशले बािेक कसैले मदु्रा बनाउने यन्र वा उपकरण 
वा अन्य सामिी मदु्रा बनाउने ठाउँबाट बाहिर लैजान िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

२६१. मदु्राको तौल घटाउन वा रूप वदल्न निनुेाः (१) सद्दे सरि व्यविारमा 
चलाउन ेर्नयतले वा सो िनु सक्छ भन्न ेजानीजानी कसैले धातबुाट बनेको 
मदु्राको तौल घटाउन वा धातकुो अंश फरक पानि वा एक हकर्समको 
मदु्रालाई अको हकर्समको मदु्रा िो भन्न ेभान पाने गरी र्नकासी वा पैठारी 
गनि वा आफूसँग राख्न िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

२६२. रोक लगाइएको मदु्रा चलन चल्तीमा ल्याउन निनुेाः (१) चलन चल्तीमा 
रिेको मदु्रालाई चलन चल्तीमा ल्याउन रोक लगाउने गरी कानून 
बमोशजम अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश 
प्रर्तकूल िनुे गरी त्यसरी रोक लगाइएको मदु्रा चलन चल्तीमा ल्याउन, 

लेनदेन गनि वा राख्न िुँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ र त्यसरी चलन चलाएको, लेनदेन गरेको वा रािेको मदु्रा समेत 
जफत िनुेछ । 

२६३. बैङ्क नोट वा र्सक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा बैङ्क नोटमा लेख्न निनुेाः   
(१) अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको आदेश र्बना कसैले मदु्राको रूपमा िाह्य 
भएको बैङ्क नोट वा र्सक्कालाई जलाउन वा त्यसलाई काम नलागने गरी 
गाल्न वा च्यात्न िुँदैन ।  

  (२) कसैले बैङ्क नोटमा लेख्न वा कोनि िुँदैन । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 
व्यशिलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
िनुेछ ।  

२६४. झरुो बैङ्क नोट दरुुपयोग गनि निनुेाः (१) मदु्राको रूपमा िाह्य भएको बैङ्क 
नोट झरुो भई वा अिर, शचह्न वा आकार नशचर्नने भई वा अन्य कुनै 
कारणले चलन चल्तीमा ल्याउन निनुे भई सडाउन े वा जलाउने ठिर 
भएका झरुा नोटिरु कानून बमोशजम अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको 
आदेशले जलाउन ेवा सडाउने कतिव्य भएको व्यशिले त्यस्तो बैङ्क नोट 
चलन चल्तीमा ल्याउन वा त्यसबाट कुनै हकर्समको लाभ पाउने 
वदर्नयतले नजलाई वा नसडाई राख्न वा कसैलाई ठदन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२६५. जफत िनुेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गनि प्रयोग भएको मदु्रा, 
औजार, उपकरण वा यन्र र त्यससँग सम्बशन्धत सामिी जफत िनुेछ ।  

२६६. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले एक वषि नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – २३ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(134) 
 

हटकट सम्बन्धी कसूर 

२६७. िोटा हटकट बनाउन वा चलन गनि निनुेाः (१) कसैले सद्दे सरि चलन 
गने र्नयतले िोटा हटकट बनाउन वा बनाउने उद्योग गनि, िररद र्बक्री 
गनि, लेनदेन गनि वा र्नकासी वा पैठारी गनि वा सद्द ेसरि चलन गनि वा 
त्यस्तो गनि उद्योग गनि वा आफूसँग राख्न िुँदैन ।   

 स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनका लार्ग,–  

(क) “हटकट” भन्नाले िलुाक हटकट वा र्लितमा टाँर्सन े
राजस्व सम्बन्धी अन्य हटकट सम्झन ु पछि र सो 
शब्दले िाम, िलुाक पर वा अरु कुनै वस्तमुा 
लगाइएको वा छाहपएको हटकटको र्नस्सा वा हटकटको 
प्रयोजनका लार्ग प्रयोग िनु ेशस्टकर समेतलाई जनाउँछ । 

(ि) “िोटा हटकट” भन्नाले िण्ड (क) मा उल्लेि गररए 
बमोशजमको हटकट िो भन्न े भान पाने गरी अनर्धकृत 
रूपमा बनाएको नक्कली हटकट सम्झन ु पछि र सो 
शब्दले एकपटक प्रयोग भइसकेको हटकट समेतलाई 
जनाउँछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२६८. िोटा हटकट बनाउन ेऔजार िररद, र्बक्री, ममित इत्यादी गनि निनुेाः (१) 
िोटा हटकट बनाउन ेकाममा प्रयोग िनु्छ भन्न ेजानीजानी वा हवश्वास गनुि 
पने मनार्सब कारण भई कसैले कुनै औजार वा अन्य कुनै सामान 
बनाउन, ममित गनि, िररद र्बक्री गनि, लेनदेन गनि वा आफूसँग राख्न िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२६९. प्रयोग भएको हटकट पनुाः प्रयोगमा ल्याउन निनुेाः (१) एक पटक प्रयोग 
भइसकेको हटकट िो भन्न ेजानीजानी त्यस्तो हटकट कसैले पनुाः सद्दे सरि 
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प्रयोग गनि, सद्दे सरि प्रयोग गने र्नयतले हटकटमा लागेको छाप वा शचह्न 
मेट्न, िकुि न वा उडाउन वा त्यसको उद्योग गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२७०. साविजर्नक र्लितमा प्रयोग भएको हटकट उप्काउन निनुेाः (१) कसैले 
कुनै साविजर्नक र्लितमा प्रयोग भएको कुनै हटकट उप्काउन वा 
उप्काउन ेउद्योग गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
छ महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२७१. जफत िनुेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गनि प्रयोग भएको हटकट, 

औजार, उपकरण वा त्यससँग सम्बशन्धत सामिी जफत िनुेछ । 

२७२. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले एक वषि नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद–२४ 

नापतौल सम्बन्धी कसूर 

२७३. नाप्ने वा तौलन ेसाधन नक्कली बनाउन वा चलन गनि निनुेाः (१) कसैले 
नाप्ने, तौलन े वा गणुस्तर र्नधािरण गने कुनै साधन र्नधािररत स्तरभन्दा 
घटी बढी िनुे गरी बनाउन वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको 
नाप्ने, तौलने, गणुस्तर र्नधािरण गने साधन जानीजानी सक्कली सरि चलन 
गनि वा चलन गने र्नयतले राख्न वा र्बक्री गनि वा त्यस्तो साधनमा 
लगाउने छाप वा टाचँा नक्कली बनाउन वा नाप्ने, तौलने वा गणुस्तर 
र्नधािरण गने साधनको छाप वा टाँचा र्बगानि वा अको कुनै साधनको 
मद्दतले त्यस्तो साधनको नाप्ने, तौलने वा गणुस्तर र्नधािरण िमतामा 
प्रभाव पानि वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य 
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कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटी बढी िनु सक्ने 
बनाउन िुँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “नाप्ने, तौलने वा गणुस्तर 
र्नधािरण गने साधन” भन्नाले कुनै वस्त ुवा सेवाको इकाई, गणु वा पररमाण 
वा त्यस्तो वस्त ु वा सेवाको शदु्धता वा स्तर वा कुनै वस्तकुो इकाई 
र्नधािरण गनि कानून बमोशजम चलन चल्तीमा रिेको साधन सम्झन ुपछि । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम बनाएको, चलन चल्तीमा ल्याएको 
साधन, त्यसलाई बनाउने वा ममित गने औजार समेत जफत िनुेछ । 

२७४. नाप्ने, तौलने वा गणुस्तर र्नधािरण गने साधन कपटपूणि प्रयोग गनि निनुेाः 
(१) कसैले कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको र्सलर्सलामा नाप्ने, 
तौलने वा गणुस्तर र्नधािरण गने साधन प्रयोग गनुि पदाि कानून बमोशजम 
त्यस्तो साधनको चलन चल्तीमा र्नधािरण गररएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा 
घटी बढी िनुे गरी कपटपूणि रूपमा प्रयोग गनि, अको कुनै साधन वा 
उपायको मद्दतले त्यस्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्न,े तौलने वा 
गणुस्तर र्नधािरण गने कुरामा प्रर्तकूल प्रभाव पानि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२७५. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – २५ 

र्लित सम्बन्धी कसूर 

२७६. कीते गनि निनुेाः (१) कसैले हकते गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले सविसाधारण वा 
कसैलाई कुनै िार्न, नोक्सानी वा िर्त परु् याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै 
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लाभ परु् याउने र्नयतले कुनै झटु्टा र्लित वा झटु्टा हवद्यतुीय अर्भलेि वा 
र्लित वा हवद्यतुीय अर्भलेिको झटु्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा 
र्नजले हकते गरेको मार्ननेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग,–  

(क) “र्लित” भन्नाले र्लितमा लागेको सिी, औठँा छाप, 

छाप र र्लितमा जर्नएको अङ्क, अिर, र्मर्त वा अन्य 
कुनै व्यिोरा सम्झन ुपछि । 

(ि) “झटु्टा र्लित बनाउन ेकाम” भन्नाले देिायको कुनै काम 
सम्झन ुपछिाः– 

(१) जनु अर्धकारी वा व्यशिले र्लित बनाएको, 
लेिेको वा सिीछाप गरेको िोइन त्यस्तो 
अर्धकारी वा व्यशिले र्लित बनाएको, लेिेको 
वा सिीछाप गरेको िो भन्ने हवश्वास पाने 
हकर्समबाट बेइमानीपूविक र्लित वा त्यसको 
अंश तयार गने, हवद्यतुीय अर्भलेि तयार गने वा 
पठाउने, हवद्यतुीय अर्भलेिमा र्डशजटलिरु 
संरिण गने, 

(२) र्बना अर्धकार वा बेइमानीपूविक कुनै र्लित वा 
हवद्यतुीय अर्भलेिमा कुनै कुरा थपी, मेटी, केरी, 
पररवतिन गरी वा अन्य कुनै हकर्समबाट व्यिोरा 
फरक वा नबशुझने पाने,  

(३) मानर्सक अस्वस्थताको कारणबाट िोस 
ठेगानमा नभएको, मादक पदाथि वा लागू पदाथि 
सेवन गरेको वा छलकपटमा पाररएको कारणले 
कसैले र्लितमा लेशिएको कुराको मतलव 
बझु्न सक्दैन भन्न ेजानीजानी त्यस्तो व्यशिलाई 
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र्लित बनाउन, सहिछाप गनि वा र्लितमा 
लेशिएको कुनै कुरा बदल्न लगाउने, 

(४) एक कामको लार्ग सिीछाप गरी र्लफा, कागज 
वा छाप र्लए ठदएकोमा त्यस्तो काममा नलगाई 
अकै प्रयोजनको र्लित िडा गने वा सोमा 
लगाउने । 

   (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) राष्ट्रपर्तबाट प्रमाणीकरण भएको र्लित हकते गनेलाई 
दश वषिसम्म कैद र एक लाि रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(क१) प्रदेश प्रमिुबाट प्रमाणीकरण भएको र्लित हकते 
गनेलाई िण्ड (क) बमोशजमको कैद र जररबाना,  

(ि) अदालतको फैसला वा आदेश हकते गनेलाई आठ 
वषिसम्म कैद र असी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग) िण्ड (क) र (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य 
सरकारी वा साविजर्नक र्लित हकते गनेलाई सात 
वषिसम्म कैद र सिरी िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य 
कुरा हकते गनेलाई पाँच वषिसम्म कैद र पचास िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना । 

  (४) कसैले हकते गरी प्राप्त गरेको सम्पशि र्लई मार्ससकेको रिेछ 
भने र्नजलाई उपदफा (३) बमोशजमको सजायको अर्तररि र्बगो 
बमोशजमको थप जररबाना समेत िनुेछ । 

  (५) कसैले हकते गरी कुनै सम्पशि प्राप्त गरेको रिेछ भने र्नजले 
त्यस्तो सम्पशि सम्बशन्धत धनीलाई हफताि गनुि पनेछ र त्यस्तो सम्पशि 
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मार्ससकेको रिेछ भने कसूरदारको अन्य जायजातबाट त्यसको र्बगो 
धनीलाई भराई ठदन ुपनेछ ।  

२७७. कीते र्लित सद्दे सरि राख्न वा व्यविारमा ल्याउन निनुेाः (१) हकते 
र्लित िो भन्ने जानीजानी वा हवश्वास गनुि पने मनार्सब कारण भई कसैले 
बेइमानीपूविक त्यस्तो र्लित सद्दे सरि व्यविार गने र्नयतले साथमा राख्न ु
िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) हकते र्लित िो भन्न ेजानीजानी वा हवश्वास गनुि पने मनार्सब 
कारण भई कसैले त्यस्तो र्लित सद्दे सरि व्यविारमा ल्याएमा र्नजलाई 
त्यस्तो र्लित हकते गरे सरिको सजाय िनुेछ । 

२७८. कीते र्लित बनाउन ेऔजार बनाउन निनुेाः (१) कसैले हकते र्लित 
िडा गने वा बनाउन े काममा प्रयोग गने र्नयतले वा त्यस्तो काममा 
प्रयोग िनु सक्छ भन्न ेजानीजानी वा हवश्वास गनुि पने मनार्सब कारण भई 
हकते र्लित बनाउन े छाप वा अन्य कुनै औजार बनाउन, ममित गनि, 
िरीद गनि, ठदन र्लन वा आफूसँग राख्न ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
चार वषिसम्म कैद र चालीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ । 

२७९. जालसाजी गनि निनुेाः (१) कसैले जालसाजी गनि वा गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग हकते मार्नने कसूर 
बािेक कसैको िक मेट्ने, िदम्याद, तारेि जाने, कुनै हकर्समले िार्न, 

नोक्सानी गने वा कसैलाई िर्त वा लाभ परु् याउने र्नयतले जानीजानी 
नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको िो भनी वा झटु्टा र्मर्त, अङ्क वा व्यिोरा 
उल्लेि गरी र्लित बनाएमा वा त्यस्तो र्लितमा सिीछाप गरे वा 
गराएमा वा आफ्नो िक नभएको कुरामा िक भएको देिाई कुनै काम 
गरेमा जालसाजीको कसूर गरेको मार्ननेछ । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(140) 
 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

  (४) कसैले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पशि र्लई मार्ससकेको 
रिेछ भने र्नजलाई उपदफा (३) बमोशजमको सजायको अर्तररि र्बगो 
बमोशजमको थप जररबाना समेत िनुेछ ।  

  (५) कसैले जालसाजी गरी कुनै सम्पशि प्राप्त गरेको रिेछ भने 
र्नजले त्यस्तो सम्पशि सम्बशन्धत धनीलाई हफताि गनुि पनेछ र त्यस्तो 
सम्पशि मार्ससकेको रिेछ भने कसूरदारको अन्य जायजातबाट त्यसको 
र्बगो धनीलाई भराई ठदन ुपनेछ । 

२८०. जालसाजी र्लित सद्दे सरि व्यविारमा ल्याउन निनुेाः (१) कसैले 
जालसाजी र्लित िो भन्न ेथािा पाई वा थािा पाउन ुपने मनार्सब कारण 
भई त्यस्तो र्लित सद्दे सरि व्यविारमा ल्याउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
जालसाजी गरे सरिको सजाय िनुेछ । 

२८१. मर्तयार मानी सजाय िनुेाः (१) हकते कागज िो भनी जानीजानी सािी 
बस्ने वा र्लित लेख्न ेव्यशिलाई हकते कसूरको मर्तयार मार्ननेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको मर्तयारलाई दफा २७६ को 
उपदफा (३) मा उशल्लशित सजायको आधा सजाय िनुेछ । 

२८२. िर्तपूर्ति भराई ठदन ु पनेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई 
िार्न, नोक्सानी, भएकोमा कसूरदारबाट त्यस्तो िार्न, नोक्सानी भएको 
व्यशिलाई मनार्सब िर्तपूर्ति भराई ठदन ुपनेछ ।   

२८३. िदम्यादाः साविजर्नक र्लित हकते गरेकोमा थािा पाएको र्मर्तले दईु वषि 
र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले छ महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोर्धत । 
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पररच्छेद – २६ 

आपरार्धक प्रवेश तथा आपरार्धक उपद्रव सम्बन्धी कसूर 

२८४. आपरार्धक प्रवेश गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको सम्पशिमा आपरार्धक 
प्रवेश गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले देिायको कुनै 
काम गने र्नयतले िूल िजु्जत गरी वा नगरी अनर्धकृत रूपमा अकािको 
स्वार्मत्व वा कब्जामा रिेको कुनै सम्पशिमा त्यस्तो व्यशिको अनमुर्त 
नर्लई प्रवेश गरेमा वा अनमुर्त र्लई प्रवेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै काम 
गने र्नयतले सो सम्पशिमा बर्सरिेमा, ओगटेमा वा सम्पशि उपभोग गरी 
रिेमा र्नजले आपरार्धक प्रवेश गरेको मार्ननेछाः– 

(क) कुनै कसूर गने, वा 

(ि) जनु व्यशिको स्वार्मत्व वा कब्जामा सम्पशि रिेको छ 
त्यस्तो व्यशिलाई डररास देिाउने, अपमान गने वा 
शझझ्याउने । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) उपदफा (२) को िण्ड (क) को प्रयोजनका लार्ग 
आपरार्धक प्रवेश गनेलाईि त्यस्तो कसूरको उद्योग गरे 
सरिको सजाय,  

(ि) उपदफा (२) को िण्ड (ि) को उद्देश्यले कुनै 
सरकारी कायािलय वा मार्नस बसोवास गरेको घरमा 
प्रवेश गरेको भए छ महिनासम्म कैद वा पाँच िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग,–  

(१)  अस्थायी बसोवास गरेको ठाउँलाई पर्न घर मार्ननेछ ।  
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(२)  सनातनदेशि प्रयोग गदै आएको बाटो, र्नकास, पानीघाट, 

र्सँचाइको कुलो, मसानघाट, देवालयमा प्रवेश गरेको वा 
प्रयोग गरेकोमा आपरार्धक प्रवेश गरेको मार्नने छैन । 

२८५. आपरार्धक उपद्रव गनि निनुेाः (१) कसैले आपरार्धक उपद्रव गनि वा 
गराउन िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले देिायको कुनै 
काम गरेमा र्नजले आपरार्धक उपद्रव गरेको मार्ननेछाः– 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय ति, नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको पूणि वा 
अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रण रिेको सङ्गठठत संस्था, 
सविसाधारण वा कुनै व्यशिलाई कुनै िार्न, नोक्सानी वा 
िर्त परु् याउने र्नयतले वा त्यस्तो िर्त पगुन सक्छ 
भन्न ेजानीजानी वा हवश्वास गनुि पने मनार्सब कारण भई 
वा लापरबािी वा िेलचेक्र्याइँ गरी कुनै सरकारी, 
साविजर्नक वा र्नजी सम्पशि नाश गरेमा वा त्यसको 
मूल्य, मित्त्व वा उपयोर्गता घट्ने कुनै काम गरेमा,   

(ि) साविजर्नक वा र्नजी ढल, र्नकास, कुलो, पधेँरो, सडक, 

पलु वा कुनै सिार वा यातायातको साधन इत्याठदको 
िार्न, नोक्सानी वा अनशुचत िर्त परु् याएमा वा िर्त 
पगुने कुनै काम गरेमा वा सोको उपयोगमा जानीजानी 
कुनै हकर्समले बाधा अवरोध िार्न, नोक्सानी वा 
अनशुचत िर्त परु् याएमा वा िर्त पगुने कुनै काम 
गरेमा,  

(ग) अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको आदेशले बािेक साविजर्नक 
सहुवधाको लार्ग राशिएको कुनै सङे्कत वा शचह्न नासेमा, 
िटाएमा, मेटेमा वा र्बगारेमा,  
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(घ) झटुो अफवाि फैलाएर वा अरुलाई धोका िनु े कुनै 
साधनको प्रयोग गरेर अकािको काम कारोबार वा 
व्यवसायमा बाधा परु् याएमा वा अकािको व्यापारको 
ख्यार्तलाई िर्त परु् याएमा,  

(ङ) अकािको शचठ्ठी, सूचना, परु्लन्दा वा अन्य कुनै माल 
लकुाएमा वा बदर्नयतसाथ हढलो पगुने गराएमा । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई देिाय 
बमोशजमको सजाय िनुेछाः– 

(क) नेपाल सरकारले संरिण गरेको वा कानून बमोशजम 
संरशित कुनै वन्यजन्त ु वा वनस्पर्तको प्रजार्तको 
अशस्तत्व नै हवनाश गने उद्देश्यले राहष्ट्रय र्नकुञ्ज वा 
आरि वा संरशित िेर, हवश्व सम्पदा सूचीमा समावेश 
भएका ऐर्तिार्सक वा परुाताशत्त्वक स्मारक वा स्तम्भ, 

ऐर्तिार्सक वा परुाताशत्त्वक मित्त्वका वस्त ु सङ्कलन 
गरी राशिएको स्थान वा सङ्क्ििालय, ऐर्तिार्सक 
र्लितिरु राशिएको अर्भलेिालय, जङ्गी वा प्रिरीको 
िातिर्तयार तथा िरिजाना राशिएको सैर्नक वा 
अधिसैर्नक घर वा ठाउँ, सरुिण छापािाना, र्सक्का 
टकमारी गने टक्सार, कारिाना, बैङ्क नोट छाप्ने वा 
थपुाने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गोदाममा आगो लगाएमा वा 
हवष्फोटक पदाथि प्रयोग गरेमा जन्मकैदको सजाय र 
र्बगो बमोशजम जररबाना, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिए बािेकका ऐर्तिार्सक, 

परुाताशत्त्वक वा धार्मिक स्मारक वा स्तम्भ, साविजर्नक 
वा सरकारी मित्त्वका कागजात रिेको भवन वा 
तिहवल रिेको अदालत, संवैधार्नक र्नकाय, नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको कायािलय वा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तिको पूणि 
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वा अर्धकांश स्वार्मत्व वा र्नयन्रण रिेको संस्था, 
हवदेशी कूटनीर्तक र्नयोग वा अन्तरािहष्ट्रय वा 
अन्तरसरकारी संस्थाको कायािलयमा आगो लगाई वा 
हवष्फोटक पदाथि प्रयोग गरी आपरार्धक उपद्रव गरेको 
भए पाँच वषिदेशि बाह्र वषिसम्म कैद र र्बगो बमोशजम 
जररबाना, 

(ग) िण्ड (क) वा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य कुनै 
काम गरी कुनै साविजर्नक सम्पशिमा िर्त परु् याई 
आपरार्धक उपद्रव गरेको भए चार वषिसम्म कैद र 
चालीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(घ) कसैको घर, कायािलय वा कुनै सम्पशिमा आगो लगाई 
वा हवष्फोटक पदाथि प्रयोग गरी आपरार्धक उपद्रव 
गरेकोमा दईु वषिदेशि पाँच वषिसम्म कैद र बीस 
िजारदेशि पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना,  

(ङ) िण्ड (क), (ि), (ग) वा (घ) मा लेशिएदेशि बािेक 
अरु कुनै काम गरी आपरार्धक उपद्रव गरेको कारणले 
कसैलाई कुनै िार्न, नोक्सानी भएकोमा तीन वषिसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

  (४) यस दफा बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई िार्न, नोक्सानी 
भएमा िार्न, नोक्सानी भएको र्बगो बराबरको िर्तपूर्ति कसूरदारबाट 
पीर्डतलाई भराई ठदन ुपनेछ ।  

२८६. लटुहपट गनि निनुेाः (१) कसैले लटुहपट गनुि वा गराउन ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लार्ग कसैले आफ्नो िक 
नपगुने वा अन्य कसैको स्वार्मत्व, शजम्मा वा र्नयन्रणमा रिेको सम्पशि 
चोरी वा ठगी गरेको अवस्थामा बािेक अरु कुनै हकर्समले जबजिस्ती गरी 
वा नगरी िोसी, धरपकड वा लछार पछार गरी वा त्यस्तो गने धम्की 
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ठदई लैजान े वा िार्न, नोक्सानी गने र्नयतले कुनै काम गरेमा लटुहपट 
गरेको मार्ननेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
महिनासम्म कैद वा लटुहपट गरेको र्बगोको पच्चीस प्रर्तशतसम्म 
जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ र लटुहपट भएको सम्पशिको र्बगो 
कसूरदारबाट पीर्डतलाई भराई ठदन ुपनेछ ।  

२८७. कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पशि र्लन निनुेाः (१)  कुनै कसूर गरी प्राप्त 
गरेको सम्पशि िो भन्न ेजानीजानी वा हवश्वास िनुे कुनै मनार्सब कारण 
भई कसैले कुनै सम्पशि र्लन, राख्न वा िरीद र्बक्री गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
पाँच वषि कैद वा पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम र्लए रािेको वा िररद र्बक्री गरेको 
सम्पशि सो सम्पशिको धनीलाई हफताि गनुि पनेछ । 

२८८. िदम्यादाः दफा २८४ र २८५ अन्तगितको कसूर त्यस्तो कसूर भएको 
र्मर्तले छ महिनार्भर र दफा २८६ को अन्तगितको कसूरमा सो भए 
गरेको र्मर्तले तीन महिनार्भर र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य कसूर 
त्यस्तो कसूर भएको कुरा थािा पाएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ 
उजरु लागन ेछैन । 

 

पररच्छेद – २७ 

पशपुिी सम्बन्धी कसूर 

२८९. गाई, गोरु मानि वा कुट्न निनुाेः (१) कसैले गाई वा गोरु माने वा कुनै 
चोट परु् याउने र्नयतले कुनै काम गनुि वा गराउन ुिुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मनि 
गएमा त्यस्तो कसूर गने व्यशिलाई तीन वषि सम्म कैद िनुेछ । 
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  (३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा र्नजलाई छ 
महिनासम्म कैद र अन्य चोट परु् याएमा पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
िनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न कसैले 
कुनै गाई वा गोरुले आफ्नो वा अरुको शजउ वा ज्यानमा परु् याउन 
लागेको िर्त बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गदाि त्यस्तो गाई वा 
गोरु मनि गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पगुन गएको 
रिेछ भने यस दफा बमोशजम कसूर गरेको मार्नने छैन । 

२९०. पशपुिी प्रर्त र्नदियी व्यविार गनि निनुेाः (१) कसैले कुनै पशपुिीलाई 
कुटी, हिकािई वा बोक्न सक्ने िमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा 
सामथ्यिभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, िहटरा वा अन्य कुनै कारणबाट 
काम गनि असमथि भएकोलाई काममा लगाई वा िार्नकारक वस्त ुसेवन 
गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना ठदन वा आफूले पालेको पशपुिी 
रोगी वा वदृ्ध भएको कारणले साविजर्नक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै 
हकर्समबाट र्नदियी वा कु्रर व्यविार गनि िुँदैन ।  

  तर पशपुिीलाई कुनै काम गनि र्सकाउने, तार्लम ठदने, त्यसलाई 
आफ्नो कामप्रर्त र्नपणु बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम बल प्रयोग गरी कुनै 
काम गनि वा पशपुिीलाई त्यसको शारीररक िमता अनसुार कुनै भारी 
बोकाउन वा दौडाउन बाधा पने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन महिनासम्म कैद वा पाँच िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२९१. साविजार्नक स्थलमा पश ुवा पिी मानि निनुेाः (१) यस संहितामा अन्यथा 
व्यवस्था भएकोमा बािेक कसैले पर्न कुनै पश ुवा पिीलाई परम्परादेशि 
बली ठदँदै आएको धार्मिक स्थल बािेक अन्य कुनै पर्न साविजर्नक 
स्थलमा मानुि िुँदैन । 
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  तर परम्परादेशि नै पश ुवा पिीको बध गनि चली आएको मेला, 
जारा, िाट वा मिोत्सव वा स्थानमा पश ुवा पिी मानि बाधा पने छैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लार्ग “साविजर्नक स्थल” भन्नाले 
बाटो, सडक, पलु, चौर वा मार्नस आवत जावत गने ठाउँ सम्झन ुपछि ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम बली ठदनपुदाि परम्परादेशि बली ठददै 
आएको धार्मिकस्थल बािेक अन्य साविजर्नक वा धार्मिकस्थलमा पश ुवा 
पिीको बली ठदन सहकने छैन ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम पश ुवा पछीको बली ठदनपुदाि पश ु
वा पिीको बलीको हवकल्पमा िनु सक्ने अन्य उपाय भएमा त्यस्तो 
उपाय अवलम्बन गनुि पनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको उपाय अपनाउन सम्भव नभई पश ु
वा पिीको बली ठदन ु परेमा त्यस प्रयोजनका लार्ग सम्बशन्धत धार्मिक 
स्थलका व्यवस्थापकले र्नधािरण गरेको ठाँउमा र र्नधािरण गरेको हवर्ध 
बमोशजम बली ठदने काम गनुि पनेछ । 

  (५) यस दफा बमोशजम कसूर गने वा गराउन े व्यशिलाई एक 
महिनासम्म कैद वा पाचँ िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

२९२. िदम्यादाः दफा २९० अन्तगितको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको र्मर्तले 
र यस पररच्छेद अन्तगितको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा 
थािा पाएको र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 
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भाग – ३ 

वैयशिक गोपनीयता तथा प्रर्तष्ठा हवरुद्वको कसूर 

पररच्छेद – १ 

गोपनीयता हवरुद्धका कसूर 

२९३. अकािको कुरा सनु्न वा ध्वनी अङ्कन गनि निनुेाः (१) कसैले दईु वा 
दईुभन्दा बढी व्यशििरुका बीचमा भएका कुनै कुरा अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारीको अनमुर्तले वा त्यसरी कुरा गने व्यशििरुको मञ्जुरी र्बना 
कुनै याशन्रक उपकरणको प्रयोग गरेर सनु्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी 
अङ्कन गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

  तर साविजर्नक रूपमा गररएको भाषण वा विव्यको िकमा यो 
दफा लागू िनुे छैन ।  

२९४. गोप्य कुरा प्रकट गनि निनुेाः (१) कसैले आफ्नो व्यावसाहयक कामको 
र्सलर्सलामा कुनै व्यशिबाट थािा पाएको र्नजको कुनै गोप्य कुरा 
कानूनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यशिले अनमुर्त ठदएको अवस्थामा 
बािेक कसैलाई पर्न प्रकट गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई एक 
वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

२९५. अनमुर्त र्बना कुनै व्यशिको तस्वीर शिच्न वा तस्वीरको स्वरूप र्बगानि 
निनुेाः (१) कसैले कुनै व्यशिको अनमुर्त र्बना र्नजको तस्वीर शिच्न वा 
र्नजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर रािी अको तस्वीर बनाउन िुँदैन । 

  तर कसैले कुनै साविजर्नक स्थानको तस्वीर शिच्दा त्यस्तो 
स्थानमा रिेको कुनै व्यशि समेतको तस्वीर शिशचन गएको रिेछ भने 
यस दफा बमोशजम कसूर गरेको मार्नने छैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

  (३) कसैले एकको तस्वीरको केिी भाग अको व्यशिको अको 
भागसँग रािी वा अन्य कुनै हकर्समले हवकृत रूपको तस्वीर बनाउन वा 
प्रकाशन गनि िुँदैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

२९६. अनमुर्त र्बना एकको तस्वीर अरुलाई ठदन वा र्बक्री गनि निनुेाः (१) 
कसैले कुनै व्यशिको तस्वीर र्नजको अनमुर्त र्बना अरुलाई ठदन वा 
र्बक्री गनि वा र्नजलाई शझझ्याउन वा सताउन,े िैरान पाने वा र्नजबाट 
कुनै अनशुचत फाइदा र्लने वा तस्वीरको व्यापाररक प्रयोग गरी फाइदा 
र्लने र्नयतले प्रकाशन गनि, प्रचार वा िररद र्बक्री गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
तीन वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

२९७. शचठ्ठी िोल्न वा टेर्लफोनमा गरेको कुरा सनु्न निनुेाः (१) अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारी वा सम्बशन्धत व्यशिको अनमुर्त र्बना कसैको शचठ्ठी िोल्न वा 
अरुले टेर्लफोनमा गरेको कुरा कुनै याशन्रक उपकरणको प्रयोग गरेर 
बीचमा सनु्न वा ध्वनी अङ्कन गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

२९८. हवद्यतुीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गनि निनुेाः (१) कसैले हवद्यतुीय 
माध्यममा रिेको वा प्रवाि िनुे सूचना, जानकारी, पराचार अनर्धकृत 
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रूपमा प्राप्त गनि त्यसको गोपनीयता भङ्ग गनि वा अनर्धकृत रूपमा 
कसैलाई िस्तान्तरण गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  

२९९. छलकपटपूणि टेर्लफोन वा सन्देश प्रवाि गनि निनुेाः (१) कसैले आफ्नो 
पररचय ठदई वा नठदई कसैलाई छल्ने, धोका ठदन,े िैरानी पाने वा सताउने 
उद्देश्यले छलकपटपूणि टेर्लफोन वा सन्देश प्रवाि गनि गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई दईु वषिसम्म 
कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

३००. िैरान पाने बदर्नयतले शचठ्ठी पर लेख्न निनुेाः (१) कसैलाई डर, रास वा 
दाुःि वा िैरानी ठदने, अपमान वा बेइज्जत गने बदर्नयतले कुनै शचठ्ठी पर, 

पचाि वा अन्य कुनै हकर्समको र्लित लेिी, लेिाई वा हवद्यतुीय 
माध्यमद्वारा धम्की ठदने, सताउने, शजस्क्याउने वा अन्य कुनै हकर्समले 
अनशुचत व्यविार गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ । 

३०१. अरुको शरीर िानतलासी गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम अर्धकार प्राप्त 
अर्धकारी वा र्नजको आदेश वा सरुिाको प्रयोजनका लार्ग िहटएको 
व्यशिले अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको अनमुर्तले बािेक कसैले सम्बशन्धत 
व्यशिको स्वीकृर्त र्बना अरुको शरीर, सवारी साधन वा र्नजी प्रयोगका 
वस्तिुरुको िानतलासी गनि वा गराउन िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  
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३०२. अरुको आवासमा अनर्धकृत प्रवेश गनि निनुेाः (१) कानून बमोशजम 
अर्धकार प्राप्त अर्धकारी वा र्नजको आदेशले बािेक कसैले अरुको घरमा 
सम्बशन्धत घर धनीको स्वीकृर्त र्बना अनर्धकृत रूपमा प्रवेश गनि, घर 
धनी वा र्नजको पररवारको गोप्यता भङ्ग गनि वा त्यस्तो घरको 
िानतलासी गनि वा गराउन िुँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लार्ग “घर” भन्नाले कुनै व्यशिले 
बसोवास गरेको घर, र्नवास, आवास, कोठा सम्झन ु पछि र सो शब्दले 
त्यस्तो व्यशिले रात र्बताउने गरी बसेको िोटेल कोठा, शशहवर र पाल 
समेतलाई जनाउँछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यशिलाई तीन 
वषिसम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ ।   

३०३. िर्तपूर्ति भराई ठदन ु पनेाः यस पररच्छेद बमोशजमको कसूर गरी कसैले 
कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा कसैलाई कुनै हकर्समको िार्न, नोक्सानी, िैरानी 
वा िर्त परु् याएको रिेछ भने कसूरबाट त्यस्तो लाभ, िार्न, नोक्सानी, 
िैरानी वा िर्तको िर्तपूर्ति समेत भराई ठदन ुपनेछ ।  

३०४. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूरमा कसूर भए गरेको र्मर्तले 
तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

पररच्छेद – २ 

गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर 

३०५. गाली गनि निनुेाः (१) कसैले कसैलाई गाली गनि िुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले कसैलाई 
िोच्याउने र्नयतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा 
र्नजले गाली गरेको मार्ननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने व्यशिलाई 
एक वषिसम्म कैद वा दश िजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 
िनुेछ ।  
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३०६. बेइज्जती गनि निनुेाः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गनि िुँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ग कसैले देिाय बमोशजमको 
काम गरेमा र्नजले बेइज्जती गरेको मार्ननेछाः– 

(क) अरुको इज्जतमा धक्का परु् याउने र्नयतले वा धक्का पगुन 
सक्छ भन्ने जानीजानी वा हवश्वास गने मनार्सब कारण 
भई लेिेर, आचरण वा आकार वा शचह्न वा प्रचार 
प्रसारद्वारा वा अरु कुनै हकर्समबाट प्रत्यि वा अप्रत्यि 
रूपले त्यस्तो व्यशिलाई अरुको दृहष्टमा र्नजको 
व्यशिगत चररर, आचरण, नैर्तकता वा ख्यार्तलाई 
िोच्याउने गरी चररर ित्या गरेमा वा र्नजको शरीर 
सामान्यताः घशृणत अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई हवश्वास 
पने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा 
प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती 
िनुे साधनको रूपमा प्रयोग गररएको कुनै शचज 
जानीजानी र्बक्री वा हवतरण गरेमा,  

(ि) मतृकलाई कुनै आिेप लगाइएकोमा त्यस्तो आिेप 
लगाउँदाका बित र्नज जीहवत रिेको भए र्नजको 
इज्जतमा धक्का पगुने रिेछ भन्न े जानीजानी र्नजको 
पररवार वा नशजकको अन्य नातेदारिरुको भावनामा 
चोट परु् याउने र्नयतले कुनै आिेप लगाएकोमा, 

(ग) ............... 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापर्न 
देिायको कामलाई बेइज्जती मार्नन ेछैनाः– 

(क) सविसाधारणको हितको लार्ग प्रमाण र आधार सहित 
कुनै व्यशिसँग सम्बशन्धत साँचो कुरा प्रकाशन वा 
प्रशारण गनुि, 

                                                           
 मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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(ि) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओिदाको कतिव्य पालना गदाि 
र्नजको आचरणलाई र्लएर वा त्यस्तो आचरणबाट 
बशुझनेसम्मको मार र्नजको चरररलाई र्लएर असल 
र्नयतले मयािठदत ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गनुि, 

(ग) कुनै व्यशिको साविजर्नक पद वा ओिोदाको मित्त्वसँग 
सम्बन्ध राख्न े आचरण र त्यस्तो आचरणबाट 
बशुझनेसम्मको र्नजको चरररलाई र्लएर असल र्नयतले 
कुनै हवचार प्रकट गनुि, 

(घ) कुनै कुरा गने व्यशिले सविसाधारणको रायको लार्ग 
कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गणु वा 
दोषलाई र्लएर वा सो िदसम्म मार त्यस्तो कुरा गने 
व्यशिको चरररलाई र्लएर असल र्नयतले मयािठदत 
ढङ्गबाट कुनै हवचार प्रकट गनुि, 

(ङ) कुनै व्यशिको अको कुनै व्यशि उपर कानूनद्वारा वा 
र्नजसँग भएको करारद्वारा कुनै अर्धकार भएकोमा 
र्नजले सो अर्धकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो 
व्यशिको आचरणमा असल र्नयतले कुनै िोट लगाउन,ु 

(च) कानून बमोशजम कुनै कसूरको अनसुन्धान गनुि वा 
त्यस्तो आधारमा र्नजलाई कानून बमोशजम अर्भयोग 
लगाउन,ु 

(छ) कसैलाई र्नजको हितको लार्ग, र्नजको स्वाथि भएको 
व्यशिको हितको लार्ग वा सविसाधारणको हितको 
लार्ग अरु कुनै व्यशिको हवरुद्ध सतकि  पानुि । 

(ज) साविजर्नक हित, सदाचार वा नैर्तकताको लार्ग असल 
र्नयतले कसैको कुनै कायि चररर वा आचरणको 
सम्बन्धमा व्यङगय गनि वा आधार र कारण सहित 

                                                           
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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कुनै हटप्पणी गनि वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण 
गनि । 

३०७. बेइज्जती गरेमा िनुे सजायाः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा 
गराएमा र्नजलाई दईु वषिसम्म कैद वा बीस िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
वा दवैु सजाय िनुेछ ।  

  तर हवद्यतुीय वा अन्य आम सिारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे 
वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वषिसम्म कैद र दश िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (२) कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएको ठिररएमा 
बेइज्जती गररएको व्यशिलाई कसूरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यशिको 
प्रर्तष्ठामा पनि गएको असर तथा हवद्यतुीय वा अन्य आमसिारका 
माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई हवचार गरी 
कसूरदारबाट मनार्सब िर्तपूर्ति र त्यस्तो व्यशिलाई कसूरदारबाट मदु्दामा 
लागेको िचि समेत भराउन ुपनेछ ।  

  (३) मररसकेको कुनै व्यशिलाई यस पररच्छेद बमोशजम बेइज्जती 
गरेको ठिररएमा कसूरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट 
लागेको र्नजको नशजकको िकवालालाई त्यस्तो िर्तपूर्ति र मदु्दामा 
लागेको िचिको रकम भराई ठदन ुपनेछ । 

३०८. िदम्यादाः यस पररच्छेद अन्तगितको कसूर भएको कुरा थािा पाएको 
र्मर्तले तीन महिना नाघेपर्छ उजरु लागने छैन । 

  

 

 

 

 

                       (र्मर्त 2079।07।30 गते अद्यावर्धक गरेको) 


