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केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, 

२०७४ 

प्रमाणीकरण र नपेाल राजपत्रमा प्रकाशशत मममत  

                                                                        २०७४।६।३०  

संशोधन गने ऐन 

मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५  २०७६।१।२ 

संवत ्२०७४ सालको ऐन नं. ३९ 

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने सम्बन्धमा  

व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : मलुकुमा प्रचमलत देवानी कानून, देवानी कायनहवमध कानून तथा फौजदारी कानून, फौजदारी 

कायनहवमध कानूनसँग सम्बशन्धत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र एकीकरण गरी संहहतावद्ध बनाइएका 

छुट्टा छुटै्ट मलुकुी देवानी संहहता, मलुकुी देवानी कायनहवमध संहहता, मलुकुी अपराध संहहता, मलुकुी 

फौजदारी कायनहवमध संहहताको व्यवस्था अनरुुप हनुे गरी प्रचमलत नपेाल कानूनमा संशोधन, एकीकरण, 

समायोजन र खारेज गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशजमको व्यवस्थाहपका-संसदले यो 

ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, 

समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन सम्वत ्२०७५ साल भदौ १ गतेदेशख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “मलुकुी अपराध संहहता” भन्नाले मलुकुी अपराध (संहहता) ऐन, २०७४ 

सम्झन ुपछन । 

(ख)  “मलुकुी देवानी कायनहवमध संहहता” भन्नाले मलुकुी देवानी कायनहवमध (संहहता) 

ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन । 
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(ग) “मलुकुी देवानी संहहता” भन्नाले मलुकुी देवानी (संहहता) ऐन, २०७४ सम्झन ु

पछन । 

(घ) “मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता” भन्नाले मलुकुी फौजदारी कायनहवमध 

(संहहता) ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन । 

३. जलचर संरिण ऐन, २०१७ मा संशोधन : जलचर संरिण ऐन, २०१७ को,– 

(१) दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेका “पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” 

भन्ने शब्दहरूको सट्टा “छ महहनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना वा दवैु सजाय” भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्। 

(२) दफा १२ को,–  

(क) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छः- 

“(१)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा मनकामलएको 

आदेश बशखनलाप कसैले कुनै काम गरे गराएको देखेमा वा 

सोको प्रमाण पाएमा स्थानीय अमधकारीले जारी गरेको पक्राउ 

पूजी बमोशजम मगरफ्तार गनन तथा कसूर गने व्यशि तत्काल 

पक्राउ नगरेमा वा त्यस्तो व्यशि भाग्न,े उम्कने वा मनजले 

प्रमाण, दसी वा सबतु नष्ट गने मनामसब कारण भएमा वा 

कसूरसँग सम्बशन्धत फरार रहेको व्यशि फेला परेमा वा 

कसूर गरररहेको अवस्थामा वा स्थानीय अमधकारीको 

सामनेु्नमा भए त्यस्तो व्यशिलाई स्थानीय अमधकारीले 

तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी मगरफ्तार गरी कसूरमा 

प्रयोग भएका हमतयार, सामान र चीज वस्तहुरू समेत कब्जा 

गनन सक्नेछ।स्थानीय अमधकारीबाट खहटएका कमनचारी वा 

कुनै प्रहरी कमनचारीले मगरफ्तार गरेको व्यशि र कब्जा 
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गरेको हमतयार, सामान र चीज वस्तलुाई बाटोको म्याद 

बाहेक चौबीस घण्टामभत्र स्थानीय अमधकारी समि बझुाई 

ददन ुपछन ।” 

(ख) उपदफा (२) मा रहेका “स्थानीय हाहकमले” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा 

“स्थानीय अमधकारीले” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्।  

४. हवष्फोटक पदाथन ऐन, २०१८ मा संशोधन : हवष्फोटक पदाथन ऐन, २०१८ को,– 

(१)  दफा २ को, 

(क)  खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राशखएको छः- 

“(क) “हवष्फोटक पदाथन” भन्नाले हवष्फोटन भई िमत परुय्ाउन े

आई.ई.डी; टी.एन.सी. एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, 

रय्ाहपड मडटोनेहटभ एक्स््लोमसभ (आर.डी.एक्स), टोर फेक्स, 

ब्लाहष्टक एक्स््लोमसभ, डाइनामाइट, बारुद, नाइट्रोशग्लमसररन, 

जेलेग्नाइट, स्टेमाइट, सेल्साइट, मडटोनेटर, ब्लाहष्टक क्याप, 

हवद्यतुीय ब्लाहष्टक क्याप, पm्यूज, आमतसवाजी, पटाका, गन 

कटन, गन पाउडर ब्लाशस्टक पाउडर, पारो (मकन री) वा अन्य 

कुनै धातकुो फुल्यूनेट, सोही प्रकृमतका हवष्फोटन हनुे अन्य 

कुनै पदाथन वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै पदाथन सम्झन ु

पछन र सो शब्दले बम समेतलाई जनाउँछ।” 

(ख)  खण्ड (क) पमछ देहायको खण्ड (क१) थहपएको छः- 

“(क१) “बम” भन्नाले कुनै हवष्फोटक पदाथन वा अन्य कुनै 

साधन, फमूनला, प्रहक्रया वा उपायद्वारा आफैँ  वा अन्य 

कुनै पदाथनद्वारा हवष्फोटन हनुे गरी बनाइएको मिनेड 
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वा त्यस्तै प्रकृमतको अन्य हवष्फोटक पदाथनयिु वस्त ु

वा पदाथन सम्झन ुपछन।” 

(२)   दफा ४ को सट्टा देहायको दफा ४ राशखएको छः- 

“४. इजाजत पत्र मलन ुपनेः (१) हवष्फोटक पदाथन उत्पादन गनन, राख्न, 

प्रयोग गनन, मबक्री गनन, ढुवानी वा पररवहन र पैठारी गनन चाहने 

व्यशिले यस ऐन बमोशजम इजाजत पत्र मलन ु पनेछ । त्यस्तो 

प्रत्येक इजाजतपत्रको ढा“चा, त्यसमा लाग्ने दस्तरु र त्यसको म्याद 

तोहकए बमोशजमको हनुेछ । 

(२) कुनै हवष्फोटक पदाथन उत्पादन गने, राख्न,े प्रयोग गने, 

मबक्री गने, ढुवानी वा पररवहन गने वा पैठारी गने कामको 

इजाजतपत्र मलन चाहन े वा त्यस्तो इजाजतपत्रको म्याद बढाउन 

चाहने व्यशिले तोहकएको हववरणहरू सहहत तोहकएको ढाँ चाको 

आवेदनपत्र प्रमखु शजल्ला अमधकारी समि ददन ुपछन ।  

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमहरूको 

अधीनमा रही प्रमखु शजल्ला अमधकारीले कुनै इजाजतपत्रमा 

लेशखएका कुनै कुरामा सम्बशन्धत इजाजतपत्रवालालाई सूचना ददई 

आवश्यक देखेको संशोधन गनन सक्नेछ । 

(४) आफ्नो इजाजतपत्रमा संशोधन गनन चाहने कुनै व्यशिले 

सो संशोधन गनन चाहेको कुरा र त्यसको कारण खोली प्रमखु शजल्ला 

अमधकारी समि आवेदनपत्र ददन ुपछन । त्यसरी संशोधन गनन लाग्ने 

दस्तरु तोहकए बमोशजमको हनुेछ ।” 

(३) दफा ४ पमछ देहायका दफा ४क. र ४ख. थहपएका छनः्- 
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“४क. उत्पादन वा कारोबारको अमभलेख राख्न ु पने : (१) हवष्फोटक 

पदाथनको उत्पादन वा कारोबार गनन इजाजत प्राप्त गरेको व्यशिले 

त्यस्तो पदाथनको उत्पादन, मनमानण, तयारी वा कारोबार गदान प्रत्येक 

पटक उत्पादन वा कारोबार गरेको प्रत्येक हवष्फोटक पदाथनको छुटै्ट 

अमभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अमभलेखमा अन्य कुराको 

अमतररि देहायका हववरण खलुाउन ुपनेछः- 

(क) के कस्ता हवष्फोटक पदाथन, के कमत 

पररमाणमा उत्पादन, तयारी वा मनमानण भएको 

हो, सो कुरा, 

(ख) हवस्फोटक पदाथनको कारोबार भएको भए के 

कस्तो प्रयोजनका लामग कारोबार भएको हो,  

(ग) हवस्फोटक पदाथन मबक्री हवतरण भएको भए 

कुन व्यशिलाई के कस्तो प्रयोजनका लामग 

के कमत पररमाण मबक्री हवतरण भएको हो।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम राशखएको अमभलेख मबस्फोटक 

पदाथनको कारोबार गने व्यशिले प्रमखु शजल्ला अमधकारी, मदु्दाको 

तहहककात वा अमभयोजन गने अमधकारी वा मदु्दा हेने अमधकारीले 

मागेका बखत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) यस दफा हवपरीत काम गने व्यशिलाई तीन 

महहनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय 

हनुेछ । 
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४ख. होमसयारी अपनाउन ु पने : हवष्फोटक पदाथनको कारोबार गनन 

इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यशिले त्यस्ता वस्तकुो प्रयोग गदान, ढुवानी 

वा ओसार पसार गदान वा भण्डारण गदान त्यस्तो पदाथनको प्रकृमत 

अनसुार पयानप्त सरुिा हनु ेगरी प्रयोग गनुन वा उपयिु उपकरणमा 

राखी होमसयारी पूवनक ढुवानी वा ओसार पसार वा भण्डारण गनुन 

पनेछ ।” 

(४)  दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राशखएको छः- 

“७. मगरफ्तार गने अमधकार : (१) कुनै व्यशिलाई यस ऐन बमोशजमको 

कुनै कसूरको अनसुन्धानको मसलमसलामा पक्राउ गनुन पने भएमा 

अनसुन्धान गने अमधकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यशिको 

पहहचान खलु्ने हववरण सहहत मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने 

अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने 

कारण मनामसब देशखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी जारी 

गने अनमुमत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पक्राउ पूजी जारी गररएको 

व्यशिलाई प्रहरीले मगरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस 

घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समि उपशस्थत गराउन ुपनेछ। 

(४) कसैले यस ऐन अन्तगनत सजाय हनुे कुनै कसूर गनन लागेको 

फेला परेमा, मनजको सो कामले गदान कुनै हवष्फोटक पदाथन उत्पादन हनुे 

वा थन्क्याइने कुनै ठाउँ वा कुनै रेल्वे लाइन वा कुनै हवमानस्थल वा कुनै 

माल बाहक वा त्यसको आसपासमा हवष्फोटन हनुे वा आगलागी हनुे 

सम्भावना देशखएमा सो ठाउँको भोग चलन गने व्यशिले वा मनजको प्रमतमनमध 
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वा मनजबाट अमधकार पाएको अरु व्यशिले वा सावनजमनक यातायातका धनी 

वा कमनचारीले वा रेल्वे प्रशासन वा हवमानस्थलका कुनै कमनचारीले त्यस्तो 

व्यशिलाई भाग्न उम्कन नपाउने व्यवस्था गरी प्रहरीलाई खबर गनुन पनेछ 

। 

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन उपदफा 

(४) बमोशजमको अवस्था भएमा वा त्यस्तो व्यशिलाई तत्काल पक्राउ 

नगररएमा त्यस्तो व्यशि भाग्ने, उम्कने वा मनजले प्रमाण, दसी वा सबतु नष्ट 

गनन सक्ने मनामसब कारण भएमा प्रहरीले त्यस्तो व्यशिलाई पक्राउ पूजी 

मबना मगरफ्तार गनन सक्नेछ र मगरफ्तार गररएको व्यशिलाई बाटाका म्याद 

बाहेक चौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समि पेश गनुन पनेछ।” 

५. हवदेशी हवमनमय (मनयममत गने) ऐन, २०१९ मा संशोधन : हवदेशी हवमनमय (मनयममत गने) 

ऐन, २०१९ को दफा ११ङ को उपदफा (१) मा रहेका “अनसुन्धान अमधकारीको आदेशले” 

भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “अनसुन्धान अमधकृतले पक्राउ पूजी जारी गनन सम्बशन्धत अदालतमा 

मनवेदन ददई पक्राउ पूजी जारी भई आए पमछ” भन्न े शब्दहरू राखी सोही उपदफामा 

देहायको प्रमतबन्धात्मक वाक्यांश थहपएको छः- 

“तर त्यस्तो व्यशि तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यशि भाग्ने उम्कने वा 

मनजले प्रमाण, दसी वा सबतु नष्ट गनन सक्ने मनामसब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बशन्धत 

फरार रहेको व्यशि फेला परेमा वा कसूर गरररहेको अवस्थामा वा अनसुन्धान अमधकारीको 

उपशस्थमतमा रहेमा त्यस्तो व्यशिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी मगरफ्तार गनन 

सहकनेछ।” 

६. हातहमतयार खरखजाना ऐन, २०१९ मा संशोधन : हातहमतयार खरखजाना ऐन, २०१९ 

को,— 

(१)  दफा २ को, 
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(क) खण्ड (क), (ख) र (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (क), (ख) र (ग) 

राशखएका छनः्- 

“(क) “हातहमतयार” भन्नाले तोप, मोटानर, बख्तरबन्द गाडी, 

मेशशनगन, राइफल, बन्दकु, हपस्तोल, ररभल्भर वा खरखजाना 

प्रयोग गरी वा नगरी चलाइने त्यस्तै प्रकृमतका अन्य यन्त्र 

सम्झन ु पछन र सो शब्दले हातहमतयार बनाउने मेशशन, 

उपकरण र हातहमतयारको पाटपूजान समेतलाई जनाउँछ । 

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

कारबाइन, टम्स मेशशन कारबाइन, जी.एम.जी, एल. एम. जी, 

सटन मेशशन गन वा त्यस्तै प्रकृमतका स्वचामलत हातहमतयार 

सम्झन ुपछन र सो शब्दले मेशशनगन बनाउने मेशशन, उपकरण 

र मेशशनगनको पाटपूजान समेतलाई जनाउँछ । 

(ग) “खरखजाना” भन्नाले हातहमतयारमा राख्न ेबारुद, केप, गोली, 

छरान, मडटोरेनेटर, कातुनस, फ्यूज वा त्यस्तै प्रकृमतका अन्य 

पदाथन समेतलाई जनाउँछ ।” 

(ख)  खण्ड (घ) शझहकएको छ । 

(२)  दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राशखएको छः- 

“३. इजाजतपत्र मलन ु पनेः देहायका कुनै कायन गनन चाहने 

व्यशिले यस ऐन बमोशजम इजाजतपत्र मलन ुपनेछः- 

(क) हातहमतयार वा खरखजाना बनाउन वा ममनत गनन, 

(ख) हातहमतयार वा खरखजानाको मनकासी वा पैठारी 

गनन, 

(ग) हातहमतयार वा खरखजाना राख्न वा मलएर हहँड्न।” 
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(३) दफा ३ पमछ देहायको दफा ३क. थहपएको छः- 

“३क. स्वीकृमत मलन ु पनेः (१) कसैले पमन आफूसँग भएको मनजी 

उपयोगको हातहमतयार वा खरखजाना प्रचमलत कानून बमोशजम 

मनषधे गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य व्यशिलाई मबक्री वा 

हस्तान्तरण गनुन पदान खररद गने वा प्राप्त गने व्यशिको नाम, थर, 

ठेगाना र नागररकता नम्बर उल्लेख गरी सम्बशन्धत शजल्ला प्रशासन 

कायानलयबाट स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) हवपरीत काम गने व्यशिलाई दईु 

वषनसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ ।” 

(४) दफा ५ को,– 

(क)  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छः- 

“(२) उपदफा (१) हवपरीतको कसूर गने व्यशिलाई पक्राउ 

गनुन पने भएमा सोको कारण र त्यस्तो व्यशिको पहहचान खलु्न े

हववरण सहहत मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने अनमुमतको 

लामग मनवेदन ददन ुपनेछ ।” 

(ख) उपदफा (२) पमछ देहायका उपदफा (३), (४) र (५) थहपएका 

छनः्- 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको मनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने 

कारण मनामसब देशखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी जारी 

गने अनमुमत ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम पक्राउ पूजी जारी गररएको 

व्यशिलाई प्रमखु शजल्ला अमधकारी वा मनजले खटाएको व्यशि वा 
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प्रहरीले मगरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभत्र मदु्दा 

हेने अमधकारी समि उपशस्थत गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 

इजाजतपत्र बेगर वा यस ऐनका हवरुद्ध हातहमतयार मलएर हहड्न े

कुनै व्यशि तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यशि भाग्ने उम्कने 

वा मनजले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गने मनामसब कारण भएमा 

त्यस्तो व्यशिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी जनुसकैु 

ठाउँ मा पक्राउ गरी मनजले साथमा मलएको हातहमतयार कब्जा 

समेत गरी मदु्दा हेने अमधकारी समि स्वीकृमतको लामग पक्राउ 

परेको व्यशि सहहत उपशस्थत गराउन ुपनेछ ।” 

(५) दफा ६ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रहेका “नेपालबाट हवदेशमा वा हवदेशबाट 

नेपालमभत्र वा नेपालको” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “मनकासी वा पैठारी 

गरेको वा” भने्न शब्दहरू राशखएका छन ्। 

(ख) उपदफा (२) मा रहेका “२४ घण्टामभत्र” भन्न े शब्दहरू पमछ 

“तरुुन्त” भन्न ेशब्द राशखएको छ । 

(६)  दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रमतबन्धात्मक वाक्यांशमा 

रहेका “दफा १६ बमोशजम” भन्न ेशब्दहरू मभहकएका छन ्। 

(७) दफा १६ मा रहेका “यस ऐन अन्तगनत सजाय हनुे कसूर” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “हातहमतयार खरखजाना सम्बन्धी कसूर” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्

। 

(८) दफा २५ मा रहेका “यो ऐनको प्रमतकूल कुनै कायन गरे भएको कुरा जाहेर 

गने व्यशिलाई मनजको जाहेरीबाट चलेको मदु्दामा” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा 
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“हातहमतयार खरखजाना सम्बन्धी कसूरको सूचना ददने व्यशिलाई सो 

मदु्दामा” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन । 

(९) दफा १९, २०, २१, २२, २३ र २७ खारेज गररएका छन ्। 

७. हलुाक ऐन, २०१९ मा संशोधन : हलुाक ऐन, २०१९ को,  

(१)  दफा ४६ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रहेका “वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न े

शब्दहरूको सट्टा “वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न े

शब्दहरू राशखएका छन ्। 

(ख) उपदफा (२) मा रहेका “एक वषनसम्म कैद वा न.ेरु. पाँच सयसम्म 

जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “एक वषनसम्म कैद वा दश हजार 

रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्।  

(२) दफा ४७ मा रहेका “वा न.ेरु. पाँच सयसम्म जररबाना” भने शब्दहरूको 

सट्टा “वा दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 

(३) दफा ४८ मा रहेका “वा न.ेरु. पाँच सयसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “वा दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 

(४) दफा ४९ मा रहेका “वा ने.रु. एक हजारसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 

(५) दफा ५० मा रहेका “वा ने.रु. एक हजारसम्म” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “वा 

बीस हजार रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्। 

(६) दफा ५४ को उपदफा (१) मा रहेका “वा न.ेरु. पाँच सयसम्म जररबाना” 

भन्ने शब्दहरूको सट्टा “वा दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू 

राशखएका छन ्। 
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(७) दफा ५८ मा रहेका “वा पाँच सय रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 

(८) दफा ६१ मा रहेका “वा ने.रु. पन्र सयसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 

(९)  दफा ६२ मा रहेका “बढीमा दईु हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न े

शब्दहरूको सट्टा “एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” 

भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्। 

(१०) दफा ६३ मा रहेका “बढीमा तीन वषनसम्म कैद वा न.ेरु. पन्र सयसम्म 

जररबाना वा दवैु सजाय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक वषनसम्म कैद र दश 

हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 

(११) दफा ६८क. मा रहेका “६१क. र ६२” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “र ६१क” 

भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्। 

८. जग्गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ मा संशोधन : जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को,– 

(१)  दफा २ को,– 

(क) खण्ड (ङ) र (च) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) र (च) राशखएका 

छनः्- 

“(ङ) “सरकारी जग्गा” भन्नाले #नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 

स्थानीय तहको हक, स्वाममत्व, मनयन्त्रण वा अधीनमा रहेका 

देहायको जग्गा सम्झन ुपछनः- 

(१) सरकारी घर, भवन वा जग्गा, 

(२) सडक, बाटो वा रेल्वे, 

(३) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बटु्यान, 

                                                           
# मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(४) नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको मडल, 

(५) नहर, कुलो वा ऐलानी, पती जग्गा, 

(६) खमनज वा खमनज पदाथन, 

(७) हहमाल, मभर, पहरा, डगर, बगर, सावनजमनक बगैँचा, वा 

(८) सावनजमनक, सामदुाहयक, गठुी वा कुनै व्यशिको 

नाममा रहेको मनजी जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा। 

(च) “सावनजमनक जग्गा” भन्नाले सावनजमनक प्रयोजनको लामग 

रहेका देहायको जग्गा सम्झन ुपछनः- 

(१) परापूवनकालदेशख रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, 

(२) कुवा, पधेँरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको मडल, 

(३) गाईवस्त ु मनकाल्ने मनकास, गौचर, खकन , 

अन्त्यष्टीस्थल, शचहान, मसानघाट, समामधस्थल 

कमब्रस्थान रहेको जग्गा, 

(४) पाटी, पौवा, देवल, धाममनक उपासना स्थल, स्मारक, 

मठ, मशन्दर, चैत्य, गमु्बा, स्तूप, मशस्जद, इदगाह, 

कब्रगाह, मगजानघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको 

जग्गा, 

(५) हाट, मेला, सावनजमनक रूपमा मनोरञ्जन गने वा 

खेलकुद गने ठाउँ रहेको जग्गा, वा 

(६) नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 

गरी सावनजमनक जग्गा भनी तोहकददएको अन्य जग्गा 

।” 

(ख) खण्ड (च) पमछ देहायको खण्ड (च१) थहपएको छः- 
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“(च१) “सामदुाहयक जग्गा” भन्नाले कुनै समदुायले आफ्नो 

प्रयोजनको लामग राखेको जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा बनाएको 

कुनै संरचना वा समदुायको स्वाममत्वमा रहेको अन्य जग्गा 

सम्झन ुपछन ।”  

(२) दफा ६ को उपदफा (५) मा रहेका “सावनजमनक जग्गा,” भन्ने शब्दहरू 

पमछ “सामदुाहयक जग्गा” भन्न ेशब्दहरू थहपएका छन ्। 

(३) दफा ६ग. को ठाउँ ठाउँमा रहेका “सरकारी वा सावनजमनक जग्गा” भन्ने 

शब्दहरूको सट्टा “सरकारी, सावनजमनक वा सामदुाहयक जग्गा” भन्न ेशब्दहरू 

राशखएका छन ्।  

(४) दफा ७ को उपदफा (२) को ठाउँ ठाउँमा रहेका “सरकारी वा सावनजमनक 

जग्गा” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “सरकारी, सावनजमनक वा सामदुाहयक जग्गा” 

भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्।  

(५) दफा ८ को उपदफा (४) मा रहेका “सरकारी जग्गा वा सावनजमनक 

जग्गाको” भन्न े शब्दहरूको सट्टा “सरकारी, सावनजमनक वा सामदुाहयक 

जग्गाको” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 

(६) दफा ११ख. मा रहेका “सावनजमनक जग्गा” भन्ने शब्दहरू पमछ “सामदुाहयक जग्गा” 

भन्न ेशब्दहरू थहपएका छन ्। 

(७) दफा ११ग. मा रहेका “वा सावनजमनक जग्गाको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सावनजमनक 

वा सामदुाहयक जग्गाको” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्।  

९. कारागार ऐन, २०१९ मा संशोधन : कारागार ऐन, २०१९ को,– 

(१) दफा २ को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राशखएको छः- 

“(क) “अदालत” भन्नाले सवोच च अदालत, उच च अदालत वा शजल्ला अदालत 

सम्झन ुपछन र सो शब्दले कानून बमोशजम कुनै खास हकमसमका मदु्दाको 
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कारबाही र हकनारा गनन अमधकार प्राप्त अन्य अदालत, न्याहयक मनकाय वा 

अमधकारी समेतलाई जनाउँछ ।” 

(२) दफा १२ मा रहेका “राजकाज सम्बन्धी मदु्दाको वा दामल वा” भन्न ेशब्दहरू 

शझहकएका छन ्। 

(३) दफा २४ को उपदफा (१) को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दामल वा” भन्न ेशब्दहरू 

शझहकएका छन ्। 

(४) दफा १०क., दफा १०ख. र दफा १०ग. खारेज गररएका छन ्। 

१०. नपेाल मेमडकल काउशन्सल ऐन, २०२० मा संशोधन : नेपाल मेमडकल काउशन्सल ऐन, 

२०२० को दफा २६ को,– 

(१) उपदफा (३) मा रहेका “तीन वषनसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ वा दवैु 

सजाय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तीन वषन सम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 

(२) उपदफा (३) पमछ देहायको उपदफा ४ थहपएको छः- 

“(४) कसैले यस ऐन बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान 

मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हामन, नोक्सान वा िमत पगेुकोमा 

कसूरदारबाट सम्बशन्धत पीमडतलाई र मनजको मतृ्य ुभएकोमा मनजको 

हकवालालाई मनामसब िमतपूमतन भराई ददन ुपनेछ ।” 

११. खाद्य ऐन, २०२३ मा संशोधन : खाद्य ऐन, २०२३ को,– 

(१)   दफा ४ को सट्टा देहायको दफा (४) राशखएको छः- 

“४. झकु्यानमा पारी खाद्य पदाथन मबक्री हवतरण गनन नहनुःे कसैले कुनै 

एक खाद्य पदाथनलाई अको खाद्य पदाथन हो भनी वा न्यून गणुस्तरको 

खाद्य पदाथनलाई उच च गणुस्तरको खाद्य पदाथन हो भनी ढाँटी वा 

झकु्याई वा अखाद्य पदाथन वा कुनै उच च गणुस्तरको खाद्य पदाथनमा 
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न्यून गणुस्तरको खाद्य पदाथन वा अखाद्य पदाथन ममसावट गरी मबक्री 

हवतरण गनन हँ'दैन।” 

(२)   दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राशखएको छः- 

“५. दण्ड सजायः (१) दफा ३ वा दफा ४ हवपरीतको कायन गने 

व्यशिलाई पाँच वषनसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना 

वा दवैु सजाय हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा लेशखएदेशख बाहेक यो ऐन वा यस 

ऐन अन्तगनत बनकेो मनयम वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन 

गने व्यशिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ । 

(३) कसैले यस ऐन बमोशजमको कुनै कसूर गरी कसैलाई 

हामन, नोक्सानी परुय्ाएमा त्यस्तो कसूरदारबाट सम्बशन्धत पीमडतलाई 

मनामसब िमतपूमतन समेत भराई ददन ुपनेछ।” 

(३) दफा ११ मा रहेका “उपदफा (४)” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “उपदफा (१)” 

भन्ने शब्दहरू राख्न े। 

१२. होटेल व्यवस्था तथा मददराको मबक्री हवतरण (मनयन्त्रण) ऐन, २०२३ मा संशोधनः होटेल 

व्यवस्था तथा मददराको मबक्री हवतरण (मनयन्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा ७ मा रहेका 

“१६ वषन ममुनका नाबालक” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “अठार वषन ममुनका बालबामलका” भन्ने 

शब्दहरू राशखएका छन ्। 

१३.  राहदानी ऐन, २०२४ मा संशोधन : राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को सट्टा देहायको 

दफा ५ राशखएको छः- 

“५. सजाय : कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोशजम सजाय हनुेछ :- 
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(क) आफ्नो नाउँको राहदानी अरुलाई प्रयोग गनन ददएमा वा अकानको 

राहदानी प्रयोग गरेमा पाँच वषनसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना । 

(ख) जानीजानी झटु्टा हववरण ददई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गने उद्योग 

गरेमा वा दफा ३ हवपरीत हवदेशको भ्रमण गरेमा वा गने उद्योग 

गरेमा वा नेपाल सरकारले ददएको आदेश वा मनदेशनको पालना 

नगरेमा वा जनु उदे्दश्यको लामग राहदानी जारी गररएको हो सो 

बाहेक अन्य उदे्दश्यको लामग राहदानीको प्रयोग गरेमा तीन वषनसम्म 

कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जररबाना । 

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेशखएदेशख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन 

अन्तगनत बनेको मनयम हवपरीत अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा 

मनजलाई एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँ सम्म जररबाना।” 

१४. स्टाण्डडन नाप र तौल ऐन, २०२५ मा संशोधन :- स्टाण्डडन नाप र तौल ऐन, २०२५ को,— 

(१)  दफा १९ पमछ देहायको दफा १९क. र १९ख. थप गने,— 

“१९क.  ना्न ेवा तौलन ेसाधन नक्कली बनाउन वा चलन गनन नहनु:े 

(१) कसैले ना्न,े तौलने वा गणुस्तर मनधानरण गने कुनै  

साधन मनधानररत स्तर भन्दा घटी वा बढी हनुे गरी बनाउन 

वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको ना्ने, तौलन,े 

गणुस्तर मनधानरण गने साधन जानीजानी सक्कली सरह चलन 

गनन वा चलन गने मनयतले राख्न वा मबक्री गनन वा त्यस्तो 

साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा नक्कली बनाउन वा ना्ने, 

तौलने वा वदमनयतपूवनक गणुस्तर मनधानरण गने साधनको 

छाप वा टाँचा जानीजानी हवगानन वा अको कुनै साधनको 
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मद्दतले त्यस्तो साधनको ना्न,े तौलने वा गणुस्तर मनधानरण 

िमतामा प्रभाव पानन वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा 

टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप 

वा तौललाई घटी बढी हनु सक्ने बनाउन हुँदैन ।  

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लामग “ना्न,े तौलने वा 

गणुस्तर मनधानरण गने साधन” भन्नाले कुनै वस्त ुवा सेवाको 

इकाई, गणु वा पररमाण वा त्यस्तो बस्त ुवा सेवाको शदु्धता 

वा स्तर वा कुनै वस्तकुो इकाई मनधानरण गनन कानून 

बमोशजम चलन चल्तीमा रहेको साधन सम्झन ुपछन । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा 

गराउने व्यशिलाई तीन वषनसम्म कैद र तीस हजार 

रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम बनाएको, चलन चल्तीमा 

ल्याएको साधन, त्यसलाई बनाउने वा ममनत गने औजार 

समेत जफत हनुेछ । 

१९ख. ना्न,े तौलन ेवा गणुस्तर मनधानरण गने साधन कपटपूणन प्रयोग 

गनन नहनु े : (१) कसैले कुनै व्यवसाय, कारोवार वा 

व्यापारको मसलमसलामा ना्ने, तौलने वा गणुस्तर मनधानरण 

गने साधन प्रयोग गनुन पदान कानून बमोशजम त्यस्तो साधनको 

चलन चल्तीमा मनधानरण गररएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा 

घटी वा बढी हनुे गरी कपटपूणन रूपमा प्रयोग गनन, अको 

कुनै साधन वा उपायको मद्दतले त्यस्तो साधनको चलन 
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चल्तीको ना्न,े तौलने वा गणुस्तर मनधानरण गने कुरामा 

प्रमतकूल प्रभाव पानन हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने वा गराउने 

व्यशिलाई तीन वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना हनुेछ।” 

(२) दफा ३० को,— 

(क) उपदफा (१) मा रहेका “मनजलाई मनरीिकले प्रत्येक 

कसूरमा बढीमा एक हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनन 

सक्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “एक वषनसम्म कैद र दश 

हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

(ख) उपदफा (३) मा रहेका “मनजलाई बढीमा रु. १,०००।— 

एक हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक वषनसम्म कैद वा 

दवैु सजाय” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद र 

तीस हजार रुपैंयासम्म जररबाना” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

१५. संशिप्त कायनहवमध ऐन, २०२८ मा संशोधन :  संशिप्त कायनहवमध ऐन, २०२८ को,– 

(१) दफा २ को खण्ड (क) र (ग) को सट्टा देहायका खण्ड (क) र (ग) 

राशखएका छनः्- 

“(क) “उजरुी” भन्नाले अदालतमा दायर हनुे हफरादपत्र, कुनै अन्य 

हकमसमको उजरुी, नामलस वा दाबी वा प्रमतदाबी सम्झन ुपछन र सो 

शब्दले फौजदारी मदु्दाको हकमा अमभयोगपत्र वा सो सम्बन्धी 

प्रमतवेदन समेतलाई जनाउँछ । 
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(ग) “अदालत” भन्नाले सवोच च अदालत, उच च अदालत वा शजल्ला 

अदालत सम्झन ु पछन र सो शब्दले कानून बमोशजम कुनै खास 

हकमसमका मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनन अमधकार प्राप्त अन्य 

अदालत, न्याहयक मनकाय वा अमधकारी समेतलाई जनाउँछ।”  

#(२) दफा ३ को उपदफा (३) मा रहेका “मलुकुी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको 

७८ नं. बमोशजमको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मलुकुी देवानी कायनहवमध 

संहहता, २०७४ को दफा १७२ वा मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता, 

२०७४ को दफा १०४ बमोशजमको” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्।  

(३)  दफा ४ मा रहेका “कसैले हफरादपत्र नददई प्रमाण खलुाई उजूर मनवेदनपत्र 

ददएमा” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “कसैले हफरादपत्र नददई प्रमाण खलुाई उजूरी 

ददएमा” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्।  

(४) दफा ७ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छः- 

“(२) उपदफा (१) बमोशजम जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा 

प्रचमलत कानून बमोशजमको रीत परुय्ाई तामेल गनुन पनेछ।” 

#(५) दफा ८ को प्रमतबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड 

(ख) राशखएको छः- 

“(ख) मलुकुी देवानी कायनहवमध संहहता, २०७४ को दफा २२५ र दफा 

२२६ तथा मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता, २०७४ को दफा 

१९० मा लेशखएको कुरामा सोही बमोशजम हनुेछ ।”  

(६)  दफा ११क. को सट्टा देहायको दफा ११क. राशखएको छः- 
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“११क. पनुरावेदन गने म्याद : अदालतबाट भएको फैसला उपर शचत्त 

नबझु्ने व्यशिले +थाहा पाएको मममतले तीसददन मभत्र प्रचमलत 

कानूनको अधीनमा रही पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।”  

(७)  अनसूुची-१ को सट्टा देहायको अनसूुची-१ राशखएको छः- 

“अनसूुची-१ 

दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्धत 

१. नेपाल एजेन्सी सम्बन्धी ऐन, २०१४ अन्तगनतको मदु्दा, 

२. रेमडयो ऐन, २०१४ अन्तगनतको मदु्दा, 

३. पेटेण्ट मडजायन र टे्रडमाकन  ऐन, २०२२ अन्तगनतको मदु्दा, 

४. संस्था दतान ऐन, २०३४ अन्र्तगतको मदु्दा, 

५. स्टाण्डडन नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३० अन्तगनतको मदु्दा,  

६. शचठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा ७ अन्तगनतकोेे मदु्दा,  

७. शशिा ऐन, २०२८ को दफा १७ अन्तगनतको मदु्दा, 

८. पयनटन ऐन, २०३५ को दफा ४६ अन्तगनतको मदु्दा,  

९. #श्रम ऐन, २०७४ अन्तगनतको मदु्दा,  

१०. प्रचमलत कानून बमोशजम गाउ“पामलका वा नगरपामलकाको न्याहयक 

समममतको अमधकारिेत्र मभत्रको मदु्दा, 

११. अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ अन्तगनतको मदु्दा, 

१२. प्रमतमलहप अमधकार ऐन, २०५९ अन्तगनतको मदु्दा, 

१३. कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगनतको मदु्दा, 

१४.  #मलुकुी देवानी संहहता, २०७४ को,–  

                                                           

+ मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(क) भाग ४ को पररच छेद-१३ अन्तगनतको अचल सम्पशत्तको हक 

सफा सम्बन्धी मदु्दा, 

(ख) भाग ५ को पररच छेद-१४ अन्तगनतको ज्याला मजरुी सम्बन्धी 

मदु्दा, 

(ग) दफा १०० बमोशजम सम्बन्ध हवच छेद हुँदा अंश नमलई 

एकमषु्ट रकम वा खचन भराई ददने सम्बन्धी मदु्दा, 

(घ) दफा २११ बमोशजम इज्जत आमद अनसुार खान लाउन 

ददन र आमथनक हैमसयत अनसुार शशिा र स्वास््य उपचारको 

व्यवस्था गनुन पने मदु्दा, 

(ङ) दफा ४०१ हवपरीत घर वहालमा बस्ने व्यशिलाई हटाएको 

सम्बन्धी मदु्दा । 

१५.   #मलुकुी अपराध संहहता, २०७४ को दफा २०१ अन्तगनत 

मानवोशचत न्यूनतम सहुवधा नददई थनुामा राखेको मदु्दा, 

१६. प्रचमलत कानूनमा संशिप्त कायनहवमध ऐन, २०२८ बमोशजमको 

कायनहवमध अपनाउन ुपने भनी तोहकएको मदु्दा ।” 

१६. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा संशोधन : स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ 

को,– 

(१) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छ:- 

“(२) बेवाररसी मालसामान फेला परेमा प्रमखु शजल्ला अमधकारीले जाँचबझु 

गदान नेपाल सरकारलाई कुनै रकम मतनुन पने ठहररएको व्यशिको मालसामान 

भएमा सो कायानशन्वत गनन चाहहने जमत मालसामान मबक्री गरी सरकारी 

कोषमा दाशखला गनुन पनेछ।”  
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(२) उपदफा (२) पमछ देहायका उपदफा (२क) र (२ख) थहपएका छनः्– 

“(२क) उपदफा (२) बमोशजमको मालसामान कुनै साहकुो भएमा साहलुाई 

र सो बाहेक अन्य मालसामान भए धनी फेला परे धनीलाई र धनी 

फेला नपरे जसको घर जग्गामा फेला परेको छ उसैलाई ददन ु

पनेछ ।  

तर सावनजमनक स्थानमा कुनै वस्त ु फेला परेमा स्थानीय 

मनकायमा बझुाई ददन ुपनेछ ।  

(२ख) उपदफा (२क) बमोशजम मालसामान ददंदा फेला पानेले मालसामान 

पाउने भए त्यस्तो मालसामानको मूल्य कायम गरी सयकडा बीस 

सरकारी खातामा जम्मा गनुन पनेछ र फेला पानेले मालसामान 

नपाउने भए फेला पानेलाई मालसामान प्राप्त गनेले सयकडा दश 

ददन ुपनेछ।” 

(३) उपदफा (६क) मा रहेका “वा सावनजमनक जग्गामा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा 

“सावनजमनक जग्गा वा सामदुाहयक जग्गामा” भन्न ेशब्दहरू राखी सो उपदफामा 

रहेको स्पष्टीकरण शझहकएको छ । 

(४) उपदफा (७) को सट्टा देहायको उपदफा (७) राशखएको छः- 

“(७) मानमसक सन्तलुन गमुाएको कुनै व्यशिलाई मनयन्त्रण नगरी त्यसै छाडा 

राखेमा कुनै व्यशि वा समाजलाई खतरा हनु्छ भने्न लागेमा प्रमखु शजल्ला 

अमधकारीले मनजको संरिक वा माथवर भए संरिक वा माथवर शजम्मा 

लगाउन ुपनेछ र संरिक वा माथवर नभए मनजलाई नशजकको अस्पतालमा 

राखी औषमध उपचारको व्यवस्था गनुन पनेछ ।” 

(५) उपदफा (१२) मा रहेका “दईु सय रुपैयाँ” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “तीन महहनासम्म 

कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 



www.lawcommission.gov.np 

24 
 

१७. शशिा ऐन, २०२८ मा संशोधन : शशिा ऐन, २०२८ को दफा १७क. मा रहेका “सरकारी 

मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन” भन्ने शब्दहरू शझहकएका 

छन ्।  

१८. राहिय मनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरिण ऐन, २०२९ मा संशोधन : राहिय मनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु

संरिण ऐन, २०२९ को,– 

(१)  दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राशखएको छः- 

“२४. मगरफ्तार गने अमधकारः (१) यस ऐन बमोशजमको कुनै कसूरको 

अनसुन्धानको मसलमसलामा कुनै व्यशिलाई पक्राउ गनुन पने भएमा 

अनसुन्धान गने अमधकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यशिको 

पहहचान खलु्ने हववरण सहहत मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने 

अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने 

कारण मनामसब देशखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी जारी 

गने अनमुमत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पक्राउ पूजी जारी गररएको 

व्यशिलाई #मनकुञ्ज वा आरिका सूरिाकमी वा कमनचारीले मगरफ्तार 

गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी 

समि उपशस्थत गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 

कसूर गने व्यशि तत्काल पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यशि भाग्न े

उम्कने वा मनजले प्रमाण दसी वा सबतु नष्ट गने मनामसब कारण 

भएमा वा कसूरसँग सम्बशन्धत फरार रहेको व्यशि फेला परेमा वा 
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कसूर गरररहेको अवस्थामा फेला पारेमा #अमधकारप्राप्त अमधकारीले 

त्यस्तो व्यशिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी मगरफ्तार 

गरी मदु्दा हेने अमधकारी समि स्वीकृमतको लामग पक्राउ परेको 

व्यशि सहहत उपशस्थत गराउन ु पनेछ । 

(५) उपदफा (३) र (४) बमोशजम मगरफ्तार गनन लाग्दा 

वा मगरफ्तार गररसकेपमछ पमन छुटाई लैजान वा पक्रन नददन 

कसूरदार वा मनजको मद्दतगार कसैले हलुहजु्जत गरी भागी जाने वा 

भगाई लैजाने अवस्था परेमा वा पक्रनेकै ज्यान जोशखम हनुे सम्भावना 

देशखई हमतयार नचलाई नहनुे अवस्था पनन आएमा भरसक घुडँादेशख 

ममुन लाग्न ेगरी सो पक्रन जान ेकमनचारीले गोली चलाउन सक्छ 

। सो बमोशजम गोली चलाउँ दा कसूरदार वा उसको मद्दतगार मनन 

गएमा बात लाग्ने छैन।” 

(२) दफा २६ को उपदफा (१) पमछ देहायको उपदफा (१क.) थहपएको छः- 

“(१क) राहिय मनकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरि, शशकार आरि वा संरिण िेत्रलाई 

कुनै हकमसमले अमतक्रमण वा कब्जा गने वा मबक्री गने वा सोको 

प्राकृमतक बनावट वा सौन्दयनमा कुनै हकमसमले हामन, नोक्सानी वा 

िमत परुय्ाउने व्यशिलाई दश वषनसम्म कैद वा दशलाख रुपैयाँसम्म 

जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ ।” 

(३) दफा ३१ को उपदफा (१) मा रहेका “उपदफा (१) र (२)” भन्न े

शब्दहरूको सट्टा “उपदफा (१), (१क) र (२)” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्।   

१९. प्रमाण ऐन, २०३१ मा संशोधन : प्रमाण ऐन, २०३१ को,– 
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(१)  दफा २ को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राशखएको छः- 

“(क) “अदालत” भन्नाले सवोच च अदालत, उच च अदालत वा शजल्ला 

अदालत सम्झन ु पछन र सो शब्दले कानून बमोशजम कुनै खास 

हकमसमका मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनन अमधकार प्राप्त अन्य 

अदालत, न्याहयक मनकाय वा अमधकारी समेतलाई जनाउँछ।” 

(२)  दफा ६ को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राशखएको छः- 

“(घ) अन्यथा प्रमाशणत भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा जशन्मएको 

शशश ुहववाहहत पमतबाट जशन्मएको अनमुान गररनेछः- 

(१) हववाह भएको मममतबाट एक सय असी ददन पमछ जशन्मएको, 

(२)  पमतको मतृ्य ु भएको वा वैवाहहक सम्बन्ध अन्त्य भएको 

मममतबाट दईु सय बहत्तर ददनमभत्र जशन्मएको ।”  

२०. मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन : मालपोत ऐन, २०३४ को,— 

(१)  दफा २ को,– 

(क)  खण्ड (ख२) र (ख३) को सट्टा देहायको खण्ड (ख२) र (ख३) 

राशखएका छनः्- 

“(ख२) “सरकारी जग्गा” भन्नाले #नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 

स्थानीय तहको हक, स्वाममत्व, मनयन्त्रण वा अधीनमा रहेको 

सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल 

वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बटु्यान, नदी, खोलानाला, ताल, 

पोखरी तथा त्यसको मडल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पती जग्गा, 

खमनज वा खमनज पदाथन, हहमाल, मभर, पहरा, डगर, बगर, 

सावनजमनक बगैंचा, सावनजमनक, सामदुाहयक, गठुी वा कुनै 

                                                           
# मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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व्यशिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झन ु

पछन । 

(ख३) “सावनजमनक जग्गा” भन्नाले सावनजमनक प्रयोजनको लामग 

रहेका  परापूवनकालदेशख रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, 

कुवा, पधेँरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, 

गाईवस्त ुमनकाल्ने मनकास, गौचर, खकन , अन्त्यष्टीस्थल, शचहान, 

मसानघाट, समामधस्थल, कमब्रस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, 

देवल, धाममनक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मशन्दर, चैत्य, 

गमु्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, कव्रस्थान, मगजानघर, चोक, डबली, 

चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सावनजमनक रूपमा 

मनोरञ्जन गने वा खेलकुद गने ठाउँ रहेको जग्गा, सावनजमनक 

प्रयोजनको लामग कसैले प्रदान गरेको मनजी जग्गा वा नेपाल 

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सावनजमनक 

जग्गा भनी तोहकददएको अन्य जग्गा सम्झन ुपछन ।” 

(ख) खण्ड (ख३) पमछ देहाएको खण्ड (ख४) थहपएको छः- 

“(ख४) सामदुाहयक जग्गा भन्नाले कुनै समदुायले आफ्नो प्रयोगको 

लामग राखेको जग्गा सम्झन ुपछन ।” 

(२) दफा २४ र २९ को सट्टा देहायको दफा २४ र २९ राशखएका छनः- 

“२४.  सरकारी, सावनजमनक वा समदुाहयक जग्गा दतान गनन वा आवाद गनन 

नहनुःे (१) सरकारी, सावनजमनक वा सामदुाहयक जग्गा व्यशि 

हवशेषका नाउँमा दतान वा आवाद गनन गराउन हुँदैन ।  

तर नेपाल सरकारले सावनजमनक जग्गा सावनजमनक 

प्रयोजनको लामग, सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उशचत 
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ठहर ्याएको कुनै कामको लामग र सामदुाहयक जग्गा सम्बशन्धत 

समदुायले उशचत ठहर ्याएको कुनै कामको लामग व्यवस्था गनन यस 

उपदफाले बाधा परुय्ाएको मामनने छैन ्। 

(२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ वा पमछ सरकारी, 

सावनजमनक वा सामदुाहयक जग्गा व्यशि हवशेषको नाउँमा दतान गरी 

आवाद गरेकोमा त्यस्तो दतान स्वतः बदर हनुेछ । त्यस्तो जग्गाको 

व्यशि हवशेषका नाउँमा रहेको दतान लगत समेत मालपोत कायानलय 

वा नेपाल सरकारले तोकेको अमधकारीले कट्टा गनेछ । 

(३) सरकारी, सावनजमनक वा सामदुाहयक जग्गा सम्बशन्धत 

मालपोत कायानलयले दतान गरी तोहकए बमोशजमको अमभलेख 

अद्यावमधक राख्न ुपनेछ ।  

२९. सरकारी वा सावनजमनक जग्गा दतान वा आबाद गरेमा हनु ेसजाय : 

कसैले सरकारी वा सावनजमनक जग्गा दतान वा आबाद गराएमा त्यस्तो 

कसूर गने गराउने व्यशिलाई तीन वषनसम्म कैद वा तीस हजार 

रुपैयाँेँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ ।” 

२१. औषमध ऐन, २०३५ मा संशोधनः औषमध ऐन, २०३५ को दफा ३४ को,– 

(१)  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छः– 

“(२) दफा १८ को हवपरीत हनुे गरी औषमधको अनशुचत प्रयोग वा दरुुपयोग 

गरेमा वा दफा २९ हवपरीत कसैले औषमधमा ममसावट गरेमा वा 

ममसावट भएको औषमध मबक्री गरेमा वा कुनै अरु थोकलाई औषमध 

भनी मबक्री गरेमा वा दफा ३० हवपरीत म्याद नाघेको औषमध मबक्री 

हवतरण गरेमा वा दफा ३३ हवपरीत हनुे गरी कुनै काम कारबाही 

गरेमा मनजलाई देहाय बमोशजम सजाय हनुेछः- 
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(क) त्यस्तो औषमध सेवन गरेको कारणले ज्यान 

मररसकेकोमा कसूरको मात्रा अनसुार जन्मकैदसम्म, 

(ख) त्यस्तो औषमध सेवन गरेको कारणले ज्यान मनन 

सक्ने गरी खतरा पगेुको वा पगु्ने सम्भावना भएकोमा 

ज्यान माने उद्योग गरे सरह, 

(ग) त्यस्तो औषमध सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै 

अङ्गभङ्ग हनु े वा सोको शशि िीण वा हरण हनु 

सक्ने भएमा दश वषनसम्म कैद र एक लाख 

रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बाहेकको अन्य अवस्थामा 

पाँच वषनसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना । 

(२)  उपदफा (३) पमछ देहायको उपदफा (४) थहपएको छः- 

“(४) कसैले यस ऐन बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान 

मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हामन, नोक्सानी वा िमत पगेुकोमा 

कसूरदारबाट सम्बशन्धत पीमडतलाई र मनजको मतृ्य ु भएकोमा 

मनजकोेे हकवालालाई मनामसब िमतपूमतन भराई ददन ुपनेछ।” 

२२. आयवेुद शचहकत्सा पररषद् ऐन, २०४५ मा संशोधन : आयवेुद शचहकत्सा पररषद् ऐन, २०४५ 

को दफा ९ को,– 

(१) उपदफा ९.३.१ मा रहेका “तीन हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा छ 

महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद 

र तीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 
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(२) उपदफा ९.३.४ मा रहेका “पाँच सय रुपैयाँसम्म जररबाना वा पन्र ददनसम्म 

कैद वा दवैु सजाय” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “एक वषनसम्म कैद र दश हजार 

रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्। 

२३. नपेाल खानपेानी संस्थान ऐन, २०४६ मा संशोधन : नेपाल खानपेानी संस्थान ऐन, २०४६ 

को,— 

(१) दफा १८ को उपदफा १८.१.२ को सट्टा देहायको उपदफा १८.१.२ 

राशखएको छः- 

“१८.१.२ खानेपानी वा खानेपानीको महुानलाई दहुषत गनन,” 

(२) उपदफा १९.१ पमछ देहायको उपदफा १९.१क थहपएको छः- 

“१९.१क.  उपदफा १८.१.२ हवपररत काम कारवाही गने गराउनेलाई 

तीन वषनसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा 

दवैु सजाय हनुेछ ।”  

२४. जीवनाशक हवषादी ऐन, २०४८ मा संशोधन : जीवनाशक हवषादी ऐन, २०४८ को दफा 

१५ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छ :- 

“(२) दफा ११ हवपरीत आयात वा मनयानत गने, उत्पादन गने वा दफा १२ उल्लङ्घन 

गने व्यशिलाई पाँच वषनसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना हनुेछ र दफा ११ 

हवपरीत प्रयोग वा हकनबेच गने व्यशिलाई एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना हनुेछ । त्यस्तो हवषादी समेत जफत गररनेछ।” 

२५. बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन : बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को,– 

 (१)  दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राशखएको छ :- 

“३. बालबामलकाको नाम थर पाउन े र जन्म मममत कायम गनेः (१) 

प्रत्येक व्यशिले जन्मेपमछ आ-आफ्नो धमन, संस्कृमत, चलन र परम्परा 

अनसुार मनजको आमा वा बाबलेु  राखेको नाम पाउनेछ। 



www.lawcommission.gov.np 

31 
 

(२)  कसैको आमा वा बाब ुतत्काल उपलब्ध नभएमा वा 

उपलब्ध हनु सक्ने सम्भावना नरहेमा मनजले आफूलाई हेरचाह गने 

संरिक वा माथवरले राखे बमोशजमको नाम पाउनेछ । 

(३) प्रत्येक व्यशिले जन्मेपमछ मनजको आमा बाबकुो 

सहममतबाट राशखएको थर वा त्यस्तो सहममत हनु नसकेमा मनजको 

बाबकुो थर आफ्नो नाम पछामड प्रयोग गनन पाउनेछ । 

तर हपततृ्वको ठेगान नलागेको व्यशिले आफ्नो नामको 

पछामड आमाको थर प्रयोग गनन  पाउनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 

कुनै व्यशिले चाहेमा आपm्नो बाब ुवा आमा वा दवैुको थर प्रयोग 

गनन सक्नेछ ।  

(५) कुनै व्यशिको थरको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा 

प्रमाशणत भएकोमा बाहेक मनजले आफ्नो बाबकुो थर प्रयोग गरेको 

मामननेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 

बाब ुवा आमा दवैुको ठेगान नलागेको व्यशिले मनजलाई हेरचाह 

गने संरिकद्वारा ददइएको थर आफ्नो नाम पछामड प्रयोग गनन 

पाउनेछ ।  

(७) कुनै बालबामलकाको जन्म मममत पत्ता लाग्न नसकेकोमा 

त्यस्तो बालबामलकालाई पाल्ने व्यशि वा संस्थाले दतानवाला 

शचहकत्सकको राय मलई मनजको जन्म मममत कायम गनुन 

पनेछ।अन्यथा प्रमाशणत नभएसम्म सोही मममतलाई बालबामलकाको 

जन्म मममत मामननेछ । 
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(२) दफा ५३ को उपदफा (१) मा रहेको “तीन हजार रुपैयाँसम्म जररबाना 

वा तीन महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “पहहलो 

पटक भए एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना र दोस्रो 

पटकदेशख प्रत्येक पटक तीन वषनसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना वा दवैु सजाय” भन्ने शब्दहरू राशखएका छन ्।   

(३) दफा २ को खण्ड (ख), दफा ८, ९, ११, २२, २३, २४, २५, २६, २७, 

२८, २९, ३०, ३१, र ५९ खारेज गररएका छन ्।” 

२६. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा संशोधन : सवारी तथा यातायात व्यवस्था 

ऐन २०४९ को,– 

(१)  दफा १६१ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रहेका “वा मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा 

उशल्लशखत म्याद मभत्र” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “वा सोही चोटको 

पररणाम स्वरुप एक्काईस ददनमभत्र” भन्न े शब्दहरू राखी सोही 

उपदफामा रहेका “सवनस्व सहहत जन्मकैद” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा 

“जन्मकैद” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 

(ख)   उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छः- 

“(२) कसैको ज्यान मनन सक्छ भने्न अवस्था देशखँदा देशखँदै पमन 

अपनाउन ुपने सतकन ता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी 

चलाएबाट कुनै मामनसलाई हकची, ठक्कर लामग वा कुनै हकमसमले 

सवारी दघुनटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहहर जनुसकैु ठाउँमा 

रहे बसेको मामनस त्यस्तो दघुनटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही 

चोटको पररणाम स्वरुप एक्काईस ददनमभत्र मरेमा त्यसरी सवारी 

चलाउने व्यशिलाई कसूरको मात्रा अनसुार तीन वषनदेशख दश 
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वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेशख एक लाख रुपैयाँसम्म 

जररबाना हनुेछ।” 

(ग) उपदफा (४) को प्रमतबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “सवनश्वसहहत 

जन्मकैद” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “जन्मकैद” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

(२)  दफा १६२ को,– 

(क) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छः- 

“(१)  कसैले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मामनसलाई हकची, ठक्कर लामग 

वा दघुनटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहहर जनुसकैु ठाउँमा 

रहे बसेको मामनसको त्यस्तो दघुनटनाको कारणबाट अङ्गभङ्ग भएमा 

त्यस्तो कायन बदमनयतसाथ गरेको भए त्यसरी सवारी चलाउने 

व्यशिलाई तीन वषनदेशख दश वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना हनुेछ । सो खत मनको भई काम लाग्न ेभएमा त्यस्तो 

सवारी चलाउने व्यशिलाई पा“च हजार रुपैयाँ  जररबाना हनुेछ ।” 

(ख) उपदफा (३) मा रहेका “दईु हजार रुपैयाँ जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा 

“मखु्य कसूरदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

(३) दफा १७२ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छः- 

“(१) दफा १६१ अन्तगनतको कसूरको हकमा मलुकुी अपराध संहहताको भाग-२ 

को #पररच छेद-१२ मा उशल्लशखत म्यादमभत्र, दफा १६२ अन्तगनतको 

कसूरको हकमा मलुकुी अपराध संहहताको भाग-२, पररच छेद-१४ मा 

                                                           
# मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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उशल्लशखत म्यादमभत्र र यस ऐन अन्तगनतका अन्य कसूरको हकमा कसूर 

भएको मममतले तीस ददनमभत्र उजरु गनुन पनेछ।” 

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

(१)   दफा ५० को उपदफा (१) को, 

(क) खण्ड (क) मा रहेका “दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक 

वषनसम्म कैद वा दवैु” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद वा 

तीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका “दश हजार रुपैयासम्म जररबाना वा एक 

वषनसम्म कैद वा दवैु” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद वा 

तीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

(ग) खण्ड (ङ) मा रहेका “हवगो बमोशजम जररबाना वा पाँच वषनसम्म 

कैद वा दवैु” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पाँच वषनसम्म कैद वा पचास 

हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।्  

(घ)  खण्ड (च) मा रहेका “पाँच सय रुपैयाँदेशख दश हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना वा एक वषनसम्म कैद वा दवैु” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “तीन 

वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना” भन्न ेशब्दहरू 

राशखएका छन।् 

(ङ) खण्ड (छ) मा रहेका “प्रमत हवरुवाको एक सय रुपैयाँसम्म” भन्न े

शब्दहरूको सट्टा “प्रमत हवरुवा पाँचसय रुपैयाँसम्म” भन्न ेशब्दहरू 

राखी सोही खण्डमा रहेका “उि सजायमा एक हजार रुपैयाँ थप 

जररबाना” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “प्रत्येक पटक एक वषनसम्म कैद 
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वा दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु” भन्ने शब्दहरू राशखएका 

छन ्। 

(च) खण्ड (ज) मा रहेका “पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा छ 

महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “दईु वषनसम्म 

कैद वा बीसहजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु” भन्न े शब्दहरू 

राशखएका छन ्। 

(२)  दफा ५९ को सट्टा देहायको दफा ५९ राशखएको छः-  

“५९. मगरफ्तार गने अमधकार : (१) यस ऐन बमोशजमको कुनै कसूरको 

अनसुन्धानको मसलमसलामा कुनै व्यशिलाई पक्राउ गनुन पने भएमा 

अनसुन्धान गने अमधकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यशिको 

पहहचान खलु्ने हववरण सहहत मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने 

अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने 

कारण मनामसब देशखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी जारी 

गने अनमुमत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पक्राउ पूजी जारी गररएको 

व्यशिलाई #प्रहरी वा वन सम्बन्धी काम गने कमनचारीले मगरफ्तार 

गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी 

समि उपशस्थत गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 

कसूर गने व्यशि तत्काल पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यशि भाग्न े

उम्कने वा मनजले प्रमाण दसी वा सबतु नष्ट गने मनामसब कारण 

                                                           
# मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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भएमा वा कसूरसँग सम्बशन्धत फरार रहेको व्यशि फेला परेमा वा 

कसूर गरररहेको अवस्थामा फेला परेमा अनसुन्धान अमधकारीले 

त्यस्तो व्यशिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी मगरफ्तार 

गरी मदु्दा हेने अमधकारी समि स्वीकृमतको लामग पक्राउ परेको 

व्यशि सहहत उपशस्थत गराउन ुपनेछ । 

(५) कुनै कसूरको मसलमसलामा मगरफ्तार गररएको व्यशिको 

सम्बन्धमा चौबीस घण्टामभत्र तहहककात पूरा नहनुे भई मनजलाई 

थनुामा राखी तहहककात जारी राख्न ुपने देशखएमा तहहककात गने 

कमनचारीले मनजलाई मदु्दा हेने अमधकारी समि उपशस्थत गराई सो 

मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमत मलएर मात्र थनुामा राख्न ुपनेछ । 

सो बमोशजम अनमुमत माग्दा थनुामा परेको व्यशि उपरको अमभयोग, 

त्यसको आधार, मनजलाई थनुामै राखी तहहककात गनुन पने कारण र 

मनजको बयान कागज भै सकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट 

रूपमा उल्लेख गनुन पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम थनुामा राख्न ेअनमुमत मागेमा 

मदु्दा हेने अमधकारीले सम्बशन्धत कागजातहरू हेरी तहहककात 

सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको हवचार गरी सन्तोषजनक रूपमा 

तहहककात भैरहेको देशखएमा पटक पटक गरी बढीमा पच चीस 

ददनसम्म थनुामा राख्न ेअनमुमत ददन सक्नेछ ।” 

(३) दफा ६६ को प्रमतवन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहाएको प्रमतवन्धात्मक वाक्यांश 

थ्नेः-   

“तर कसूरदार बाहेक अन्य व्यशिको हकमा त्यस्तो व्यशिले जानीजानी 

कसरुदारलाई सघाउ परुय्ाउन त्यस्तो बोझबाहक प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनन ददएको 
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अवस्था नदेशखएकोमा वा मबगो पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम मोल पने बोझबाहकको 

हकमा त्यस्तो बोझबाहक जफत नगरी उि कायन गनेलाई अन्य दफाले हनुे 

सजायमा पचास हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हनुेछ ।”   

२८. राजश्व चहुावट (अनसुन्धान तथा मनयन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन : राजश्व चहुावट 

(अनसुन्धान तथा मनयन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ 

राशखएको छः- 

“१२. पक्राउ गने : (१) यस ऐन बमोशजमको कुनै कसूरको अनसुन्धानको 

मसलमसलामा कुनै व्यशिलाई पक्राउ गनुन पने भएमा अनसुन्धान गने 

अमधकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यशिको पहहचान खलु्ने हववरण सहहत 

मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने कारण 

मनामसब देशखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी जारी गने अनमुमत ददन 

सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पक्राउ पूजी जारी गररएको व्यशिलाई 

प्रहरीले मगरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभत्र मदु्दा हेने 

अमधकारी समि उपशस्थत गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कसूर 

गने व्यशि तत्काल पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यशि भाग्ने उम्कने वा 

मनजले प्रमाण दसी वा सबूद नष्ट गने मनामसब कारण भएमा वा कसूरसँग 

सम्बशन्धत फरार रहेको व्यशि फेला परेमा वा कसूर गरररहेको अवस्थामा 

फेला परेमा अनसुन्धान अमधकारीले त्यस्तो व्यशिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ 

पूजी जारी गरी त्यस्तो व्यशिलाई जनुसकैु ठाउँ मा पक्राउ गरी मदु्दा हेने 
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अमधकारी समि स्वीकृमतको लामग पक्राउ परेको व्यशि सहहत उपशस्थत 

गराउन ुपनेछ ।” 

२९. नपेाल नमसनङ पररषद् ऐन, २०५२ मा संशोधन : नेपाल नमसनङ पररषद् ऐन, २०५२ को दफा 

२९ को उपदफा (१) मा रहेका “तीन हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा छ महहनासम्म कैद 

वा दवैु सजाय” भन्न े शब्दहरूको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 

*३०. ………………… 

३१. बाल श्रम (मनषधे र मनयममत गने) ऐन, २०५६ मा संशोधन : बाल श्रम  

(मनषधे र मनयममत गने) ऐन, २०५६ को दफा २ को खण्ड (क) मा रहेका “सोह्र वषन” 

भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “अठार वषन” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन।्  

३२. नपेाल फामेसी पररषद् ऐन, २०५७ मा संशोधन : नेपाल फामेसी पररषद् ऐन, २०५७ को 

दफा २९ को उपदफा  (१) मा रहेका “तीन महहनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना वा दवैु सजाय” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म 

जररबाना” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्।  

३३. सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा संशोधन : सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को 

उपदफा (१) मा रहेका “सवनस्व सहहत जन्मकैद” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “जन्मकैद” भन्ने 

शब्द राशखएको छ । 

३४. नपेाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ मा संशोधन : नेपाल राि बैङ्क ऐन, २०५८ को,—  

(१) दफा ९५ को उपदफा (१) मा रहेका “जाली वा खोटो वा नक्कली वा 

प्रमतमलहप मदु्रा जारी गरेमा वा त्यस्तो मदु्रा हवतरण वा लेनदेनमा संलग्न भएमा” भन्न े

शब्दहरू शझहकएका छन ्।  

                                                           

* मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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(२)  दफा ९६ को उपदफा (१) मा रहेका “तीन वषनसम्म कैद” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “सात वषनसम्म कैद” भन्न ेशब्दहरू राशखएका छन ्। 

३५. अन्त शलु्क ऐन, २०५८ मा संशोधन : अन्त शलु्क ऐन, २०५८ को दफा १२ को उपदफा 

(३) पमछ देहायको उपदफा (३क) थहपएको छ : 

“(३क) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोशजम कुनै व्यशिलाई मगरफ्तार गररएकोमा 

मगरफ्तार गररएको व्यशि सहहत त्यस्तो मगरफ्तारीको स्वीकृमतको लामग 

अन्तःशलु्क अमधकृत समि पेश गनुन पनेछ।” 

३६. सैमनक ऐन, २०६३ मा संशोधन : सैमनक ऐन, २०६३ को दफा १०१ को,– 

(१) उपदफा (१) को, 

(क) खण्ड (क) मा रहेका “सवनस्व सहहत जन्मकैद” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “जन्मकैद” भन्ने शब्द राशखएको छ । 

(ख) खण्ड (ख) शझहकएको छ । 

(२) उपदफा (२) को,– 

(क) खण्ड (क) मा रहेका “सवनस्व सहहत जन्मकैद” भन्न ेशब्दहरूको 

सट्टा “जन्मकैद” भन्ने शब्द राशखएको छ । 

(ख) खण्ड (घ) मा रहेका “अंश सवनस्व वा” भन्ने शब्दहरू शझहकएका 

छन ्। 

(३)  उपदफा (४) मा रहेका “सवनस्व सहहत” भने्न शब्दहरू शझहकएका छन ्। 

३७. मानव बेचमबखन तथा ओसार पसार (मनयन्त्रण) ऐन, २०६४ मा संशोधन : मानव बेचमबखन 

तथा ओसार पसार मनयन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (२) पमछ देहायको 

उपदफा (३) थहपएको छ :- 
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“(३) उपदफा (१) बमोशजम कुनै व्यशिलाई पक्राउ पूजी मबना पक्राउ गररएकोमा 

पक्राउ परेको व्यशि सहहत त्यस्तो पक्राउको स्वीकृमतको लामग मदु्दा हेने अमधकारी समि 

पेश गनुन पनेछ ।” 

३८. भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन : भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४० को सट्टा देहायको 

दफा ४० राशखएको छः- 

“४०. पक्राउ गनन सक्नःे (१) दफा ३६ वा ३९ बमोशजम तलासी मलँदा कुनै 

व्यशिले यस ऐन अन्तगनतको कसूर गरेको देशखन आएमा त्यस्तो व्यशिको 

पहहचान खलु्ने हववरण सहहत मदु्दा हेने अमधकारी समि पक्राउ गने 

अनमुमतको लामग मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदनबाट पक्राउ गनुन पने कारण 

मनामसब देशखएमा मदु्दा हेने अमधकारीले पक्राउ पूजी जारी 

गने अनमुमत ददन सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोशजम पक्राउ पूजी जारी गररएको 

व्यशिलाई मगरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस 

घण्टामभत्र मदु्दा हेने अमधकारी समि उपशस्थत गराउन ुपनेछ 

।  

(४)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कसूर 

गने व्यशि तत्काल पक्राउ नगररएमा त्यस्तो व्यशि भाग्न े

उम्कने वा मनजले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गने मनामसब 

कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बशन्धत फरार रहेको व्यशि 

फेला परेमा वा कसूर गरररहेको अवस्थामा फेला परेमा 

भन्सार अमधकृत वा मनजबाट अमधकार प्राप्त भन्सार 
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कायानलयका अन्य कमनचारीले त्यस्तो व्यशिलाई जनुसकैु 

ठाउँमा पक्राउ गनन वा गनन लगाउन सक्नेछ ।” 

३९. खारेजी र बचाउ : (१) देहायका कानूनहरू खारेज गररएका छनः्- 

(क) नागररक अमधकार ऐन, २०१२, 

(ख) नेपाल कोटन फी ऐन, २०१७, 

#(ग)  गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७, 

(घ)  जासूसी ऐन, २०१८,  

(ङ)  मभिा माग्ने (मनषधे) ऐन, २०१८,  

(च)  मलुकुी ऐन,  

(छ)  जवुा ऐन, २०२०,  

(ज)  केही फौजदारी मदु्दा खारेज गने र दण्ड सजाय ममनाहा ददने ऐन, 

२०२०, 

(झ)  केही सावनजमनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७,  

(ञ)  हववाह दतान ऐन, २०२८, 

(ट)  राजश्व न्यायामधकरण ऐन, २०३१ को अनसूुची-१ को क्रम सङ्खख्या 

४, 

(ठ)  राज्य हवरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, 

(ड)  सवोच च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ५,  

(ढ)  सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, 

(ण)  करार ऐन, २०५६ । 

                                                           
# मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम खारेज भएका कानून बमोशजम यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका 

बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको देहायका काम कारबाहीको सम्बन्धमा देहाय बमोशजम 

हनुेछ:- 

#(क) कुनै कानून अन्तगनत कुनै अदालतमा दायर भएको मदु्दा जनुसकैु तहमा 

भएपमन सोही अदालतबाट त्यस्तो कानून अन्तगनतको नै कायनहवमध अवलम्बन 

गरी कारबाही र हकनारा हनुेछ । 

(ख) कुनै कानून अन्तगनत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसूरका 

मदु्दामा सजाय गनुन पदान सोही कानून बमोशजम नै गनुन पनेछ । 

तर कुनै फौजदारी कसूरको सजाय मलुकुी अपराध संहहतामा 

लेशखएभन्दा बढी रहेछ भने मलुकुी अपराध संहहतामा लेशखएको हदसम्म 

मात्र सजाय  हनुेछ। 

+(ख१) हवचारमधन वा फैसला भईसकेको मदु्दामा जररवाना वा मबगो बापत कैद 

गदान वा कैद बसेको अवमधलाई जररवानामा पररणत गनुनपदान मलुकुी देवानी 

कायनहवमध संहहता र मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहताको व्यवस्था बमोशजम 

हनुेछ । 

+(ख२)  मलुकुी अपराध संहहता तथा मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता प्रारम्भ 

हनु ु अगावै १६ वषन उमेर पूरा भएको र १८ वषन उमेर पूरा नभएको 

व्यशिले गरेको कसूरका सम्बन्धमा मदु्दा दायर गदान वा फैसला गदान मलुकुी 

अपराध संहहता तथा मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहताको व्यवस्था बमोशजम 

हनुेछ र त्यस्तो व्यशि थनुा वा कैदमा रहेछ भने मदु्दाको पपुनि वा सजाय 

भिुानको लामग मनजलाई बलसधुारगहृमा पठाउन ुपनेछ । 

                                                           
# मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
+ मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ग) कुनै कानून अन्तगनत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून 

बमोशजम नै कायानन्वयन हनुेछ । 

तर त्यस्तो सजाय मलुकुी अपराध संहहतामा सोही कसूरमा लेशखएको 

सजायभन्दा बढी हनुे रहेछ भने मलुकुी अपराध संहहतामा लेशखएको हदसम्म 

मात्र सजाय कायानन्वयन हनुेछ । 

(घ) कुनै कानून अन्तगनत कसूर मामनने काम मलुकुी अपराध संहहता बमोशजम 

कसूर नमामनने भएमा त्यस्तो कसूरसंग सम्बशन्धत मदु्दा जनुसकैु तहको 

अदालतमा भएपमन स्वतः खारेज हनुेछ । 

(ङ) कुनै कानून अन्तगनत दायर भएको वा दायर हनुे कुनै मदु्दाको हदम्याद सोही 

कानून अन्तगनत नै मनधानरण भएको मामननेछ । 

(च) कुनै कानून अन्तगनत मनधानरण भएको हदम्याद यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका ददन 

सात ददनभन्दा कम रहेछ भने मलुकुी देवानी कायनहवमध संहहता वा मलुकुी 

फौजदारी कायनहवमध संहहता प्रारम्भ भएको मममतबाट सात ददनसम्म हदम्याद 

कायम रहेको मामननेछ । 

(छ) कुनै कानून अन्तगनत दायर भएको वा दायर हनुे कुनै देवानी मदु्दाको हकदैया 

सोही कानून अन्तगनत नै मनधानरण भएको मामननेछ । 

(ज) कुनै कानून अन्र्तगत दायर भएको मदु्दामा राशखएको अदालती शलु्क (कोटन 

फी) मलुकुी देवानी कायनहवमध संहहता बमोशजम नै राशखएको अदालती शलु्क 

मानी कारबाही र हकनारा गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा लेशखएको हवषयमा बाहेक उपदफा (१) बमोशजम खारेज 

भएको कानून अन्तगनत भए गरेको काम कारबाही मलुकुी देवानी संहहता, मलुकुी देवानी 

कायनहवमध संहहता, मलुकुी अपराध संहहता, मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता वा फौजदारी 

कसूर (सजाय मनधानरण तथा कायानन्वयन) ऐन, २०७४ बमोशजम भए गरेको मामननेछ ।  
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४०. रुपान्तर : (१) प्रचमलत कानूनको ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका 

शब्दहरू राखी रुपान्तर गररएको छः- 

#(क) “सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची-१” को सट्टा 

“मलुकुी फौजदारी कायनहवमध (संहहता) ऐन, २०७४ को     अनसूुची-

१।”, 

 (ख) “कोटन फी” को सट्टा “अदालती शलु्क” ।  

(२) हातहमतयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “लाइसेन्स” 

भन्न ेशब्दको सट्टा “इजाजतपत्र” भन्न ेशब्द राखी रुपान्तर गररएको छ । 

                                                           
#    मलुकुी संहहता सम्बन्धी कही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 

द्रष्टव्य : (१) मलुकुी अपराध (संहहता) ऐन, २०७४ को नाम हाल मलुकुी अपराध संहहता, २०७४ रहेको । 

 (२) मलुकुी देवानी (संहहता) ऐन, २०७४ को नाम हाल मलुकुी देवानी संहहता, २०७४ रहेको ।  

(३) मलुकुी फौजदारी कायनहवमध (संहहता) ऐन, २०७४ को नाम हाल मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता, 
२०७४ रहेको ।  

   


