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मलुकुी अपराध संहिता, २०७४ 

                                                            
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत  

            २०७४।६।३०  

संशोधन गने ऐन 

१. मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई  

   संशोधन गने ऐन, २०७५           २०७६।०१।०२ 

२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन  

   संशोधन गने अध्र्ादेश, २०७७             २०७७।६।१२ 

सम्ित ्२०७४ सालको ऐन नं. ३६ 

प्रस्तािनााः मलुकुमा कानून तथा व्र्िस्था कार्म गरी सियसाधारणको नैमतकता, शशष्टाचार, सदाचार, 
सहुिधा, आमथयक हित कार्म राख्न, हिमिन्न धाममयक तथा सााँस्कृमतक समदुार् बीचको ससुम्बन्ध तथा 
शाशन्त कार्म गनय, फौजदारी कसूर मनिारण र मनर्न्रण गनय र तत्सम्बन्धी प्रचमलत कानूनलाई 
संशोधन र एकीकरण गरी समर्ानकूुल फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्र्िस्था गनय 
िाञ्छनीर् िएकोले, 

नेपालको संहिधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशजमको व्र्िस्थाहपका–संसदले 
र्ो ऐन बनाएको छ ।  

िाग – १ 

सामान्र् प्रािधानिरु 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) र्स ऐनको नाम “मलुकुी अपराध संहिता, २०७४” रिेकोछ 
।  

(२) र्ो संहिता संित ्२०७५ साल िदौ १ गतेदेशि प्रारम्ि िनुेछ । 

                                                 
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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२. संहिताको बहििरेीर् प्रर्ोगाः (१) कसैले नेपाल बाहिर देिार्को कुनै कसूर गरेमा 
मनजलाई नेपालमिर नै त्र्स्तो कसूर गरे सरि र्स संहिता बमोशजम सजार् िनुेछाः– 

(क) दफा ५४ बािेक िाग २ को पररच्छेद १ अन्तगयतको कसूर,   

(ि) नेपालबाट कुनै व्र्शिलाई अपिरण गरी िाग २ पररच्छेद १७ 
अन्तगयत गरेको कसूर, 

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

(घ) नेपालमिर चलनचल्तीमा ल्र्ाउने िा पैठारी गने उदे्दश्र्ले गरेको 
िाग २ पररच्छेद २२ र २३ अन्तगयतका कसूर, 

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् ति िा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको पूणय िा अमधकांश स्िाममत्ि िा 
मनर्न्रणमा रिेकोेे कुनै सङ्गठठत संस्थाको कुनै पदीर् िैमसर्तमा 
कार्य सम्पादन गदाय गरेको र्स ऐन अन्तगयतको कसूर ।  

(२) कसैले नेपालमा दताय िएको िार्रु्ान िा जलर्ानमिर र्स ऐन अन्तगयतको 
कुनै कसूर नेपाल बाहिर रिाँदाका बित गरेमा मनजलाई नेपालमिर नै त्र्स्तो कसूर गरे 
सरि र्स ऐन बमोशजम सजार्  िनुेछ । 

(३) कुनै नेपाली नागररक िा अन्र् कसैले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागररक 
मबरुद्ध देिार्को कुनै कसूर गरेमा मनजलाई नेपालमिर नै त्र्स्तो कसूर गरे सरि र्स ऐन 
बमोशजम सजार् िनुेछाः– 

(क) ज्र्ान मलएको िा ज्र्ान मलन ेउद्योग, दरुुत्सािन िा षड्यन्र गरेको 
कसूर,  

(ि) असिार् व्र्शिलाई पररत्र्ाग गरेको कसूर,  

(ग) अङ्गिङ्ग गरेको कसूर,  
(ग१) दफा १९२क. बमोशजमको कसूर, 

(घ) अपिरण, शरीर बन्धक िा गैरकानूनी थनुामा रािेको कसूर,  
                                                 
      मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 

     फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने ऐन  अध्र्ादेश, २०७७ द्वारा 
थहपएको । 
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(ङ)) जिजयस्ती करणी िा िाडनाता करणी गरेको कसूर, 

(च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको िा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको पूणय िा अमधकांश 
स्िाममत्ि िा मनर्न्रण िएको सङ्गठठत संस्था मबरुद्ध आपरामधक 
उपद्रि, आपरामधक लाि, आपरामधक हिश्वासघात, कीते, चोरी, ठगी, 
डााँका िा सम्पशिको आपरामधक उपर्ोग गरेको कसूर, 

(छ) दफा १५८ अन्तगयतको कसूर,  

(ज)  िाग २ पररच्छेद ११ अन्तगयतका हििाि सम्बन्धी कसूर, 

(झ) नेपालमिर पैठारी गने उदे्दश्र्ले िाद्य पदाथय िा औषमधमा ममसािट 
गरेको कसूर, 

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

(ट) िाग ३ को पररच्छेद २ अन्तगयतको कसूर । 
 

३. पररिाषााः हिषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,– 

(क) “अदालत” िन्नाले सिोच्च अदालत, उच्च अदालत िा शजल्ला अदालत 
सम्झन ु पछय र सो शब्दले कुनै िास हकमसमका फौजदारी मदु्दाको 
कारबािी र हकनारा गनय कानून बमोशजम अमधकारप्राप्त अदालत, अन्र् 
न्र्ाहर्क मनकार् िा अमधकारी समेतलाई जनाउाँछ ।  

(ि) “आश्रर् ठदने” िन्नाले कुनै व्र्शिलाई िान, हपउन, बस्न, नगदी, शजन्सी, 
लिा कपडा, िातिमतर्ार िा सिारीको साधन ठदने िा पक्राउबाट िच्न िा 
अन्र् सिार्ता ठदने काम सम्झन ुपछय । 

(ग) “कसूर” िन्नाले र्स संहिता िा कानून बमोशजम सजार् िनुे काम सम्झन ु 
पछय । 

(घ) “कानून” िन्नाले तत्काल प्रचमलत कानून सम्झन ुपछय ।  

(ङ) “काम” िन्नाले कामिरुको समूि सम्झन ु पछय र सो शब्दले कानून 
बमोशजम गनुय पनेमा नगरेको िा गनय निनुेमा गरेको काम समेतलाई 
जनाउाँछ । 
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(च)  “गम्िीर कसूर” िन्नाले तीन िषयिन्दा बढी दश िषयसम्म कैद सजार् िनु े
कसूर सम्झन ुपछय । 

(छ)  “जघन्र् कसूर” िन्नाले जन्मकैद िा दश िषयिन्दा बढी कैद सजार् िनु े
कसूर सम्झन ुपछय । 

(ज) “ज्र्ान” िन्नाले मामनसको ज्र्ान सम्झन ुपछय । 

(झ) “न्र्ार्ाधीश” िन्नाले मदु्दाको कारबािी, सनुिुाई र हकनारा गने अदालतको 
अमधकारी सम्झन ु पछय र सो शब्दले कुनै िास हकमसमका फौजदारी 
मदु्दाको कारबािी, सनुिुाई र हकनारा गने अमधकारप्राप्त अमधकारी समेतलाई 
जनाउाँछ ।  

(ञ) “राष्ट्रसेिक” िन्नाले देिार्को कुनै व्र्शि सम्झन ुपछयाः– 

(१) संहिधान िा अन्र् कानून बमोशजम साियजमनक जिाफदेिीको पदमा 
मनिायशचत, मनोमनत िा मनर्िु िएको व्र्शि, 

(२) कानून िा करार बमोशजम नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको 
सेिामा िा अन्र् कुनै सरकारी सेिामा मनर्िु िएको व्र्शि, 

(३)  स्थानीर् ति िा शजल्ला समन्िर् समममतको कुनै पद िा सेिामा  
मनिायशचत, मनोनीत िा मनर्िु िएको व्र्शि, 

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिकोेे पूणय िा 
अमधकांश स्िाममत्ि िा मनर्न्रण िएको सङ्गठठत संस्थाका 
पदामधकारी िा त्र्स्तो संस्थाको सेिामा मनर्िु िएको व्र्शि, िा  

(५) साियजमनक जिाफदेिी िएको पदमा अन्र् कुनै हकमसमले मनर्िु 
िएको िा ििाल रिेको व्र्शि । 

(ट) “स्थानीर् ति” िन्नाले गाउाँपामलका िा नगरपामलका सम्झन ुपछय । 

(ठ) “सङ्गठठत संस्था” िन्नाले कुनै कानून बमोशजम स्थाहपत िा कानून बमोशजम 
दताय िएको संस्था सम्झन ुपछय ।  

(ड) “संहिधान” िन्नाले नेपालको संहिधान सम्झन ुपछय । 

                                                 
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(ढ) “साियजमनक मलित” िन्नाले देिार्को कुनै मलित सम्झन ुपछयाः– 

(१) हिधाहर्काबाट पाररत िएको मलित,  

(२) संहिधान बमोशजम राष्ट्रपमतबाट िएको औपचाररक कार्यको 
अमिलेिको रुपमा रिेको मलित,  

(२क)संहिधान बमोशजम प्रदेश प्रमिुबाट िएको औपचाररक कार्यको 
अमिलेिको रुपमा रिेको मलित, 

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् ति िा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार िा स्थानीर् ति अन्तगयतका कार्ायलर् िा 
संिैधामनक मनकार् िा पदामधकारी, अदालत िा ऐन िा आदेशद्वारा 
स्थाहपत संस्था, नेपाल सरकारको पूणय िा अमधकांश स्िाममत्ि िा 
मनर्न्रणमा रिेको सङ्गठठत संस्थाको कार्ायलर्ले जारी गरेको िा 
त्र्स्ता कार्ायलर्मा अमिलेिको रुपमा रिने हकताब, शे्रस्ता िा 
अन्र् कुनै मलित, 

 (३क) संघीर्, प्रदेश िा स्थानीर् कानून बमोशजम जारी िएको कुनै 
मलित,  

(४) अदालतबाट िएको फैसला, मनणयर् िा आदेश । 
 

४. सामान्र् रुपमा लागू िनु ेमसद्धान्त र व्र्िस्थािरुाः र्स संहिताको िाग १ को पररच्छेद–
२, ३, ४ र ५ बमोशजमका मसद्धान्त र व्र्िस्थािरु र्स संहिता र अन्र् ऐन अन्तगयतका 
कसूरका सम्बन्धमा सामान्र्ताः लागू िनुे छन ्।  

 

५. हिशषे ऐनको व्र्िस्था लागू िनुाेः कुनै िास कामलाई कुनै हिशेष ऐनद्वारा छुटै्ट कसूर 
मानी सजार् गने व्र्िस्था िएको रिेछ िने त्र्स्तो कसूरका सम्बन्धमा सोिी ऐन लागू 
िनुेछ । 

 

 

                                                 

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

  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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पररच्छेद –२ 

फौजदारी न्र्ार्का सामान्र् मसद्धान्तिरु 

६. कानून बमोशजमको काम कसूर निनुाेः कानून बमोशजम गनुय पने िा कानूनले िम्र् मानेको 
कामलाई कसूर मामनने छैन । 

 

७. कानून बमोशजम बािेक सजार् निनुाेः कानूनले सजार् निनु े कुनै काम गरे बापत कुनै 
व्र्शि सजार्को िागी िनु े छैन र कुनै पमन व्र्शिलाई कसूर गदायको अिस्थामा 
कानूनमा तोहकएिन्दा बढी सजार् िनु ेछैन । 

 

८. तथ्र्को भ्रममा परी गरेको काम कसूर निनुाेः तथ्र्को भ्रममा परी कानून बमोशजम गनुय 
पने िा िम्र् मामनएको हिश्वास गरी असल मनर्तले गरेको कुनै काम कसूर मामनन े   
छैन । 

  तर कानूनको अनमिज्ञतामा गरेको काम िम्र् िनुे छैन ।  
 

९. एउटै कसूरमा दोिोरो सजार् निनुाेः कुनै व्र्शि मबरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक 
पटकिन्दा बढी मदु्दा चलाइने र सजार् गररने छैन । 

 

१०. स्िच्छ सनुिुाईबाट िशित निनुाेः कुनै व्र्शि सिम अदालत िा न्र्ाहर्क मनकार्बाट िनु े
कारबािीमा स्िच्छ सनुिुाईबाट िशित िनुे छैन । 

 

११. आफ्नो मबरुद्ध सािी िनु कर नलागनाेः कुनै कसूरको अमिर्ोग लागेको व्र्शिलाई आफ्नो 
मबरुद्ध सािी िनु कर लागने छैन । 

 

१२. कसूर प्रमाशणत निएसम्म कसूरदार नमामननाेः कुनै कसूरको अमिर्ोग लागेको व्र्शिलाई 
त्र्स्तो कसूर गरेको प्रमाशणत निएसम्म कसूरदार मामनन ेछैन । 

  
१३. बालबामलकाले गरेको काम कसूर निनुाेः  दश िषय उमेर नपगेुको बालबामलकाले गरेको 

कुनै काम कसूर मामनने छैन । 
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१४. िोस ठेगानमा नरिेको व्र्शिले गरेको काम कसूर नमामननाेः कुनै काम गदायका बित 
मानमसक अस्िस्थताको कारणले त्र्स्तो कामको प्रकृमत, गणु, दोष िा पररणाम बझु्न 
नसक्ने गरी िोस ठेगानमा नरिेको व्र्शिले गरेको काम कसूर मामनने छैन । 

 

१५. मञ्जरुी मलई गरेको काम कसूर निनुाेः ज्र्ान मलन ेिा अङ्गिङ्ग गने मनर्तले  िा ज्र्ान जान 
िा अङ्गिङ्ग िनु सक्छ िन्न ेथािा िई गरेकोमा बािेक कसैले अठार िषय मामथको कुनै 
व्र्शिको मञ्जुरी मलई गरेको कुनै कामबाट त्र्स्तो मञ्जुरी ठदने व्र्शिलाई कुनै िमत पगुन 
गएमा सो काम कसूर मामनने छैन । 

 

१६. िलाईका लामग मञ्जरुी मलई गरेको काम कसूर निनुाेः  कसैले कुनै व्र्शिको िलाईका 
लामग मनजको मञ्जुरी मलई असल मनर्तले िोमसर्ारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्र्स्तो 
मञ्जुरी ठदने व्र्शिलाई िमत पगुन गएमा त्र्स्तो काम कसूर मामनन ेछैन । 

 

१७.  िलाईका लामग संरिकको मञ्जरुी मलई गरेको काम कसूर निनुाेः अठार िषय ननाघेको िा 
मानमसक अस्िस्थताको कारणले िोस ठेगानमा नरिेको व्र्शिको िलाईका लामग मनजको 
संरिकले िा त्र्स्तो संरिकको मञ्जुरी मलएर अरु कसैले असल मनर्तले िोमसर्ारी साथ 
गरेको कुनै कामबाट त्र्स्तो व्र्शिलाई कुनै िमत पगुन गएमा त्र्स्तोेे काम कसूर 
मामनने छैन । 

  तर ज्र्ान जान िा अङ्गिङ्ग िनुबाट रोक्न ेउदे्दश्र्ले गरेकोमा बािेक ज्र्ान जान 
सक्छ िा अङ्गिङ्ग िनु सक्छ िन्ने जानीजानी त्र्स्तो कुनै काम गने व्र्शिले आपरामधक 
दाहर्त्िबाट छुट पाउने छैन । 

 

१८. िलाईका लामग मञ्जरुी नमलई गरेको काम कसूर निनुाेः कुनै व्र्शिको िलाईका लामग 
तत्काल कुनै काम नगरी निनु े िएको, त्र्स्तो व्र्शि कुनै कारणले त्र्स्तो काम गनय 
ठदनको लामग तत्काल आफै मञ्जुरी ठदन नसक्न े अिस्थामा रिेको र मनजको तपयmबाट 
मञ्जुरी ठदन सक्ने संरिक पमन तत्काल उपलब्ध निएको अिस्थामा मनजको िलाईका 
लामग मञ्जुरी नमलएर पमन असल मनर्तले िोमसर्ारी साथ त्र्स्तो काम गदाय मनजलाई कुनै 
िमत िा िामन, नोक्सानी पगुन गएमा त्र्स्तो काम कसूर मामनन ेछैन ।  
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स्पष्टीकरणाः दफा  १६, १७ र र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग “िलाई” िन्नालेाः 

(क) आमथयक रुपमा प्राप्त लािलाई जनाउने छैन, 

(ि) ज्र्ान मलन े िा मनामसब कारण हिना अङ्गिङ्ग गने मनर्तले गरेको कामलाई 
जनाउने छैन । 

 

१९. मञ्जरुी मलएर गरेको िए पमन कसूर मामननाेः दफा १५, १६ िा १७ मा जनुसकैु कुरा 
लेशिएको िए तापमन ती दफािरुमा लेशिएको काम कानून बमोशजम अन्र् कसूर मामनन े
िएमा त्र्स्तो काम मञ्जुरी मलएर गरेको िए पमन कसूर मामननेछ ।  

 

२० मञ्जरुीाः मञ्जुरी मौशिक िा मलशित रुपमा िा इशारा िा आचरणद्वारा व्र्ि गनय    
सहकनेछ । 

  तर देिार्का अिस्थामा ठदइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मामनन ेछैनाः– 

(क) तथ्र्को भ्रममा परी िा कुनै हकमसमको िामन, नोक्सानी िनु सक्ने 
डर, रासमा परी कुनै व्र्शिले मञ्जुरी ठदएको र त्र्स्तो मञ्जुरी 
अनसुार काम गने व्र्शिलाई त्र्स्तो मञ्जुरी त्र्सरी ठदइएको िो 
िन्न े कुरा थािा िएमा िा मनजले हिश्वास गनुय पने कुनै मनामसब 
कारण िएमा,  

(ि) मानमसक अस्िस्थताको कारणले आफूले ठदएको मञ्जुरीको गणु, 

दोष र पररणाम बझु्न नसक्न ेगरी िोस ठेगानमा नरिेका बित 
कुनै व्र्शिले मञ्जुरी ठदएकोमा,  

(ग) अठार िषय ननाघेको बालबामलकाले मञ्जुरी ठदएकोमा, 

(घ) अनशुचत प्रिािमा परी मञ्जुरी ठदएकोमा ।  
 

२१. असल मनर्तले ठदएको जानकारीबाट िमत पगेुमा कसूर निनुाेः कसैले कुनै व्र्शिलाई 
मनजको िलाईको लामग असल मनर्तले ठदएको कुनै कुराको सूचना िा जानकारीबाट 
त्र्स्तो व्र्शिलाई कुनै िमत पगुन गएमा त्र्स्तो काम कसूर मामनन ेछैन । 
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२२. डर रासमा परी गरेको काम कसूर निनुाेः (१) कसैले जोशिमी िातिमतर्ार िा हिषाल ुिा 
हिष्फोटक पदाथय मलई कुनै व्र्शिलाई मनजले तत्काल कुनै काम नगरे मनज िा मनजको 
नशजकको नातेदारको ज्र्ान मलने िा शारीररक अङ्गिङ्ग गराउने डर रास देिाएको र 
तत्काल त्र्स्तो काम नगरे आफ्नो िा आफ्नो नशजकको नातेदारको ज्र्ान जान िा 
शारीररक अङ्गिङ्ग िनु सक्ने ितरा छ िनी हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण िई त्र्स्तो 
व्र्शिले गरेको त्र्स्तो काम कसूर मामनने छैन । 

  तर देिार्को अिस्थामा त्र्स्तो काम कसूर मामनन ेछाः– 

(क) ज्र्ान मलएको िा शारीररक अङ्गिङ्ग गरेकोमा, 

(ि) जिजयस्ती करणी गरेकोमा, 

(ग) राज्र् मबरुद्धको कसूर गरेकोमा, िा 

(घ)  त्र्स्तो काम गने व्र्शि आफैँ ले गदाय िा आफूले कुनै काम 
गरेको कारणबाट मनज त्र्स्तो डर रासको अिस्थामा पगेुकोमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम डर, रासमा पारी कसूर गराउने व्र्शिलाई मनज 
आफैँ ले त्र्स्तो कसूर गरे सरि कानून बमोशजम सजार् िनुेछ ।  

 

२३. अन्र् िामन, नोक्सानीबाट बचाउन असल मनर्तले गरेको काम कसूर निनुाेः कसैलाई कुनै 
िामन, नोक्सानी िनुे कुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो िा अरु कसैको जीउ, ज्र्ान िा 
सम्पशिमा त्र्सिन्दा ठूलो िामन, नोक्सानी िनुे मनशित िई आपरामधक मनर्त हिना र 
संिाहित ठूलो िामन, नोक्सानी रोक्न े िा टाने उदे्दश्र्ले असल मनर्तले त्र्स्तो िामन, 

नोक्सानी िनु ेकाम गरेमा िामन पगुन सक्छ िन्ने जानीजानी गरेको कारणले मार त्र्स्तो 
काम कसूर मामनने छैन । 

 

२४. मनजी रिाको लामग गरेको काम कसूर नमामननाेः (१) र्स पररच्छेदको अधीनमा रिी मनजी 
रिाको अमधकार प्रर्ोग गदाय िए गरेको कुनै काम कसूर मामनन ेछैन । 

  (२) प्रत्रे्क व्र्शिलाई आफ्नो िा अरु कसैको शजउ, ज्र्ान िा सम्पशिलाई कुनै 
गैर कानूनी िमतबाट बचाउने अमधकार िनुेछ । 
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(३) र्स दफा बमोशजम मनजी रिाको अमधकार प्रर्ोग गदाय तत्काल कुनै काम 
नगरेमा आफ्नो िा अरु कसैको जीउ, ज्र्ान िा सम्पशिलाई कुनै गैर कानूनी िमतबाट 
बचाउन सहकदैन िन्न े मनामसब हिश्वास िएमा िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण 
िएमा मार प्रर्ोग गनुय पनेछ । 

 

२५. मनजी रिाको अमधकारमा बन्देजाः (१) दफा २४ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन 
देिार्को अिस्थामा िा कामका मबरुद्ध मनजी रिाको अमधकार प्राप्त िनु सक्ने छैनाः– 

(क) कसैको शजउ िा सम्पशिमा गैर कानूनी िमत परु्ायउन ेकाम िुाँदाका 
बित त्र्स्तो िमतबाट बचाउन तत्काल साियजमनक अमधकारीको 
संरिण िा मद्दत उपलब्ध िनुे िा िनु सक्न ेअिस्था िएकोमा, 

(ि) जसको शजउ िा सम्पशिमा िमत पगेुको िो त्र्स्तो व्र्शिले नै 
िमत परु्ायउने व्र्शिलाई उिेशजत गरेको कारणबाट त्र्सरी िमत 
पगेुकोमा, 

(ग) अदालतको फैसला िा आदेश अनसुार कुनै राष्ट्रसेिकले असल 
मनर्तले कुनै काम गरेकोमा, 

(घ) कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो पदीर् अमधकारको प्रर्ोगमा असल 
मनर्तले कुनै काम गरेकोमा, 

(ङ) कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो पदीर् अमधकारको प्रर्ोगमा असल 
मनर्तले ठदएको मनदेशन अनसुार कसैले कुनै काम गरेकोमा । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन देिार्को अिस्थामा 
कुनै व्र्शि मनजी रिाको अमधकारबाट बशित िनुे छैनाः– 

(क) उपदफा (१) को िण्ड (ग) मा उशल्लशित काम गने व्र्शि 
राष्ट्रसेिक िो र मनज अदालतको फैसला िा आदेशानसुार काम 
गदैछ िन्न े कुरा जानकारी िनुे िा हिश्वास गने मनामसब कारण 
निएमा िा मनजको पररचर् िा सो काम गनय पाएको अमधकारपर 

                                                 
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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माग गदाय पमन मनजले आफ्नो पररचर् नठदएमा िा त्र्स्तो काम 
गनय पाएको अमधकारपर नदेिाएमा,  

(ि) उपदफा (१) को िण्ड (घ) मा उशल्लशित काम गने व्र्शि 
राष्ट्रसेिक िो िन्न ेकुरा जानकारी िनुे िा हिश्वास गनुय पने मनामसब 
कारण निएमा, 

(ग) उपदफा (१) को िण्ड (ङ) मा उशल्लशित काम गने व्र्शिले 
त्र्स्तो काम कुनै राष्ट्रसेिकको मनदेशनमा गरररिेको िो िन्न ेकुरा 
जानकारी िनुे िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण निएमा िा 
त्र्स्तो मनदेशन अनसुार त्र्स्तो काम गनय लागेको िो िन्न े कुरा 
मनजले जानकारी नठदएमा िा त्र्स्तो काम गनय अमधकारपर 
िएकोमा माग गदाय पमन त्र्स्तो अमधकार पर नदेिाएमा । 

(३) दफा २४ िा र्स दफा अन्तगयत मनजी रिाको अमधकार प्रर्ोग गदाय त्र्स्तो 
रिा गनयको लामग आिश्र्क पने मनामसब बलिन्दा बढी बल प्रर्ोग गनय सहकन ेछैन । 

 

२६. ज्र्ान मलन ेअमधकार निनुाेः (१) र्स पररच्छेद बमोशजम मनजी रिाको अमधकार प्रर्ोग 
गदाय कसैलाई कसैको ज्र्ान मलने अमधकार िनुेछैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेशिएको िए तापमन दफा २५ को उपदफा 
(३) को अधीनमा रिी देिार्को अिस्थामा मनजी रिाको अमधकार प्रर्ोग गदाय कसैको 
ज्र्ान गएकोमा त्र्स्तो काम कसूर मामनने छैनाः– 

(क) आफू िा अरु कसैमामथ िएको आक्रमण मबरुद्ध तत्काल रिा 
नगदाय आफ्नो िा अरु कसैको ज्र्ान जान िा आफू िा अरु 
कसैलाई गम्िीर चोट लागन िा अङ्गिङ्ग िनु सक्छ िन्न ेमनामसब 
हिश्वास िएमा,  

(ि) जिजयस्ती करणी गने मनर्तले आक्रमण गरेको िो िन्न ेमनामसब 
हिश्वास िई िा जिजयस्ती करणी गदायका बित िा गररसके पमछ 
पीमडतबाट तत्काल कुनै काम िएकोमा, 
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(ग) ज्र्ान माने, बन्धक िा अपिरण गराउन मशुि रकम मलन,े 

जिजयस्ती करणी गने, अङ्गिङ्ग गने मनर्तले शरीर बन्धक मलएकोमा 
िा अपिरण गरेकोमा, 

(घ) मामनस बस्न,े पूजा िा प्राथयना गने, सम्पशि राख्न ेकुनै घर, पाल िा 
सिारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, जोशिमपूणय िातिमतर्ार प्रर्ोग 
गरी, आगो लगाई िा हिष्फोटक पदाथय प्रर्ोग गरी िमत परु्ायउन 
िोजेकोमा,  

(ङ) डााँकाको कसूर मबरुद्ध रिा गनुय परेमा, 

(च) कुनै व्र्शिको िैर्शिक सरुिा िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
िा स्थानीर् ति िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् 
तिको पूणय िा अमधकांश स्िाममत्ि िा मनर्न्रण िएको सङ्गठठत 
संस्थाको सम्पशि िा साियजमनक सम्पशिको सरुिाका लामग 
अमधकार प्राप्त अमधकारीको आदेशबाट िहटएको सरुिाकमीले 
त्र्स्तो व्र्शि िा सम्पशि मबरुद्ध िएको आक्रमण रोक्न तत्काल 
प्रमतकार गनुय परेकोमा ।  

 

२७. मामलुी िामन, नोक्सानी िएकोमा कसूर निनुाेः साधारण समझको व्र्शिले गरेको मामलुी 
हकमसमको िामन, नोक्सानीलाई कसूर मामनने छैन । 

 

२८. बालबामलकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगेुकोलाई सजार् िनुाेः कसैले कुनै 
बालबामलकालाई फकाई, मसकाई िा प्रिािमा पारी कुनै कसूर गनय लगाएको रिेछ िन े
त्र्सरी कसूर गनय लगाउने व्र्शिलाई मनज आफैले त्र्स्तो कसूर गरे सरि सजार्   
िनुेछ ।  

 

२९. मनरपेि  दाहर्त्ि (स्रीक्ट लार्हिमलहट) िनु ेकसूरमा आपरामधक मनसार् परीिण निनुाेः 
र्स संहिता िा  कानून बमोशजम मनरपेि आपरामधक दाहर्त्ि िनुे कसूरमा त्र्स्तो कसूर 
मनसार्पूियक गरेको िो िा िोइन िन्न ेकुरा परीिण िनुे छैन । 
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३०.  सङ्गठठत संस्थाबाट िएको कसूरमा काम गने गराउनकेो आपरामधक दाहर्त्ि िनुाेः कुनै फमय, 
कम्पनी िा सङ्गठठत संस्थाले र्स संहिता िा कानून बमोशजम कसूर मामनन े कुनै काम 
गरेको िा गराएकोमा जसले त्र्स्तो काम गरे िा गराएको िो सोिी व्र्शि शजम्मेिार 
िनुेछ र त्र्स्तो व्र्शि हकटान िनु नसकेमा फमयको िकमा त्र्स्ता काम गने सम्बशन्धत 
धनी िा हिस्सेदारिरु र कम्पनी िा सङ्गठठत संस्था िए त्र्स्तो काम गने िा गराउन े
सिालक, प्रबन्ध सिालक, मिाप्रबन्धक र त्र्स्तो व्र्शि पमन हकटान िनु नसकेमा त्र्स्तो 
संस्थाको कार्यकारी प्रमिुले आपरामधक दाहर्त्ि व्र्िोनुय पनेछ । 

 

३१. समूिबाट िएको कसूरमा सबै सदस्र्लाई सजार् िनुाेः दईु िा दईुिन्दा बढी व्र्शिको 
समूिबाट कुनै कसूर िएकोमा सो समूिका सबै सदस्र्लाई त्र्स्तो कसूरको सजार्  
िनुेछ ।  

 

३२. अपराध पीमडतलाई मदु्दाको कारबािीको जानकारी र िमतपूमतय पाउन ेिक िनुाेः (१) अपराध 
पीमडतलाई आफू पीमडत िएको मदु्दाको अनसुन्धान तथा कारबािी सम्बन्धी जानकारी 
पाउने िक िनुेछ । 

(२) अपराध पीमडतलाई कानून बमोशजम सामाशजक पनुाःस्थापना र िमतपूमतय 
सहितको न्र्ार् पाउने िक िनुेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

आपरामधक षड्यन्र, उद्योग, दरुुत्सािन र ममतर्ार 

३३. आपरामधक षड्यन्र गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै आपरामधक षड्यन्र गनय िुाँदैन । 

(२) दईु िा दईुिन्दा बढी व्र्शििरुले कुनै कसूर गनय िा गराउन मन्जरु गरी 
कुनै एकजना मार िा दईु िा दईुिन्दा बढी व्र्शििरुले कुनै कार्य गरेमा मनजिरुले 
आपरामधक षड्यन्र गरेको मामनने छ । 

(३) जघन्र् िा गम्िीर प्रकृमतको कसूरको आपरामधक षड्यन्र गने िा गराउन े
व्र्शिलाई र्स संहितामा अन्र्र छुटृै सजार्को व्र्िस्था िएकोमा सोिी बमोशजम र 
निएकोमा देिार् बमोशजम सजार् िनुेछाः– 

                                                 
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(क) आपरामधक षड्यन्र बमोशजमको कसूर गरेको िए त्र्स्तो कसूर 
गरे सरिको सजार्,  

(ि) आपरामधक षड्यन्र बमोशजमको कसूर निई अन्र् कसूर िएकोमा 
त्र्स्तो कसूर त्र्स्तो षड्यन्र कार्ायन्िर्नको मसलमसलामा िा 
त्र्सैको सम्िाहित पररणामस्िरुप िएको रिेछ िने त्र्स्तो कसूर 
बापत िनुे सजार्, 

(ग) आपरामधक षड्यन्र बमोशजमको कसूरको अमतररि अन्र् कसूर 
पमन िएकोमा त्र्स्तो कसूर पमन सोिी षडर्न्र कार्ायन्िर्नको 
मसलमसलामा िा त्र्सैको सम्िाहित पररणामस्िरुप िएको रिेछ 
िने त्र्स्तो कसूरको समेत थप सजार्, 

(घ) आपरामधक षडर्न्र गने कार्य पूरा िई नसकेको िएमा त्र्स्तो 
कसूरमा िनुे सजार्को आधा सजार् । 

 

३४. कसूर गने उद्योग गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै कसूर गने उद्योग गनय िुाँदैन । 

(२) जनु कसूरको उद्योग िएको िो त्र्स्तो कसूर िनु असम्िि िएमा पमन 
उद्योग गरेको मामननेछ । 

(३) र्स संहितामा अन्र्था व्र्िस्था िएकोमा बािेक कसूर गनय उद्योग गने िा 
गराउने व्र्शिलाई त्र्स्तो कसूरको लामग तोहकएको सजार्को आधा सजार् िनुेछ । 

 

३५. दरुुत्सािन ठदन निनुाेः (१) कसैले कसैलाई कुनै कसूर गनय दरुुत्सािन ठदन ुिुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले कसैलाई कुनै कसूर गनय 
उक्साएमा मनजले दरुुत्सािन ठदएको मामननेछ । 

  (३) दरुुत्सािन ठदने व्र्शिलाई र्स संहितामा छुटै्ट सजार्को व्र्िस्था गररएकोमा 
सोिी बमोशजम र नगररएकोमा देिार् बमोशजम सजार् िनुेछाः–  

(क) दरुुत्सािन ठदए बमोशजम कसूर िएको िए मनज स्िरं्ले कसूर गरे 
सरिको सजार्, 
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(ि) दरुुत्सािन ठदए बमोशजम कसूर िई नसकेकोमा सो कसूरका लामग 
तोहकएको सजार्को आधा सजार् । 

  (४) कुनै व्र्शिलाई एउटा कसूर गनय दरुुत्सािन ठदएकोमा त्र्स्तो व्र्शिले  
त्र्स्तो दरुुत्सािनको प्रिाि िा सम्िाहित पररणाम स्िरुप कुनै अको कसूर गरेमा 
दरुुत्सािन ठदने व्र्शिलाई त्र्स्तो कसूर पमन मनज स्िरं्ले गरे सरि सजार् िनुेछ । 
  

३६. ममतर्ार िनु निनुाेः (१) कुनै व्र्शि कुनै कसूरको ममतर्ार िनु ुिुाँदैन ।  

(२) कुनै कसूर गने मनर्तले त्र्स्तो कसूर िा अन्र् कसूर गनय सिर्ोग परु्ायउन े
िा कसूर गररसकेपमछ कसूरदारलाई िगाउने, लकुाउन ेिा कसूर गनय िा गराउन साधन 
उपलब्ध गराउने िा अन्र् कुनै हकमसमले सिर्ोग परु्ायउने व्र्शि ममतर्ार मामननेछ ।  

(३) ममतर्ारलाई देिार् बमोशजम सजार् िनुेछाः–  

(क) आपरामधक षड्यन्रमा संलगन िई कसूर गने, साधन िा ठााँउ 
उपलव्ध गराइठदने, जसको मबरुद्ध कसूर गररएको िो त्र्स्तो 
व्र्शिलाई मनजी रिाको अमधकारबाट बशित गराउन े िा कसूर 
गनय आदेश िा सल्लाि ठदनलेाई त्र्स्तो कसूर मनजले गरे सरिको 
सजार्, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिएको बािेक अन्र् ममतर्ार िए कसूर िए 
गरेको काममा मनजको संलगनताको मारा अनसुार त्र्स्तो कसूर 
गरे बापत िनुे सजार्को बढीमा आधासम्म सजार् ।  

 

३७ िदम्र्ाद लागू िनुाेः र्स संहितामा कुनै कसूरका सम्बन्धमा व्र्िस्था गररएको उजरुगने 
िदम्र्ाद त्र्स्तो कसूरको षड्यन्र, उद्योग, दरुुत्सािन िा ममतर्ारको सम्बन्धमा समेत लागू 
िनुेछ ।  

पररच्छेद–४ 

कसूरको गम्िीरता बढाउन ेतथा घटाउन ेअिस्थािरु 

३८. कसूरको गम्िीरता बढाउन ेअिस्थााः र्स संहिताको प्रर्ोजनका लामग देिार्का अिस्थािरु 
हिद्यमान रिेमा कसूरको गम्िीरता बढाएको मामनने छाः– 
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(क) राष्ट्रपमत िा सरकार प्रमिु िा हिदेशी राज्र् प्रमिुको मबरुद्ध कसूर गरेको, 

(ि) राष्ट्रपमत िा सरकार प्रमिु िा हिदेशी राज्र् प्रमिुको उपशस्थमतमा कसूर 
गरेको, 

(ग) हिश्वासको दरुुपर्ोग गरी कसूर गरेको, 

(घ) कुनै साियजमनक पदको लाि उठाई िा दरुुपर्ोग गरी कसूर गरेको,  

(ङ) साियजमनक पद धारण गरेको व्र्शिले आफ्नो पदीर् कतयव्र् पालन गनय 
लागेकोमा बाधा परु्ायउन ेिा मनजलाई कुनै गैरकानूनी काम गनय लगाउन े
मनर्तले कसूर गरेको, 

(च) कुनै सरकारी कार्ायलर्, साियजमनक कार्ायलर् िा धाममयक स्थलमा कसूर 
गरेको,  

(छ)  पााँच िा पााँचिन्दा बढी व्र्शििरु समूिमा आिद्ध िई कसूर गरेको,  

(ज) साियजमनक शाशन्त िलबमलएको, बाढी, पहिरो, िकूम्प िा त्र्स्तै प्रकृमतको 
दैिी प्रकोप िएको मिामारी फैमलएको, अमनकाल परेको िा त्र्स्तै 
हकमसमको अन्र् कुनै सङ्कटको लाि मलई कसूर गरेको, 

(झ) िातिमतर्ार िा हिषाल ुिा हिष्फोटक पदाथय साथमा मलई िा प्रर्ोग गरी 
िा हिद्यतु प्रिाि गरी िा हिद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गरी कसूर गरेको िा 
िातिमतर्ार िा हिषाल ुिा हिष्फोटक पदाथय मलएको मामनसको मद्दतबाट 
कसूर गरेको, 

(झ१)तेजाब, अन्र् घातक रासार्मनक िा ज्िलनशील पदाथय कसैमामथ प्रिार िा 
प्रर्ोग गरी िा कसैलाई सेिन गराई कसूर गरेको, 

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

(ट) कुनै पाररतोहषक िा आश्वासन िा लाि पाई िा लाि पाउने प्रलोिनमा 
परी कसूर गरेको, 

(ठ) आफ्नो संरिण िा मनर्न्रणमा रिेको व्र्शि िा शजम्मामा रिेको 
सम्पशिको मबरुद्ध कसूर गरेको, 

                                                 
         फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने अध्र्ादेश, २०७७ द्वारा थप । 

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



 

 

www.lawcommission.gov.np 

17 
 

(ड) कसैलाई र्ातना ठदई िा कू्रर, अमानिीर् िा अपमानजन्र् व्र्ििार गरी 
कसूर गरेको, 

(ढ) एकै िारदातमा एकिन्दा बढी कसूर गरेको, 

(ण) एकै िारदातमा एकिन्दा बढी व्र्शिका मबरुद्ध कसूर गरेको, 

(त) कसैलाई अपिरण गरी िा शरीर बन्धक मलई कसूर गरेको, 

(थ) थनुा, हिरासत, कैद िा मनर्न्रणमा रिेको व्र्शि मबरुद्ध कसूर गरेको, 

(द) कुनै व्र्शिको सरुिाको कतयव्र् िएका व्र्शिले आफूले सरुिा गनुय पने 
व्र्शिको मबरुद्ध कसूर गरेको, 

(ध) कुनै जात, जामत िा सम्प्रदार्को अशस्तत्ि नै हिनाश गने गरी जामतित्र्ा 
(जेनोसाइड) को उदे्दश्र्ले कसूर गरेको, 

(न) कुनै जात, जामत, धाममयक िा सााँस्कृमतक समदुार् मबरुद्ध घृणा उत्पन्न गने 
उदे्दश्र्ले कसूर गरेको, 

(प) मानिता हिरुद्धको कसूर गरेको,  

(फ) मनर्ोशजत िा सङ्गठठत रुपमा कसूर गरेको, 

(ब) पचििर िषयमामथको िदृ्धािस्था िा शारीररक िा मानमसक अस्िस्थताले 
गदाय िोस ठेगानमा नरिेको िा अपाङ्गताको कारणले आफ्नो बचाउ गनय 
सक्ने शस्थमतमा निएको व्र्शि िा बालबामलकाको हिरुद्ध कसूर गरेको, 

(ि) सिारी िा हिमान दघुयटना िा प्राकृमतक प्रकोप पदाय उद्धार गने काममा 
िहटाँदा कसूर गरेको,  

(म) एकपटक कुनै कसूरबाट पीमडत िैसकेको व्र्शिका मबरुद्ध सोिी 
कसूरदारले अको कसूर गरेको । 

 

३९. कसूरको गम्िीरता घटाउन ेअिस्थााः र्स संहिताको प्रर्ोजनको लामग देिार्का अिस्थािरु 
हिद्यमान रिेमा कसूरको गम्िीरता घटाएको मामननेछाः– 

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


  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(क) कसूरदारको उमेर अठार िषयिन्दा कम िा पचििर िषयिन्दा मामथ िएको, 

(ि) कसूरदारको कसूर गने मनर्त निएको, 

(ग) जनु व्र्शिको मबरुद्ध कसूर िएको छ त्र्स्तो व्र्शिले कसूरदारलाई 
कसूर िनुिुन्दा तत्कालअशघ उिेशजत गरेको िा धम्की ठदएको, 

(घ) कसूरदार िा मनजको कुनै नशजकको नातेदारका मबरुद्ध गररएको कुनै 
गम्िीर कसूरको प्रमतकारको रुपमा तत्कालै कसूर िएको, 

(ङ) कसूरदारले स्िेच्छाले कसूर स्िीकार गरेको िा त्र्स्तो कसूर गरे बापत 
पिाताप गरेको, 

(च) कसूरदारले सम्बशन्धत अमधकारी समि आत्मसमयपण गरेको, 

(छ) कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्िीकार गरी पीमडतलाई िमतपूमतय 
ठदइसकेको िा ठदन मञ्जुर गरेको, 

(ज) शारीररक, मानमसक तथा अपाङ्गताको कारणले गदाय कसूरदारको िमता 
ह्रास िएको,  

(झ)  पीमडत पि र समाजलाई िनु गएको िामन, नोक्सानीको मारा उल्लेिनीर् 
नदेशिएको, 

(ञ)  अदालतमा सााँचो कुरा व्र्ि गरी न्र्ाहर्क प्रकृर्ामा सिर्ोग परु्ायएको, 

(ट)  कसूर स्िीकार गरी िहिष्र्मा फौजदारी कसूर नगने प्रमतिद्घता व्र्ि 
गरेको, 

(ठ)  कसैको बिकाउ िा दबाबमा अपराध गरेको । 

 

पररच्छेद– ५ 

सजार् र अन्तररम िमतपूमतय सम्बन्धी व्र्िस्था 

४०. सजार्का प्रकाराः (१) र्स संहितामा उशल्लशित कसूर गरे बापत िनुे सजार् देिार् 
बमोशजम िनु ेछना्ः– 

(क) जन्म कैद, 

(ि) कैद, 
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(ग) जररबाना, 

(घ) कैद र जररबाना, 

(ङ) िमतपूमतय,  

(च) जररबाना िा िमतपूमतय नमतरे बापतको कैद,  

(छ) कैदको सट्टा सधुार गिृ िा सामदुाहर्क सेिा ।  

  (२) कानूनमा कुनै कसूर बापत सियस्िको सजार् िनुे रिेछ िन े र्ो संहिता 
प्रारम्ि िएपमछ त्र्स्तो कसूरमा सजार् गदाय सियस्ि िनुे गरी सजार् गररने छैन ।  

  (३) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन एक रुपैर्ााँिन्दा कम 
जररबाना र एक ठदनिन्दा कम कैद िनुे गरी सजार् गररने छैन ।  

 

४१. जन्म कैद िनुाेः र्स संहितामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन देिार्को कुनै 
कसूर गने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजार् गदाय त्र्स्तो कसूरदार जीहित रिेसम्म कैद 
गनुय   पनेछाः– 

(क) कू्रर र्ातना ठदई िा मनमयमतापूियक ज्र्ान मारेको,   

(ि) िार्रु्ान अपिरण गरी िा िार्रु्ान हिष्फोट गरी ज्र्ान मारेको, 

(ग) अपिरण गरी िा शरीरबन्धक मलई ज्र्ान मारेको, 

(घ) साियजमनक रुपमा उपिोग िनुे पेर् िा िाद्य पदाथयमा हिष िाली ज्र्ान 
मारेको, 

(ङ)  कुनै जात, जामत िा सम्प्रदार्को अशस्तत्ि नै हिनाश गने गरी जामतित्र्ा 
(जेनोसाइड) गरेको िा गने उदे्दश्र्ले कसूर गरेको िा  

(च) जिजयस्ती करणी गरी ज्र्ान मारेको । 
 

४२. जन्म कैदको गणनााः दफा ४१ मा उशल्लशित अिस्थामा बािेक जन्म कैदको सजार् 
गणना गदाय पच्चीस िर्रषय कैद सजार् िनुे गरी गणना गनुय पनेछ ।  

 

                                                 
  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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४३. एकीकृत कसूर बापत थप सजार् िनुाेः (१) कुनै व्र्शिले एउटै िारदातमा एकिन्दा बढी 
कसूर गरेमा त्र्स्तो व्र्शिले एकीकृत कसूर गरेको मामननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको एकीकृत कसूर गने कसूरदारलाई सजार् गदाय 
सबैिन्दा बढी सजार् िनुे कसूर बापतको सजार् र त्र्सपमछको अमधकतम सजार् िनु े
अको कसूर बापतको सजार्को आधा सजार् थप गरी सजार् गनुय पनेछ । 

तर जन्मकैदको सजार् िनु ेअिस्थाको कसूरदारको िकमा र्ो उपदफा लागू िनु े
छैन । 

 

४४. थप सजार् िनुाेः (१) जघन्र् िा गम्िीर कसूरमा सजार् पाएको व्र्शिले अको कसूर 
गरेमा मनजले पमछल्लो पटक गरेको कसूरमा िनुे सजार्को दोब्बरसम्म सजार् िनुेछ ।  

तर जन्म कैदको सजार् पाएको कसूरदारको िकमा र्ो दफा लागू िनु ेछैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर बािेक अन्र् कसूरमा सजार् पाएको 
व्र्शिले त्र्स्तो सजार् ििुान गरेको पााँच िषयमिर अको कसूर गरेमा मनजलाई पमछल्लो 
पटक गरेको सजार्को दोब्बरसम्म सजार् िनुेछ । 

 

४५.  बालबामलकालाई िनु ेसजार्ाः (१) कानून बमोशजम कसूर ठिररन ेकुनै काम गने व्र्शिको 
उमेर त्र्स्तो काम गदायका बित दश िषय पगेुको रिेनछ िने मनजलाई कुनै सजार् िनु े 
छैन । 

(२) दश िषय िा दश िषयिन्दा मामथ र चौध िषयिन्दा कम उमेर िएको 
व्र्शिले कानून बमोशजम जररबाना िनुे कुनै कसूर गरेकोमा जररबाना नगरी मनजलाई 
सम्झाई बझुाई गनुय पनेछ र कैद िनुे कसूर गरेकोमा कसूर िेरी छ महिनासम्म कैद 
सजार् गनय िा कैद नगरी बढीमा एक िषयसम्म सधुार गिृमा राख्न सहकनेछ ।  

(३) चौध िषय िा चौध िषयिन्दा मामथ र सो¥ि िषयिन्दा कम उमेरको व्र्शिले    
......... कुनै कसूर गरेमा मनजलाई उमेर पगेुको व्र्शिलाई कानून बमोशजम िनुे 
सजार्को आधा सजार् िनुेछ ।  

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

     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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(४) सोह्र िषय िा सोह्र िषयिन्दा मामथ र अठार िषयिन्दा कम उमेरको व्र्शिले 
......... कुनै कसूर गरेमा मनजलाई उमेर पगेुको व्र्शिलाई कानून बमोशजम िनुे 
सजार्को दईु मतिाई सजार् िनुेछ । 

 (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन सोह्र 
िषय उमेर पूरा निएका बालबामलकालाई सजार् गदाय जघन्र् कसूर, गम्िीर कसूर िा 
पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बािेक कैदको सजार् गनुय िुाँदैन ।  

 

४६. जररबाना बापत कैद गनय सहकनाेः (१) कुनै कसूरदारलाई तोहकएको जररबाना मनजको 
सम्पशिबाट असूल उपर गररनेछ। मनजको कुनै सम्पशि निएमा िा त्र्सरी जररबाना 
बापतको रकम मनजबाट असूल उपर िनु नसकेमा मनजलाई कैद गनय सहकनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कैद मनधायरण गदाय देिार् बमोशजम गनुय पनेछाः– 

(क) कैद र जररबाना दिैु सजार् िनुे ठिर िएको कसूरमा जररबाना 
नमतरे बापतको कैद मनधायरण गर्रदाय दश िषयिन्दा बढी निनु ेगरी 
कैद गनुय पनेछ । 

(ि) कैद िा जररबानामध्रे् कुनै िा दिैु सजार् िनु सक्न े कसूरमा 
जररबाना मारको सजार् िई त्र्स्तो जररबाना नमतरे बापतको कैद 
मनधायरण गदाय त्र्स्तो कसूरमा िनु सक्ने कैदको उपल्लो िदको 
आधािन्दा बढी निनुे गरी कैद गनुय पनेछ । 

(ग) जररबाना मार सजार् िनुे कसूरमा जररबानाको सजार् िई सो 
नमतरे बापत कैद मनधायरण गदाय दईु िषयिन्दा बढी निनु े गरी 
कैद गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन अठार िषय उमेर 
नपगेुको बालबामलकाको िकमा जररबाना बापत कैद गदाय देिार् बमोशजम गनुय पनेछाः– 

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


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

  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(क) जररबाना मार िनुे िा कैद िा जररबानामध्रे् कुनै एक सजार् िनु े
कसूरमा जररबाना नमतरेकोमा कैद नगरी जररबाना ममनाि गनुय 
पनेछ । 

(ि) कैद िा जररबाना िा दिैु सजार् िनु े कसूरमा जररबाना मार 
सजार् िएकोमा त्र्स्तो जररबाना नमतरे बापत कैद मनधायरण गनुय 
पदाय तीन महिनािन्दा बढी निनु ेगरी कैद गनुय पनेछ । 

(ग) चौध िषय उमेर पगेुको तर अठार िषयिन्दा कम उमेर िएको 
व्र्शिलाई उपदफा (२) बमोशजम कैद मनधायरण गर्रदाय अठार िषय 
उमेर पगेुको व्र्शिलाई गनुय पने कैद सजार्को आधािन्दा बढी 
निनु ेगरी कैद गनुय पनेछ ।   

 

४७. सजार् छुट ठदन सहकनाेः (१) कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्िीकार गरी त्र्स्तो 
कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जटुाउन, अन्र् अमिर्िु िा त्र्सको मगरोि िा ममतर्ारलाई 
पक्राउ गनय िा अनसुन्धान िा अमिर्ोजन पि िा अदालतलाई सघाउ परु्ायएकोमा कानून 
बमोशजम िनुे सजार्को बढीमा पचास प्रमतशतसम्म सजार् छुट ठदन सहकनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन देिार्को कसूरदारले 
सजार्मा छुट पाउन सक्ने छैनाः– 

(क) उपदफा (१) अन्तगयत एक पटक सजार् छुट पाइसकेको, 

(ि) कैद सजार् िनुे कसूरमा दोषी ठिर िई कैद ििुान गरेको 
अिमध तीन िषय पूरा नगरेको, 

(ग) जनु कसूरमा सजार् छुट माग गररएको िो सोिी प्रकृमतको 
कसूरमा एक पटक सजार् पाइसकेको । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सजार्मा छुट ठदाँदा अमिर्िुले अनसुन्धान िा 
पपुयिको कुन अिस्थामा कसूर स्िीकार गरेको िो र कस्तो पररशस्थमतमा त्र्स्तो कसूर 
स्िीकार गरेको िो त्र्स्तो कुरालाई समेत हिचार गनुय पनेछ ।  

 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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४८. अन्तररम िमतपूमतयको लामग आदेश ठदन सक्नाेः (१) र्स संहितामा  अन्र्र जनुसकैु कुरा 
लेशिएको िए तापमन कुनै कसूर िएको कारणबाट त्र्स्तो कसूरबाट पीमडत व्र्शि िा 
मनजमा आशश्रत व्र्शिलाई तत्काल उपचार गराउन ु पने िएमा िा िमतपूमतय िा कुनै 
प्रकारको राित रकम ठदन ु परेमा त्र्स्तो व्र्शिलाई औषधोपचार गराउन िा अन्तररम 
रुपमा िमतपूमतय िा राित रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश ठदन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको आदेश िएमा कसूरबाट पीमडत िा मनजका 
आशश्रत व्र्शिलाई फौजदारी कसूरमा सजार् मनधायरण र कार्ायन्िर्न सम्बन्धी प्रचमलत 
कानून बमोशजम स्थापना िएको पीमडत राित कोषबाट िमतपूमतय िा राित रकम उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम उपलब्ध गराइएको िमतपूमतय िा राित रकम 
अदालतबाट फैसला िुाँदा अमिर्ोग लागेको व्र्शि कसूरदार ठिर िएमा त्र्स्तो 
कसूरदारलाई फैसला िएको पैंतीस ठदनमिर त्र्स्तो रकम पीमडत राित कोषमा जम्मा 
गनय अदालतले आदेश ठदनछे।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम अदालतले आदेश ठदएकोमा त्र्स्तो कसूरदारले 
िमतपूमतय िा राित बापतको रकम पीमडत राित कोषमा जम्मा गनुय पनेछ र मनजले सो 
अिमधमा त्र्स्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला िएको साठी ठदनमिर त्र्स्तो कसूरदारको 
जनुसकैु जार्जेथाबाट सरकारी बााँकी सरि असूल उपर गनुय पनेछ। 

   (५) र्स दफा बमोशजम िमतपूमतय िा राित रकम पाएको व्र्शिले झटु्टा उजरुी 
गरेको ठिरेमा िा िारदात स्थाहपत निएमा मनजले िमतपूमतय िा राित बापत पाएको रकम 
हफताय गनय अदालतले आदेश ठदनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम अदालतले आदेश ठदएकोमा त्र्स्तो व्र्शिले िमतपूमतय 
िा राित बापत पाएको रकम फैसला िएको पैंतीस ठदनमिर पीमडत राित कोषमा हफताय 
गनुय पनेछ र मनजले सो अिमधमा त्र्स्तो रकम हफताय नगरेमा फैसला िएको साठी 
ठदनमिर त्र्स्तो व्र्शिको जनुसकैु जार्जेथाबाट सरकारी बााँकी सरि असलु उपर गनुय 
पनेछ। 

 
 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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िाग –२ 

फौजदारी कसूरिरु 

पररच्छेद – १ 

राज्र् हिरुद्धका कसूर 

४९. साियिौमसिा, अिण्डता िा राहष्ट्रर् एकता उपर िलल गनय निनुाेः (१) कसैले नेपालको 
स्ितन्रता, साियिौमसिा, िौगोमलक िा प्रादेशशक अिण्डता िा राहष्ट्रर् एकतामा िलल पाने 
मनर्तले मामनस, िातिमतर्ार र िरिजाना जम्मा गनय, िातिमतर्ार सहित सैमनक िा 
अधयसैमनक सङ्गठन मनमायण गनय िा त्र्स्तो कार्य गने उद्योग गनुय िुाँदैन । 

(२) कसैले नपेालको स्ितन्रता, साियिौमसिा, िौगोमलक िा प्रादेशशक अिण्डता 
िा राहष्ट्रर् एकतामा िलल पानय सक्न े गरी कुनै हिदेशी राज्र्, सरकार िा सङ्गठठत 
शशिसाँग ममली कुनै प्रकारको षड्यन्र गनुय िा गराउन ुिुाँदैन । 

(३) कसैले उपदफा (१) िा (२) अन्तगयतको कसूर गनय दरुुत्सािन ठदन ु   
िुाँदैन । 

(४) कसैले नपेालको साियिौमसिा, िौगोमलक िा प्रादेशशक अिण्डता, राहष्ट्रर्ता िा 
राहष्ट्रर् एकता, नेपालको स्िाधीनता, स्िामिमान िा सङ्घीर् इकाईमबचको ससुम्बन्ध िलल 
पनय सक्ने गरी िगीर्, जातीर्, धाममयक, िेरीर्, साम्प्रदार्ीक र र्स्तै अरु कुनै आधारमा 
घृणा, दे्वष िा अििेलना उत्पन्न िनुे कुनै काम कारबािी गनय िा गराउन िा त्र्स्तो गने 
उद्योग गनय िा दरुुत्सािन ठदन िा त्र्स्तो काम गने षडर्न्र गनय िा हिमिन्न जात, जामत 
िा सम्प्रदार्मबचको ससुम्बन्ध िलल गनुय िा गराउन ुिुाँदैन । 

(५) र्स दफा बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् बमोशजम 
सजार् िनुेछाः– 

(क) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर िए जन्मकैद, 

(ि) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर िए दश िषयसम्म कैद र एक 
लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ग) उपदफा (४) बमोशजमको कसूर िए पााँच िषयसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना ।  
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५०. राजद्रोिाः (१) नपेाल सरकार िा संिैधामनक संरचनालाई पल्टाउने मनर्तले कसैले सैमनक, 

अधयसैमनक िा आपरामधक बलको प्रदशयन िा प्रर्ोग गरी कुनै अव्र्िस्था उत्पन्न गनय िा 
िातिमतर्ार सहित सैमनक िा अधयसैमनक सङ्गठन मनमायण गनय िा त्र्स्तो षड्यन्र िा 
उद्योग गनय िा गराउन िा दरुुत्सािन ठदन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई पच्चीस िषयसम्म कैद  
िनुेछ । 

  (३) नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको काम कारबािीको सम्बन्धमा कसैले 
लेिेर, िचनले, आकार िा शचह्नद्वारा िा अरु कुनै हकमसमबाट मनराधार िा अप्रमाशणत कुरा 
देिाई नेपाल सरकारप्रमत घृणा, दे्वष िा अििेलना गनय िा गराउन िा त्र्स्तो उद्योग गनय 
गराउन िुाँदैन ।  

  तर र्स उपदफामा लेशिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्िस्थ र मर्ायठदत 
आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मामनन ेछैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद िा तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

५१. राष्ट्रहित प्रमतकूल काम गनय निनुाेः (१) कसैले राष्ट्रहित प्रमतकूल िनुे कुनै काम गनुय िा 
गराउन ुिुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लामग कसैले देिार्को कुनै काम गरे िा 
गराएमा राष्ट्रहित प्रमतकूल काम गरेको मामननेछाः– 

(क) नेपालको स्ितन्रता, साियिौमसिा, िौगोमलक िा प्रादेशशक 
अिण्डता, राहष्ट्रर्ता, स्िाधीनता, स्िामिमान िा नेपालको अन्तरराहष्ट्रर् 
छहि उपर अपमान िनुे, िोच्र्ाउने िा घृणा िा दै्वष फैलाउन,े 

(ि) नेपालको अन्तरराहष्ट्रर् सीमा अमतक्रमण गने िा मछमेकी मलुकुसाँग 
सिममत िएको अिस्थामा बािेक सीमास्तम्ि िटाउने िा 
सीमास्तम्ि राशिएको ठाउाँ पररितयन गने िा नेपालको िौगोमलक 
िा प्रादेशशक अिण्डता उपर प्रमतकूल िनुे गरी सीमास्तम्ि 
पररितयन गने । 
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(३) नेपालको प्रमतमनमधत्ि गरी नेपालमा िा हिदेशी मलुकुमा कुनै िेलाडी िा 
िेलाडीिरुसाँग प्रमतस्पधाय गनय कुनै िेल िेल्ने नेपाली िेलाडी िा िेलाडीिरुको समूिले 
त्र्स्तो िेलको प्रमतस्पधायबाट आउने स्िािाहिक पररणामलाई प्रमतकूल िनु े गरी 
ममलोमतोमा िा कसैको प्रलोिनमा िा कुनै बाजी शजताउन ेिा िराउने गरी त्र्स्तो िेल 
िेल्न िा िेलाउन िुाँदैन र त्र्सरी कुनै िेल िेमलएको रिेछ िने राहष्ट्रर् हित हिरुद्धको 
कसूर िएको मामननेछ । 

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार्को सजार्    
िनुेछाः– 

(क)  उपदफा (२) बमोशजमको कसूर िए पााँच िषयसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि)  उपदफा (३) बमोशजमको कसूर िए तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

(५) कसैले उपदफा (२) िा (३) बमोशजमको कसूर गदाय कुनै रकम लेनदेन 
गरेको िएमा उपदफा (४) बमोशजमको सजार्का अमतररि लेनदेन गरेको रकम समेत 
जफत िनुेछ । 

(६) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने आदेश िा मनदेशन ठदन,े त्र्स्तो कसूर 
गनय दरुुत्सािन ठदने िा उक्साउने, त्र्स्तो कसूर गनय मद्दत गने व्र्शिलाई मखु्र् कसूरदार 
सरि सजार् िनुेछ । 

(७) उपदफा (२) िा (३) बमोशजमको कसूर साियजमनक पद धारण गरेको 
व्र्शि िा नेपाललाई प्रमतमनमधत्ि गने व्र्शिले हिदेशमा गएका बित गरेको रिेछ िन े
मनजलाई तीन िषयसम्म थप कैद िनुेछ । 

 

५२. जामतित्र्ा गनय निनुाेः (१) कसैले पमन जामतित्र्ा (जेनोसाइड) को कसूर गनुय िा गराउन ु
िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लामग कुनै जात, जामत, सम्प्रदार् िा धममयक 
समूिको अशस्तत्ि पूणय िा आंशशक रुपमा हिनाश गने मनर्तले देिार्को कुनै काम गरेमा 
िा त्र्सको उद्योग िा षडर्न्र गरेमा जामतित्र्ाको कसूर गरेको मामननेछाः– 
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(क) एकै पटक िा पटकपटक गरी त्र्स्तो समूिका सदस्र्िरुको 
र्ोजनाबद्ध रुपमा आमित्र्ा गरेमा, 

(ि) एकै पटक िा पटकपटक गरी र्ोजनाबद्ध रुपमा त्र्स्तो समूिका 
सदस्र्िरुको शारीररक अङ्गिङ्ग गरेमा िा मनजिरुलाई शारीररक िा 
मानमसक अशि बनाएमा, 

(ग)  त्र्स्तो समूिका सदस्र्िरुको पूणय िा आंशशक रुपमा िौमतक 
हिनाश िनुे आाँकलन गरी त्र्स्ता सदस्र्िरुले प्रर्ोग गने पानी, 
िाद्यान्न, इन्धन, औषमध जस्ता अत्र्ािश्र्क िस्तकुो आपूमतय िा 
आिागमनमा अिरोध गरी त्र्स्ता समूिका सदस्र्को जीिन 
र्ापनका शतयिरुलाई मनर्ोशजत रुपमा कष्टप्रद बनाएमा, 

(घ)  स्िैच्छाले अपनाएको पररिार मनर्ोजनका साधन प्रर्ोग गरेकोमा 
बािेक त्र्स्ता समूिमिर शशशिुरुको जन्म रोक्न े मनर्तले त्र्स्ता 
समूिका सदस्र्िरुलाई जबरजस्ती गिय मनरोधक उपार् अपनाउन 
बाध्र् पाररएमा, 

(ङ)  त्र्स्ता समूिबाट जशन्मएका बालबामलकालाई जबरजस्ती अको 
समूिमा िस्तान्तरण गरेमा ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजम सजार् 
िनुेछाः– 

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

(ि) िण्ड (ि) बमोशजमको कसूर िए र्स संहिता बमोशजम शारीररक 
अङ्गिङ्ग िा कुटहपट बापत िनुे सजार्मा थप पााँच िषयसम्म कैद र 
पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ग) िण्ड (ग), (घ) िा (ङ) बमोशजमको कसूर िए दश िषयसम्म  
कैद । 

(४) र्स दफा बमोशजमको कसूर कुनै व्र्शि िा कुनै सङ्गठठत िा असङ्गठठत 
समूिको आदेश िा मनदेशनबाट िएको रिेछ िने त्र्स्तो मनदेशन ठदने व्र्शि िा त्र्स्तो 
समूिको शजम्मेिार व्र्शि िा व्र्शििरुलाई मखु्र् कसूरदार सरि सजार् िनुेछ । 
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(५) र्स दफा बमोशजमको कसूर सामहुिक रुपमा िा हिमिन्न व्र्शििरुको 
संलगनतामा िएको रिेछ िने त्र्स्तो कसूरमा संलगन प्रत्रे्क व्र्शि समान रुपमा 
कसूरदार मामननेछ ।  

(६) र्स दफा बमोशजमको कसूर गने कुनै व्र्शिले साियजमनक पद धारण गरेको 
िए मनजले आफूिन्दा मामथको अमधकारीको आदेश पालना गने िा कानून र व्र्िस्था 
कार्म गने िा कानून कार्ायन्िर्न गने मसलमसलामा त्र्स्तो कसूर िएको दाबी मलन सक्न े
छैन र मनजले त्र्स्तो दाबी मलएको आधारमा सजार्बाट छुट िा उन्मशुि पाउने छैन । 

 

५३. नपेाल हिरुद्व र्दु्ध गनय िा नपेालसाँग र्दु्धमा संलगन राज्र्का सेनालाई सिार्ता गनय निनुाेः 
(१) कसैले नपेाल मबरुद्ध िातिमतर्ार उठाई र्दु्ध गनय िा र्दु्ध गने घोषणा गनय, र्दु्ध गने 
उद्योग गनय िा धम्की ठदन िा नेपाल मबरुद्ध र्दु्ध गने मनर्तले िातिमतर्ार, िरिजाना 
जम्मा गनय िा सैमनक िा अधयसैमनक सङ्गठन मनमायण गनुय िुाँदैन ।  

  (२) कसैले र्दु्ध शस्थमतको घोषणा िएको िा निएको जनुसकैु अिस्थामा पमन 
नेपालसाँग र्दु्धमा संलगन रिेका कुनै हिदेशी सेनालाई कुनै हकमसमको सामररक िा सैमनक 
सूचना ठदन िा अन्र् कुनै हकमसमबाट सिार्ता गनय िा त्र्सको उद्योग गनय िुाँदैन । 

  (३) नपेालसाँग र्दु्धमा संलगन रिेको राज्र्, त्र्स्तो राज्र्का नागररक िा सङ्गठठत 
संस्थासाँग सम्बन्ध राख्न, कारोबार गनय िा त्र्स्तो राज्र्का िस्त ुिा सेिा पैठारी िा प्राप्त 
गनय नसक्ने गरी नेपाल सरकारबाट घोषणा िएकोमा कसैले त्र्स्तो राज्र्, नागररक िा 
संस्थासाँग त्र्स्तो सम्बन्ध राख्न, कारोबार गनय िा त्र्स्ता िस्त ुिा सेिा पैठारी िा प्राप्त गनय 
िुाँदैन ।  

  (४) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई जन्म 
कैद र उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पच्चीस िषयसम्म कैद 
र एक लाि पचास िजार रुपैर्ााँेाँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

५४. ममर राष्ट्र मबरुद्ध र्दु्ध िा हिद्रोि गनय निनुाेः (१) कसैले नपेालको िमूी प्रर्ोग गरी 
नेपालसाँग दौत्र् सम्बन्ध िएको ममर राष्ट्र मबरुद्ध िातिमतर्ार उठाई र्दु्ध गनय, त्र्सको 
धम्की ठदन िा र्दु्ध गने उद्योग गनय िा मबद्रोि गनय िा सोको उद्योग गनय िुाँदैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

५५. सैमनक िा प्रिरीलाई िडकाउन निनुाेः (१) कसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी िा सशस्त्र 
प्रिरी बल, नेपालमा बिाल रिेका सैमनक, प्रिरी िा सशस्त्र प्रिरी जिान िा अमधकृतलाई 
नेपाली सेना िा नेपाल प्रिरी िा सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाल छाडी िागन िा िड्काउन िा 
अनशुासन िङ्ग गनय दरुुत्सािन ठदन िा कतयव्र्बाट हिचमलत गराउने उद्योग गनय िा 
त्र्सरी सेना िा प्रिरी िा बलबाट िागेको व्र्शि िो िन्न े जानीजानी िा हिश्वास गने 
कारण िई त्र्स्तो व्र्शिलाई आश्रर् ठदन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दश िषयसम्म 
कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

५६. जासूसी गनय निनुाेः (१) कसैले नेपालको साियिौमसिा, सरुिा िा िौगोमलक िा प्रादेशशक 
अिण्डतामा िलल पाने िा नेपालको हितमा कुनै प्रमतकूल असर पाने मनर्तले िा त्र्स्तो 
िनु सक्छ िन्न ेजानीजानी िा कुनै हिदेशी राज्र् िा अन्तरराहष्ट्रर् संघ, संस्थाको प्रलोिनमा 
परी कसैलाई नेपालको सैमनक शस्थमत, सामररक व्र्िस्था िा आन्तररक सरुिाको हिषर् िा 
नेपाल सरकारले राजनीमतक, आमथयक िा कूटनीमतक दृहष्टकोणले गोप्र् राख्न पने हिषर् िा 
गोप्र् मलित िा कानून बमोशजम गोप्र् रिेको िा राख्न ु पने हिषर्को सूचना ठदन िा 
त्र्सको षड्यन्र िा उद्योग गनय िा दरुुत्सािन ठदन िा त्र्स्तो सूचना ठदने मनर्तले अन्र् 
कुनै काम गनय िुाँदैन र गरेमा जासूसी गरेको मामननेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम जासूसी गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् 
बमोशजमको सजार् िनुेछाः– 

(क) नेपालको सैमनक शस्थमत, सामररक व्र्िस्था िा आन्तररक सरुिाको 
हिषर्का सम्बन्धमा जासूसी गने िा गराउने व्र्शिलाई पच्चीस 
िषयसम्म कैद, 

(ि) नेपाल सरकारले राजनीमतक, आमथयक िा कूटनीमतक दृहष्टकोणले 
गोप्र् राख्न ु पने हिषर् िा अन्र् कुनै गोप्र् मलितका सम्बन्धमा 
जासूसी गने िा गराउने व्र्शिलाई पााँचदेशि दश िषयसम्म कैद, 
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(ग) िण्ड (क) र (ि) बािेक अन्र् कुराको जासूसी गने िा गराउन े
व्र्शिलाई पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना, 

(घ) कसैले जासूसी गनय लागेको थािा पाएर पमन नेपाल सरकारलाई 
त्र्स्तो कुराको जनाउ नठदन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद र 
एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

 

५७. राष्ट्रपमत उपर आक्रमण गनय निनुाेः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपमतको ज्र्ान मलन िा ज्र्ान 
मलने उद्योग गनय िुाँदैन । 

(२) कसैले नेपालको राष्ट्रपमतलाई कुनै हकमसमले अपिरण गनुय िा गराउन ु िा 
मनजको शरीर बन्धक मलन िा मलन लगाउन ुिाँेुदैन । 

(३) कसैले नेपालको राष्ट्रपमत उपर कुनै हकमसमले आक्रमण गनुय िा गराउन ु
िुाँदैन । 

(४) र्स दफा बमोशजमको कसूर गने व्र्मतmलाई देिार् बमोशजम सजार् िनुेछाः– 

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

(ि) उपदफा (२) बमोशजमको कसूर िए दश िषयदेशि पन्र िषयसम्म 
कैद, 

(ग) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर िए पााँच िषयदेशि दश िषयसम्म  
कैद ।  

 

५८. राष्ट्रपमत िा संसदलाई धम्की ठदन निनुाेः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपमत िा संसदलाई 
संहिधान तथा कानून बमोशजम गनुय पने कार्य सम्पादन गनयबाट रोक लगाउन िा बशित 
गनय िा कुनै िास तररकाबाट कार्य सम्पादन गनय िाध्र् गराउन कुनै हकमसमको बल 
प्रर्ोग गरी िा नगरी कुनै हकमसमको धम्की ठदन, डर िा रास देिाउन िा अन्र् कुनै 
हकमसमले दबाि ठदन िुाँदैन । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद िा सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “संसद” िन्नाले नेपालको संहिधान बमोशजमको 
सङ्घीर् संसद र प्रदेश सिा सम्झन ु पछय र सो शब्दले व्र्िस्थाहपका–संसदलाई समेत 
जनाउाँछ । 

 

५९. िदम्र्ादाः (१) दफा ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ र ५७ अन्तगयतका कसूरमा जहिले सकैु 
पमन उजरु लागन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा उशल्लशित दफा बािेक र्स पररच्छेद अन्तगयतका अन्र् 
दफा अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको थािा पाएको मममतले दईु िषय नाघेपमछ 
उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२ 

साियजमनक शाशन्त हिरुद्धको कसूर 

६०. गैरकानूनी िेला गनय निनुेाः  (१) कसैले गैरकानूनी िेला गनय िुाँदैन । 

(२) देिार्को कुनै काम गने उदे्दश्र्ले िएको पााँचजना िा पााँचजना िन्दा बढी 
व्र्शििरुको िेलालाई गैरकानूनी िेला मामनने छाः– 

(क) बलको प्रर्ोग िा प्रदशयन गरी िा जोशिमी िातिमतर्ार प्रदशयन 
गरी, 

 (१) राष्ट्रसेिकलाई कानूनले तोकेको काम गनय िा कतयव्र् 
पालना गनय नठदन,े 

 (२) कसैको सम्पशि मलन ेिा कब्जा गने, 

 (३) कसैलाई बाटो, पानी, साियजमनक र्ातार्ात िा सिार िा 
अन्र् र्स्तै कुनै कुरा उपिोग गने िकबाट बशित गने, 

(४)  कुनै व्र्शिलाई कानूनले गनय निनुे काम गनय लगाउने िा  
कानूनले गनय पाउने काम गनय नठदन े। 
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(ि) कुनै कानून िा कानूनी कारबािीको कार्ायन्िर्नमा बाधा अिरोध 
िडा गने,  

(ग) कैदको सजार् िनु ेकुनै कसूर गने ।  

(३) गैरकानूनी िेला िो िन्न ेकुरा थािा पाउाँदा पाउाँदै कुनै व्र्शि त्र्स्तो िेलामा 
सििागी िएमा मनजलाई िातिमतर्ार नमलई सििागी िएको िए छ महिनासम्म कैद र 
पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र िातिमतर्ार मलएर सििागी िएको िए एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

(४) कसैले आफू सििागी निई कसैलाई ज्र्ाला ठदई िा अरु कुनै हकमसमले 
प्रलोिन िा दिािमा पारी कुनै गैरकानूनी िेलामा सििागी गराएमा मनज स्िरं् त्र्स्तो 
गैरकानूनी िेलामा सििागी िएको मानी उपदफा (३) बमोशजमको सजार् िनुेछ । 

  
६१. गैरकानूनी िेला रोक्न े िा िङ्ग गने आदेश उल्लङ्घन गनय निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त 

अमधकारीले कुनै गैरकानूनी िेलालाई रोक्न िा िङ्ग गनय आदेश ठदएकोमा कसैले त्र्स्तो 
िेलामा रहिरिन िा सििागी िनु िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गैरकानूनी िेलामा रिी रिने, सििागी िनु े िा 
सििागी िनु आउने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा 
दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

६२. प्रत्रे्क सदस्र्ले कसूर गरेको मामननाेः गैरकानूनी िेलाको कुनै सदस्र्ले त्र्स्तो िेलाको 
उदे्दश्र् प्राप्त गनयको लामग कुनै कसूर गरेमा त्र्स्तो कसूर िुाँदाको बित त्र्स्तो कसूर गनय 
जानीजानी सिर्ोग परु्ायउने सो िेलाका प्रत्रे्क सदस्र्ले त्र्स्तो कसूर गरेको मामननेछ ।  

 

६३. िूलदङ्गा गनय निनुाेः (१)  कसैले िूलदङ्गा गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

   (२) कुनै गैरकानूनी िेलाले िा त्र्स्तो िेलाको सििागीले त्र्स्तो िेलाको उदे्दश्र् 
प्राप्त गने मसलमसलामा बल प्रर्ोग गरेमा िा साियजमनक िा मनजी सम्पशि तोडफोड िा 
िामन, नोक्सानी गरेमा त्र्स्तो िेलाको प्रत्रे्क सििागीले िूलदंगा गरेको मामननेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने प्रत्रे्क व्र्शिलाई जोशिमी िातिमतर्ार 
मलई गरेको िए दईु िषयसम्म कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र जोशिमी 
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िातहितर्ार नमलई गरेको िए एक िषयसम्म कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना  
िनुेछ । 

 

६४. िूलदङ्गा गनय दरुुत्सािन ठदन निुनुाेः (१) कसैले िूलदङ्गा गराउन ेमनर्तले िा िूलदङ्गा िनु 
सक्छ िन्न ेजानीजानी कुनै व्र्शिलाई िूलदङ्गा गनय दरुुत्सािन ठदन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरुुत्सािन ठदने व्र्शिलाई िूलदङ्गा िइसकेकोमा 
एक िषयसम्म र िूलदङ्गा िइसकेको रिेनछ िने छ महिनासम्म कैद िा पााँच िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

६५. साियजमनक शाशन्त िलल पानय निनुाेः (१) कसैले लेिेर, िचनले िा आकार िा शचह्नद्वारा 
िा अरु कुनै हकमसमबाट धमय, िणय, जात, जामत, सम्प्रदार् िा िाषाको आधारमा नेपालका 
हिमिन्न िगय, िेर िा समदुार्का व्र्शििरुका मबचको ससुम्बन्धमा िलल पाने काम गनय 
िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर कुनै देिस्थल िा पूजा िा प्राथयना गने ठाउाँ 
िा धाममयक, सााँस्कृमतक चाड िा समारोि िइरिेको ठाउाँमा गरेको िए उपदफा (२) 
बमोशजमको सजार्मा थप एक िषयसम्म कैद  िनुेछ ।  

 

६६. राष्ट्रसेिकलाई बाधा हिरोध गनय निनुाेः (१) कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो कतयव्र् पालन गने 
मसलमसलामा गैर कानूनी िेला रोक्न,े िङ्ग गने िा िूलदङ्गा रोक्न ेकुनै काम गदाय कसैले 
बाधा हिरोध परु्ायउन िा परु्ायउने उद्योग गनुय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

६७. साियजमनक स्थानमा आिागमनमा बाधा गनय निनुाेः (१)  कसैले साियजमनक सडक, बाटो 
घाटो, रज्जमुागय, केिलुकार मागय, हिमानस्थल, रेल्िे िा जलपररििन मागय िा िलुाक र कुनै 
साियजमनक सेिाको सिालनमा कुनै हकमसमको डर, रास, िर् देिाई बन्द गनय िा कुनै 
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हकमसमबाट साियजमनक सडक, बाटोघाटो, रज्जमुागय, केिलुकार मागय, हिमानस्थल, रेल्िे िा 
जलपररििन मागय अिरुद्ध गरी पैदल र्ारी, सिारी साधन िा पशकुो आिागमनलाई बाधा 
परु्ायउन िा कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीको आदेशले बािेक साियजमनक 
ठाउाँमा कसैलाई प्रिेश गनय कुनै हकमसमले बाधा, अिरोध गनय िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

६८. साियजमनक सेिा अिरुद्ध गनय निनुाेः (१) कसैले साियजमनक हिद्यतु िा दूरसिार िा त्र्स्तै 
प्रकृमतका अन्र् साियजमनक सेिा िा कानून बमोशजमको साियजमनक सेिा सिालनमा कुनै 
हकमसमको डर रास, देिाई बन्द गनय िा कुनै हकमसमले अिरुद्ध गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

६९. कर्फ्ूय उल्लङ्घन गनय निनुाेः (१) गैरकानूनी िेला िा िूलदङ्गा िा शाशन्त िङ्ग िनुे अन्र् कुनै 
कामलाई रोक्न कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीले ठदएको कर्फ्ूय आदेशलाई 
कसैले जानीजानी उल्लङ्घन गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

७०. झठु्ठा अफबाि फैलाउन निनुाेः (१) कसैले साियजमनक शाशन्त िङ्ग गने, िूलदङ्गा गने िा 
नेपालको साियिौमसिा, िौगोमलक िा प्रादेशशक अिण्डता िा हिमिन्न जात, जामत िा 
सम्प्रदार्मबचको समुधरु सम्बन्धलाई िलल पाने मनर्तले कसैलाई उक्साउन ेगरी निए 
नगरेको अफबाि फैलाउन, प्रचार प्रसार गनय िा नारा जलुशु गनय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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७१. शाशन्त िङ्ग गनय घर, जगगा िा सिारी साधन ठदन निनुाेः (१) कुनै  व्र्शिले साियजमनक 
शाशन्त िङ्ग गनय िा िूलदङ्गा गनय लागेको कुरा थािा पाउाँदा पाउाँदै िा थािा पाउन ुपने 
मनामसब कारण िुाँदा िुाँदै त्र्स्तो व्र्शिलाई कसैले पमन आफ्नो घर, जगगा, सिारी साधन 
िा िातिमतर्ार उपलव्ध गराउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

७२. संिेदनशील साियजमनक िरेमा मशाल जलुशु गनय निनुाेः (१) नेपालको साियिौमसिा, 
िौगोमलक िा प्रादेशशक अिण्डता, सरुिा, साियजमनक शाशन्त िा शशष्टाचारको कारणले 
अमधकार प्राप्त अमधकारीको आदेशबाट संिेदनशील साियजमनक िेर िनी तोहकएको कुनै 
ठाउाँमा कसैले साियजमनक शाशन्त िङ्ग गने मनर्तले मशाल जलुशु, आगोजन्र् िा 
प्रज्िलनशील िस्त ुमलई जलुशु, सिा गनय िा गराउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

७३. आिश्र्क िस्त ु तोडफोड िा िामन, नोक्सानी गनय निनुाेः  (१) कसैले र्स पररच्छेद 
अन्तगयतको कुनै कसूर गरी कानून बमोशजम आिश्र्क िस्त ु मामनने कुनै िस्त ु िा 
साियजमनक िा मनजी सम्पशि िामन, नोक्सानी, तोडफोड िा आगजनी गनय िा गराउन िा 
अरु कसैलाई प्रर्ोग गरी िा आफैँ ले त्र्स्तो िस्त ुिा सम्पशि मबगानुय िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई र्स पररच्छेद बमोशजमको 
कसूरमा िनु े सजार्मा थप एक िषय कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु 
सजार् िनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट त्र्स्तो िस्त ु िा सम्पशिको िामन, 

नोक्सानी िइसकेको रिेछ िने त्र्सको हिगो बमोशजमको िमतपूमतय समेत मनजबाट िराउन ु
पनेछ । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(४) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शि र्हकन िएकोमा सोिी व्र्शि र 
त्र्स्तो व्र्शि र्हकन निएकोमा त्र्स्तो काम गनय उक्साउन े िा आदेश ठदने व्र्शिले 
कसूर गरेको मामननेछ ।  

 

७४. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –३ 

साियजमनक अमधकारीको अशख्तर्ारीको अिज्ञा सम्बन्धी कसूर 

७५. समाह्वान, इतलार्नामा इत्र्ाठदको तामेलीमा बाधा परु्ायउन निनुाेः (१) कानून बमोशजम 
जारी िएको समाह्वान, इतलार्नामा, पक्राउ पूजी, सूचना िा आदेश तामेल गदाय िा 
िानतलासी, बरामद िा नाप नक्सा िा सजयममन गदाय िा िारेन्ट बमोशजम कसैलाई पक्राउ 
गदाय कसैले पमन बाधा मबरोध गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर राष्ट्रसेिकले गरेको िए मनजलाई तीन 
महिनासम्म थप कैद सजार् िनुेछ । 

 

७६. समाह्वान, इतलार्नामा, सूचना िा आदेश नबझुी फकायउन निनुाेः (१) कुनै व्र्शिलाई 
मनजका नाममा कानून बमोशजम जारी िएको समाह्वान, इतलार्नामा, पक्राउ पूजी, सूचना 
िा आदेश बझुाउन ल्र्ाएकोमा मनजले त्र्स्तो समाह्वान, इतलार्नामा, पक्राउ पूजी, सूचना 
िा आदेश बदमनर्तपूियक नबझुी फकायउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

७७. समाह्वान, इतलार्नामा, सूचना िा आदेश तामेल िनु नठदई छली हिड्न निनुाेः (१) 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले जारी गरेको समाह्वान, इतलार्नामा, पक्राउ पूजी, सूचना िा 
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आदेश बझुन ुपने व्र्शिले त्र्स्तो समाह्वान, इतलार्नामा, पक्राउ पूजी, सूचना िा आदेश 
तामेल िनु नठदनको लामग बठिर्तपूियक छली हिड्न िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

७८. समाह्वान, इतलार्नामा इत्र्ाठद च्र्ात्न िा उप्काउन निनुाेः (१) कसैले कानून बमोशजम 
टााँसेको समाह्वान, इतलार्ानामा, पक्राउ पूजी, सूचना िा आदेश त्र्सको प्रर्ोजन बााँकी छाँदै 
बदमनर्तपूियक च्र्ात्न िा उप्काउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई छ महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

७९. झठु्ठो तररकाले म्र्ाद तामेल गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम म्र्ाद तामेल गने िा गराउन ु
पने कतयव्र् िएको व्र्शिले झटु्टो तररकाले म्र्ाद तामेल गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

८०. मलित पेश गनय इन्कार गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम कुनै अड्डा, अदालत िा राष्ट्रसेिक 
समि कुनै मलित पेश गनुय पने िा पठाउन ुपने कानूनी कतयव्र् िएको व्र्शिले त्र्स्तो 
मलित पेश गनय िा पठाउन इन्कार गनय िुाँदैन ।   

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

८१. शपथ मलएको व्र्शिले झठु्ठा कुरा व्र्ि गनय निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त अमधकारी समि 
सााँचो कुरा व्र्ि गने कानूनी कतयव्र् िएको िा शपथ मलएको व्र्शिले िा कानून 
बमोशजम शपथ मलई साियजमनक पद धारण गरेको व्र्शिले त्र्स्तो िैमसर्तमा झठु्ठा कुरा 
व्र्ि गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म कैद िा बीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 
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८२. शपथ गनय इन्कार गनय निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त अमधकारी समि सााँचो कुरा व्र्ि गनय 
उपशस्थत िएको व्र्शिले त्र्स्तो कुरा व्र्ि गने प्रर्ोजनको लामग शपथ मलन आदेश 
ठदएकोमा त्र्स्तो शपथ मलन इन्कार गनुय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

८३. जिाफ ठदन इन्कार गनय निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त अमधकारी समि कुनै हिषर्मा सााँचो 
कुरा व्र्ि गने कानूनी कतयव्र् िएको व्र्शिले त्र्स्तो हिषर्मा त्र्स्तो अमधकारीले 
सोधेको प्रश्नको जिाफ ठदन इन्कार गनय िुाँदैन ।  

तर कसैलाई पमन आफ्नो हिरुद्ध बर्ान ठदन कर लागने छैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

८४. झठु्ठा जानकारी ठदन निनुाेः (१) कसैले कुनै राष्ट्रसेिकलाई मनजले कानून बमोशजम गनुय 
पने काम गनयबाट रोक लगाउन िा गनय नपने िा गनय निनु ेकाम गनय लगाउने मनर्तले 
कसैलाई झठु्ठा जानकारी ठदन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

८५. बाधा हिरोध गनय निनुाेः (१) आफ्नो पदीर् कतयव्र्को पालना गनय लागेको कुनै 
राष्ट्रसेिकलाई कसैले जोर जलुमु िा िूल िजु्जत गरी िा अन्र् कुनै हकमसमले बाधा 
हिरोध गरी कतयव्र् पालन गनय अबरोध परु्ायउन ुिुाँदैन । 

  (२) कसैले कानून बमोशजम िनु लागेको कुनै सम्पशिको जार्जात, तार्दाती, रोक्का, 
मललाम िा मबक्रीको प्रहक्रर्ामा जानीजानी बाधा हिरोध गनुय िुाँदैन । 

  (३) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई एक 
िषयसम्म कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 
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८६. राष्ट्रसेिकलाई मद्दत ठदन इन्कार गनय निनुाेः (१) कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो पदीर् कतयव्र् 
पालन गदाय त्र्स्तो काममा मद्दत ठदन ुपने कानूनी कतयव्र् िएको व्र्शिले त्र्स बमोशजम 
मद्दत ठदन ईन्कार गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

८७. आदेशको अिज्ञा गनय निनुाेः (१) कसैले अमधकारप्राप्त अमधकारीको कानून बमोशजमको 
आदेश अनसुार कानून बमोशजम गनुय पने काम नगरी िा गनय निनुे काम गरी त्र्स्तो 
आदेशको अिज्ञा गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

८८. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेदको दफा ७८, ८० र ८३ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर 
िएको कुरा थािा पाएको मममतले र अन्र् दफा अन्तगयतका कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको 
मममतले तीन महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

  

पररच्छेद – ४ 

साियजमनक न्र्ार् हिरुद्धका कसूर 

८९. झठु्ठा प्रमाण बनाउन निनुाेः (१) र्स संहितामा अन्र्था व्र्िस्था िएकोमा बािेक कसैले 
न्र्ाहर्क िा अन्र् कानूनी कारबािीमा प्रमाणको रुपमा प्रर्ोग गराउने मनर्तले कुनै झठु्ठा 
प्रमाण बनाउन िा झठु्ठा पररशस्थमतको मसजयना गनय िा कुनै झठु्ठा मलित िा हिद्यतुीर् 
अमिलेि बनाउन िा कुनै मलित िा हिद्यतुीर् अमिलेिमा झठु्ठा कुरा जनाउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  तर त्र्स्तो झठु्ठा प्रमाणको आधारमा कुनै व्र्शिलाई जन्मकैदको सजार् िएको 
रिेछ िने सात िषयसम्म कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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  (३) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन जनु कसूरको 
सम्बन्धमा झठु्ठा प्रमाण िडा िएको िो त्र्स्तो कसूरमा िनु सक्न ेअमधकतम सजार्िन्दा 
बढी िनु ेगरी र्ो दफा अन्तगयत सजार् िनुे छैन । 

 

९०. झठु्ठा प्रमाण पर बनाउन र ठदन निनुाेः (१) कुनै कुराको सम्बन्धमा कानून बमोशजम पेश 
गने, प्रमाशणत गने, प्रमाणीकरण गने, सत्र्तथ्र्र्िु हििरण (एहफडेमिट) पेश गने िा 
प्रमाणपर ठदने अशख्तर्ारी िा कतयव्र् िएको व्र्शिले जानीजानी झठु्ठा कुरा उल्लेि गरी 
पेश गनय, प्रमाशणत गनय, प्रमाणीकरण गनय िा प्रमाणपर ठदन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई दईु  िषयसम्म 
कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

९१. झठु्ठा प्रमाण िा प्रमाण पर प्रर्ोग गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै प्रमाण िा प्रमाणपर झठु्ठा 
िो िन्न ेजानीजानी त्र्स्तो प्रमाण िा प्रमाणपरलाई सााँचो प्रमाण िा प्रमाणपरको रुपमा 
प्रर्ोग गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

९२. मलित नष्ट गनय निनुाेः (१) कुनै न्र्ाहर्क िा अन्र् कानूनी कारबािीमा कुनै मलित िा 
हिद्यतुीर् अमिलेि  प्रमाणको रुपमा पेश गने कानूनी कतयव्र् िएको व्र्शिले जानीजानी 
त्र्स्तो मलित िा अमिलेि नष्ट गनय, केरमेट गरी नबशुझन ेपानय िा अन्र् कुनै प्रकारले 
प्रमाणमा प्रर्ोग गनय नममल्ने बनाउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) कुनै न्र्ाहर्क िा अन्र् कानूनी कारबािीमा पेश िएको कुनै मलित िा 
हिद्यतुीर् अमिलेि कसैले कानून हिपरीत जानीजानी नष्ट गनय, केरमेट गरी नबशुझन ेपानय िा 
अन्र् कुनै प्रकारले प्रमाणमा प्रर्ोग गनय नममल्ने बनाउन िा गैरकानूनी रुपमा िटाउन िा 
अनमधकृत रुपमा कसैलाई ठदन ुिुाँदैन । 



 

 

www.lawcommission.gov.np 

41 
 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई चार िषयसम्म 
कैद र चालीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (५) उपदफा (१) िा (३) बमोशजमको कसूर कुनै राष्ट्रसेिकले गरेमा मनजलाई 
सोिी उपदफामा उशल्लशित सजार्को दोब्बर सजार् िनुेछ । 

 

९३. कसूरको प्रमाण दिाउन निनुाेः (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई बचाउने मनर्तले मनजले 
गरेको कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गनय िा त्र्सलाई प्रमाणको रुपमा प्रर्ोग 
गनय नसहकने गरी मबगानय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

९४. सूचना ठदन अिरोध परु्ायउन निनुाेः (१) कुनै कसूर िएको िा िनु लागेको छ िन्न ेथािा 
पाई त्र्स्तो कसूरको हिषर्मा प्रिरी िा अमधकार प्राप्त अमधकारी समि िबर िा सूचना 
ठदन जाने व्र्शिलाई कसैले छेकथनु गनय िा अन्र् कुनै हकमसमले बाधा अिरोध परु्ायउन ु
िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

९५. कसूरदारलाई आश्रर् ठदन निनुाेः (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई जानीजानी पक्राउ िनुबाट 
िा कानून बमोशजम िनुे सजार्बाट बचाउने मनर्तले आश्रर् ठदन ुिुाँदैन ।  

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “कसूरदार” िन्नाले कुनै कसूरमा शङ्कास्पद 
रिेको, अमिर्िु बनाइएको िा अदालतबाट दोषी ठिर िएको व्र्शि सम्झन ुपछय । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई देिार् बमोशजम 
सजार् िनुेछाः– 

(क) जन्मकैद िा बीस िषयसम्म कैद सजार् िनु सक्ने कसूरको 
कसूरदारलाई आश्रर् ठदएको िए पााँच िषयसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
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(ि) दश िषयसम्म कैदको सजार् िनु सक्ने कसूरको कसूरदारलाई 
आश्रर् ठदएको िए तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना,  

(ग) िण्ड (क) िा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् कसूरको 
कसूरदारलाई आश्रर् ठदएको िए त्र्स्तो कसूरमा िनु सक्न ेकैद 
िा जररबानाको उपल्लो िदको चार िण्डको एक िण्डसम्म कैद 
िा जररबाना िा दिैु । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन कसूरदारको पमत िा 
पत्नी िा बाब,ु आमा, छोरा, छोरी, दाज,ु िाइ, ठददी, बहिनी, बाजे, बज्रै्, नामत, नामतनी, सास,ु 

ससरुा, बिुारी, ज्िाइाँले आश्रर् ठदएकोमा र्स दफा बमोशजमको कसूर िएको मामनन े   
छैन । 

 

९६. कसूर िएको जानकारी ठदन ुपनेाः (१) कुनै कसूर िएको िा िनु लागेको छ िन्न ेथािा 
पाई त्र्स्तो कसूरको जानकारी ठदन ुपने कानूनी कतयव्र् िएको व्र्शिले जानकारी नठदई 
बस्न िा कुनै कसूर िएको थािा पाएको व्र्शिले जानीजानी झठु्ठा जानकारी ठदन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म कैद िा बीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

९७. सम्पशि दिाउन िा सम्पशिमा झठु्ठा दािी गनय निनुाेः (१) कसैले अदालत िा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीको मनणयर् बमोशजम जफत िनुे िएको िा तार्दाती, रोक्का, मललाम िा मबक्री 
िनुे िा चलन चलाई ठदन ुपने िएको सम्पशि िा त्र्स्तो सम्पशि िा जार्जात उपरको 
अमधकार िदमनर्त साथ जफत, तार्दाती, जार्जात, रोक्का, मललाम िा मबक्री िनुबाट िा 
चलन चलाउनबाट रोक्नको लामग त्र्स्तो सम्पशि िा त्र्स उपरको अमधकार दबाउन, 

कसैलाई  िस्तान्तरण गनय िा गराउन िा त्र्स्तो सम्पशि िा अमधकार उपर दािी गनय 
िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  
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९८. झठु्ठा उजरुी ठदन निनुाेः (१) कसैले कसैलाई िमत परु्ायउने िा िैरान गने मनर्तले कुनै 
न्र्ाहर्क कारबािी गने अमधकारी समि झठु्ठा कुराको दािी मलई िा अमिर्ोग लगाई कुनै 
व्र्शिका मबरुद्ध उजरुी िा सूचना ठदन ुिुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई जनु कसूरको 
झठुो अमिर्ोग लगाएको िो त्र्स्तो कसूरमा िनु सक्ने सजार्को उपल्लो िदको 
आधासम्म सजार् िनुेछ । 

तर नेपाल सरकारिादी िनुे मदु्दाको िकमा र्स दफाको व्र्िस्था लागू िनु े   
छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट पीमडत व्र्शिलाई कुनै हकमसमको िामन, 

नोक्सानी पगेुको िए मनजलाई त्र्स बापतको िमतपूमतय कसूरदारबाट िराई ठदन ुपनेछ । 
 

९९. बदमनर्तपूियक अनसुन्धान िा अमिर्ोजन गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम अनसुन्धान िा 
अमिर्ोजन गने शजम्मेिारी िएको अमधकारीले मनदोष व्र्शिलाई फसाउने िा िास्तहिक 
कसूरदारलाई जोगाउने मनसार्ले बदमनर्तपूियक अनसुन्धान गनय िा अमिर्ोग लगाउन ु
िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई छ महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट कुनै व्र्शिलाई कुनै हकमसमको िामन, 

नोक्सानी िएमा मनजले त्र्स्तो कसूरदारबाट िमतपूमतय िराई मलन सक्नेछ ।  

 

१००. जमानतको शतय हिपरीत अनपुशस्थत िनु निनुाेः (१) कुनै कसूरको अमिर्ोग लामग 
जमानतमा छुटेको व्र्शि मनामसब कारण हिना जमानतको शतय हिपरीत जमानत ठदएको 
कार्ायलर् िा अदालतमा अनपुशस्थत िनु ुिुाँदैन । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “जमानत” िन्नाले नगद, 
जेथा, बैङ्क जमानत िा 

िाशजर जमानत सम्झन ुपछय । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई  एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

  (३) र्स दफा बमोशजम अनपुशस्थत िएको व्र्शि मनजलाई आरोप लागेको 
कसूरको कसूरदार ठिररएमा मनजलाई त्र्स्तो कसूरमा िनुे सजार्मा र्स दफा 
बमोशजमको सजार् समेत थप िनुेछ ।  

(४) कानून बमोशजम िाशजर जमानीमा छुटेको व्र्शि त्र्स्तो जमानत बमोशजम 
कार्ायलर् िा अदालतमा उपशस्थत निएमा त्र्सरी िाशजर जमानी ठदने व्र्शिलाई पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(५) र्स दफा बमोशजम सजार् पाएको व्र्शि तीन िषयसम्म िाशजर जमानी िनु 
र्ोगर् िनु ेछैन । 

 

१०१. पक्राउको बाधा हिरोध गनय िा थनुाबाट िागन निनुाेः (१) कुनै व्र्शिलाई पक्राउ गनय 
कानून बमोशजम पक्राउ पूजी जारी िएकोमा  त्र्स्तो व्र्शिले पक्राउको मसलमसलामा िा 
पक्राउ पदाय िा पक्राउ पररसकेको िए पक्राउबाट बच्नको लामग जानीजानी बल प्रर्ोग 
गरी बाधा हिरोध गनय िा कानून बमोशजम थनुामा रिेको व्र्शिले थनुाबाट िागन िा 
िागने उद्योग गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१०२. पक्राउबाट उम्काउन िा थनुाबाट िगाउन निनुाेः (१) कानून बमोशजम पक्राउ गनय पक्राउ 
पूजी जारी गररएको व्र्शिलाई पक्राउको मसलमसलामा िा पक्राउ गदाय िा मनजलाई 
पक्राउ गररसकेको िए मनजलाई पक्राउबाट उम्काउनको लामग कसैले जानीजानी बाधा 
मबरोध गनय िा कानून बमोशजम थनुामा रिेको व्र्शिलाई जानीजानी िगाउन िा िागनको 
लामग मद्दत गनुय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।    

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर कुनै राष्ट्रसेिकले गरे िा गराएमा मनजलाई 
उपदफा (२) मा उशल्लशित सजार्को दोब्बर सजार् िनुेछ । 
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१०३. िदम्र्ादाः (१) दफा १०१ िा १०२ अन्तगयतका कसूरमा जहिलेसकैु पमन उजरु  
लागनेछ ।  

(२) दफा १०० अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले र र्स 
पररच्छेद अन्तगयतका अन्र् कसूरमा कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –५ 

साियजमनक हित, स्िास्थ्र्, सरुिा, सहुिधा र नैमतकता मबरुद्धका कसूर 

१०४. सङ्क्क्रामक रोग फैलाउन निनुाेः (१) कसैले कसैको ज्र्ानलाई ितरा परु्ायउन सक्न ेकुनै 
हकमसमको सङ्क्क्रामक रोग फैलाउने िा फैमलन सक्न ेकुनै काम गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई मनर्तपूियक िा 
जानीजानी गरेको िए दश िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
लापरिािीपूियक गरेको िए पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र 
िेलचक्राईँपूियक गरेको िए तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना   
िनुेछ ।  

 

१०५. मानि रोग प्रमतरोधक िमता उन्मशुि गने शजिाण ु(एच.आई.िी.) को रोग फैलाउन निनुाेः 
(१) कसैले आफनो िा अरु कसैको शरीरमा रोग प्रमतरोधक िमता उन्मशुि गने शजिाण ु
(एच.आइ.िी.) िा िेपाटाइहटस ्बी को शजिाण ुरिेको थािा पााँउदा पाउाँदै कसैलाई त्र्स्तो 
रोग साने मनर्तले आफ्नो रगत ठदन िा त्र्स्तो व्र्शिको रगत ठदन लगाउन िा कुनै 
हकमसमको पूिय सािधानी नमलई कसैसाँग र्ौन सम्पकय  कार्म गनय िा कुनै हकमसमबाट 
आफ्नो िा त्र्स्तो व्र्शिको रगत, िीर्य, ¥र्ाल, थकु िा कुनै मानि अङ्ग अकायको शरीरमिर 
पठाउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दश िषयसम्म कैद 
र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

तर त्र्स्तो रोग साने मनर्त निई लापरबािी िा िेलचेक्र्र्ाइाँबाट सनय गएको रिेछ 
िने तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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  (३) पीमडत आफैँ  मानि रोग प्रमतरोधक िमता उन्मशुि गने शजिाण ु िा 
िेपाटाइहटस ्बी को शजिाण ुरिेको व्र्शिसाँग र्ौन सम्पकय  गनय गएको रिेछ िने त्र्स्तो 
शजिाण ुरिेको व्र्शिले र्स दफा बमोशजमको कसूर गरेको मामनन ेछैन । 

 

१०६. सरुिा रोग सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गनय निनुाेः (१) कसैले नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िा स्थानीर् तिले िा कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीले सरुिा रोगको 
सम्बन्धमा जारी गरेको मनर्म, मनदेशन िा आदेश उल्लङ्घन गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई छ महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

तर त्र्स्तो मनर्म, मनदेशन िा आदेश उल्लङ्घन गरेको कारणबाट कसैको ज्र्ान 
जान सक्ने अिस्था रिेछ िने मनजलाई दफा १०४ बमोशजम सजार् िनुेछ । 

 

१०७. िाद्य पदाथयमा ममसािट गनय निनुाेः (१) कसैले सियसाधारणले िाने, हपउने िा सेिन गने 
पदाथयमा िान, हपउन िा सेिन गनय निनु ेकुनै िामनकारक पदाथय िा िान हपउन िा सेिन 
गनय िनुे कमसल पदाथय िा िामनकारक  रासार्मनक पदाथय ममसािट गरी उत्पादन गनय, 
मबक्री हितरण गनय िा म्र्ाद नाघेको िा ममसािट िएको िाद्य पदाथय मबक्री हितरण गनय 
िा मनधायररत स्तरिन्दा न्रू्न स्तरको िाद्य पदाथय िा अिाद्य पदाथय मबक्री हितरण गनय िा 
पैठारी गनय िा मबक्री हितरणको लामग राख्न िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

१०८. झकु्यानमा पारी िाद्य पदाथय मबक्री हितरण गनय निनुाेः  (१) कसैले कुनै एक िाद्य 
पदाथयलाई अको िाद्य पदाथय िो िनी िा न्रू्न गणुस्तरको िाद्य पदाथय िा अिाद्य 
पदाथयलाई उच्च गणुस्तरको िाद्य पदाथय िो िनी ढााँटी िा झकु्याई िा कुनै उच्च 
गणुस्तरको िाद्य पदाथयमा मनम्न स्तरको िाद्य पदाथय िा अिाद्य पदाथय ममसािट गरी 
मबक्री हितरण गनय  िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद िा पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  
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१०९. झकु्यानमा पारी कुनै िस्त ु मबक्री–हितरण गनय निनुाेः (१) कसैले िाद्य पदाथय बािेक 
कमसल िस्तलुाई असल िस्त ुिो िनी िा एक िस्तलुाई अको िस्त ुिो िन्ने िान पारी 
िा कुनै िस्तमुा त्र्स्तो िस्तकुो गणुस्तर घट्न ेगरी ममसािट गरी मबक्री गनय िा कुनै 
िस्तमुा रिेको लेिल साट्न िा म्र्ाद नाघेको िस्त ुमबक्री गनय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

११०. मबक्री गने उपिोगर्िस्त ु मबक्री नगरी जम्मािोरी गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै उपिोगर् 
िस्तकुो बजारमा कृमरम अिाि िडा गरी त्र्स्तो िस्तकुो मूल्र् िहृद्ध गनय िा त्र्स्तो िस्त ु
बढी मूल्र्मा मबक्री गनय िा गराउन िा त्र्स्तो िस्तकुो मबक्रीबाट अनशुचत नाफा मलन े
उदे्दश्र्ले त्र्स्तो िस्त ुमबक्री हितरण नगरी थपुानय िा सशित गरी राख्न िा जम्मािोरी गनय 
िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१११. पानी दहुषत पानय निनुाेः (१) कसैले सियसाधारणले हपउन े पानी िा हपउने पानीको 
मिुानलाई हपउन निनुे गरी दहुषत गनय िा हपउन ेबािेक अन्र् कुनै काममा प्रर्ोग िनु े
पानीलाई त्र्स्तो काममा प्रर्ोग गनय निनु ेगरी दहुषत पानय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् 
बमोशजमको सजार् िनुेछाः–  

(क) हपउने पानी िा पानीको मिुान दहुषत गने िा गराउन ेव्र्शिलाई 
तीन िषयसम्म कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु 
सजार्, 

(ि) अन्र् प्रर्ोजनका लामग प्रर्ोग िनुे पानी दहुषत पाने िा पानय 
लगाउने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना िा दिैु सजार् ।  
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११२. िातािरण प्रदहुषत गनय निनुाेः (१) कसैले िातािरणमा उल्लेिनीर् प्रमतकूल प्रिाि परु्ायउन े
गरी फोिोरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, मनष्काशन, उत्सजयन, ओसारपसार गनय िा 
थपुानय िुाँदैन ।  

(२) कसैले सियसाधारणको स्िास्थ्र्मा िामन परु्ायउन ेगरी िा जीउ ज्र्ानको लामग 
ितरा िनु सक्ने गरी प्रदृषण गनय िा कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीको इजाजत 
हिना र्ाशन्रक साधनबाट ध्िनी, ताप, रेमडर्ोधमी हिहकरण िा जोशिमपूणय फोिर मैलाको 
उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, मनष्काशन, उत्सजयन, ओसारपसार गनय िा थपुानय िदैुन ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद 
िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

(४) उपदफा (२) िमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद िा पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

११३. साियजमनक बाटो, नदी िा स्थलमा ितरा िा बाधा परु्ायउन निनुाेः (१) कसैले कुनै काम 
गरी िा आफ्नो िा आफ्नो मनर्न्रण िा शजम्मामा रिेको सम्पशिको स्र्ािार सम्िार नगरी 
साियजमनक बाटो, नदी िा अन्र् कुनै साियजमनक स्थलमा कसैलाई कुनै ितरा, बाधा िा 
अबरोध परु्ायउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई पच्चीस िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

११४. हिषाल ुिा हिष्फोटक पदाथय प्रर्ोग गदाय लापरबािी गनय निनुाेः (१) कसैले हिषाल ुपदाथय, 
आगोजन्र् पदाथय,  प्रज्िलनशील पदाथय, हिष्फोटक पदाथय िा जोशिमी िमतर्ार िा र्न्र 
चलाउाँदा िा प्रर्ोग गदाय कसैको शरीर िा ज्र्ानमा ितरा िा िमत पगुन सक्न े गरी 
लापरबािी गनय िा आफ्नो िा आफ्नो कब्जा िा शजम्मा रिेको त्र्स्तो बस्तबुाट कसैको 
ज्र्ान जान सक्ने ितरालाई रोक्न े आिश्र्क बन्दोबस्त जानीजानी नगनय िा त्र्स्तो 
बन्दोिस्त गनयमा लापरबािी गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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११५. घर मनमायण गदाय, ित्काउाँदा िा ममयत गदाय लापरबािी गनय निनुाेः (१) कसैले घर मनमायण 
गदाय, ित्काउाँदा िा ममयत गदाय त्र्स्तो कार्यबाट िा त्र्स्तो घर िा त्र्सको केिी िाग 
ढली िा िसी कसैको ज्र्ान जान िा अङ्गिङ्ग िनु सक्ने ितरालाई रोक्न िा टानय 
आिश्र्क बन्दोबस्त नगरी िा त्र्स्तो बन्दोबस्त गनय लापरबािी गरी घर मनमायण गनय, 
ित्काउन िा ममयत गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

११६. पशपंुिी राख्दा लापरबािी गनय निनुाेः (१) कसैले आफ्नो िा आफ्नो मनर्न्रण िा 
शजम्मामा रिेको हिंस्रक िा अन्र् कुनै पशपंुिी राख्दा िा पाल्दा त्र्स्तो कार्यबाट िा 
त्र्स्तो पशपंुिीबाट कसैको ज्र्ान जान सक्न ेिा कसैलाई चोट पगुन सक्ने ितरालाई 
रोक्न आिश्र्क पूियसािधानीको बन्दोिस्त नगरी िा लापरबािी गरी त्र्स्तो पशपंुिी राख्न 
िा पाल्न िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

११७. पशपंुिी छाडा छाड्न निनुाेः कसैले आफ्नो िा आफ्नो मनर्न्रण िा शजम्मा रिेको  कुनै 
पशपंुिी अकायको घर, जगगामा िा साियजमनक बाटो घाटो िा साियजमनक स्थलमा छाडा 
छोड्न िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई तीन महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

११८. अिद्र व्र्ििार गनय निनुाेः (१) कसैले साियजमनक स्थान िा प्रिेश गनय कानूनी अमधकार 
निएको ठाउाँमा प्रिेश गरी कसैलाई अिद्र व्र्ििार गनय िा साियजमनक स्थानमा महिला, 
बालबामलका िा शारीररक रुपमा अशि व्र्शिलाई िातपात िा िैरानी गनय िा त्र्सको 
उद्योग गनय िुाँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

११९. िेश्र्ागमनको प्रचार गनय निनुाेः (१) कसैले िेश्र्ागमनको लामग प्रचार, प्रसार गनय    
िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाईय तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

१२०. िेश्र्ािमृत िा िेश्र्ागमनका लामग घर, जगगा प्रर्ोग गनय ठदन निनुाेः (१) कसैले िेश्र्ािशृि 
िा िेश्र्ागमनको लामग जानीजानी आफ्नो घर, जगगा, सिारी साधन उपलव्ध गराउन  
िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१२१. अशिल हकताब, पचाय इत्र्ाठद बनाउन िा मबक्री गनय निनुाेः (१) कसैले साियजमनक रुपमा 
अशिल हकताब, पचाय बनाउने लगार्तका देिार्को कुनै काम गनय िुाँदैनाः– 

(क) शारीररक कामोिेजना बढाउने िा काम िासनामा आशि गराउन े
िा चरररिीन बनाउने कुनै अिील हकताब, पचाय, रेिाशचर, चलशचर, 

तस्िीर, रेकडय िा अरु कुनै िस्त ुबनाउन, मदु्रण गनय िा प्रकाशशत 
गनय िा हिद्यतुीर् सिार माध्र्मबाट प्रचार प्रसार गनय, 

(ि) त्र्स्तो अिील िस्त ुिरीद मबक्री िा हितरण गनय िा िाडामा ठदन 
िा सियसाधारणलाई देिाउन िा त्र्स्तो गने मनर्तले आपm्ना 
साथमा राख्न, 

(ग) कुनै व्र्शिबाट त्र्स्तो अशिल िस्त ुर्स प्रकार प्राप्त िनु सक्छ 
िनी हिज्ञापन ठदन, 

(घ) त्र्स्तो अशिल िस्त ु मबक्री हितरण गने उदे्दश्र्ले मनकासी िा 
पैठारी गनय िा आफूसाँग बोक्न ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

  (३) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन िैज्ञामनक, शैशिक, 

कलात्मक, साहिशत्र्क, अनसुन्धानमूलक, ज्ञानिद््र्रधक मित्ि िा अमिरुचीको िा धाममयक 
प्रर्ोजनको लामग राशिएको िा बनाइएको कुनै कृमतको िकमा र्स दफाको व्र्िस्था लागू 
िनुे छैन । 

 

१२२. साियजमनक स्थानमा र्ौनाङ्ग देिाउन निनुाेः (१) दश िषयिन्दा मामथको व्र्शिले स्िास्थ्र् 
हिज्ञान िा शचहकत्सा सम्बन्धी उपचारको प्रर्ोजनका लामग बािेक साियजमनक स्थानमा 
अिील कृर्ाकलाप िा व्र्ििार गनय िा र्ौनाङ्ग देिाउन िा कसैलाई अशिल शब्द बोल्न 
िा इशारा गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१२३. साियजमनक स्थानमा र्ौन हक्रर्ा गनय निनुाेः (१) कसैले साियजमनक स्थानमा िा अरु 
मामनसले देख्न े गरी अन्र् कुनै स्थानमा कसैसाँग र्ौन हक्रर्ा गनय िा कुनै हकमसमको 
अप्राकृमतक मैथनु गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१२४. साियजमनक उपद्रर्ाईं गनय निनुाेः (१) कानूनमा अन्र्था व्र्िस्था िएकोमा बािेक कसैले 
कुनै काम गरी िा कानून बमोशजम गनुय पने कुनै काम नगरी छरमछमेक िा 
सियसाधारणलाई कुनै प्रकारको िामन, नोक्सानी, िमत िा ितरा परु्ायउन िा शझिm्र्ािट गनय 
िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई पच्चीस िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना िनुेछ । 

 

१२५. जिुा िेल्न िा सट्टाबाजी गनुय निनुाेः (१) कसैले जिुा िेल्न ुिा िेलाउन ुिुाँदैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः– 

(क) पहिलो पटक जिुा िेल्ने िा िेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद 
िा तीसिजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि) दोस्रो पटकदेशि जिुा िेल्ने िा िेलाउनेलाई एक िषयसम्म कैद र 
पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र त्र्सपमछको कसूरमा पटकै 
हपच्छे थप तीन महिनासम्म कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म   
जररबाना ।  

स्पष्टीकरणाः र्स संहिताको प्रर्ोजनको लामगाः 

(१) “जिुा” िन्नाले कुनै संर्ोगको आधारमा कुनै हकमसमको चल िा अचल 
सम्पशि िा प्रमतफल पाउने िा गमुाउने िा िाने िा शजत्न ेगरी बाजी थापी 
िेल्ने कुनै हकमसमको िेल िा प्रहक्रर्ा सम्झन ुपछय र सो शब्दले आफूले 
जिुा निेली अरुको िार िा शजतमा आफूले कुनै चल अचल सम्पशि िा 
प्रमतफल पाउने िा गमुाउने गरी थापेको बाजी िा च्र्ााँिेलाई समेत 
जनाउाँछ । 

    तर देिार्को कुनै िेल िा कार्यक्रमलाई जिुा मामनन ेछैनाः– 

(क) कुनै साियजमनक मिोत्सि, मेला, पिय, चाड, प्रदशयनी 
िा समारोिमा मनोरञ्जनका लामग कुनै सानोमतनो 
चल सम्पशि पाउन े िा गमुाउने गरी नेपाल 
सरकारको स्िीकृमत मलई सिालन िनुे िेल,  

(ि) अमधकार प्राप्त अमधकारीको स्िीकृमत मलई सिालन 
िएको शचठ्ठा ।  

(२) “जिुा िेलाउने” िन्नाले आफ्नो िक, िोग, चलन, स्िाममत्ि िा शजम्मामा 
रिेको घर, कोठा, ठाउाँ िा सिारी साधन जानीजानी उपलब्ध गराई िा 
जिुा िेल्नको लामग कुनै हकमसमको साधन उपलब्ध गराई जिुा िेलाउने 
व्र्शि सम्झन ुपछय । 
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(३)  जिुा िेल्न प्रर्ोग िएको साधन र जिुाबाट प्राप्त सम्पूणय चल अचल 
सम्पशि जफत िनुेछ ।  

तर जिुा िेलेको घर, कोठा, ठाउाँ िा सिारी साधन जफत िनुे  छैन । 

(४) कसैले सट्टाबाजी गनुय िा गराउन ुिुाँदैन । 

(५) उपदफा (४) को प्रर्ोजनको लामग कसैले कानून बमोशजम िेल्न िेलाउन 
िनुे कुनै िेल िा प्रहक्रर्ामा िास पिले िारेमा िा शजतेमा कुनै चल अचल सम्पशि िा 
प्रमतफल पाउने िा गमुाउने गरी बाजी थापेमा सट्टाबाजीको कसूर गरेको मामननेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोशजमको कसूर िएमा त्र्समा प्रर्ोग िएको हिगो जफत 
गरी कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

(७) र्स दफा बमोशजमको कसूरमा पटके कार्म गदाय अदालतबाट कसूरदार 
ठिरेको आधारमा कार्म गररनेछ ।  

 

१२६. मििा मागन िा मागन लगाउन निनुाेः (१) कसैले कुनै साियजमनक स्थानमा मििा मागन 
िा बालबामलकालाई गीत गाउन,े नाच्न,े िेल्न े िा कुनै काम गने ििानामा िा अन्र् 
व्र्शिलाई कुनै प्रकारको रकम िा ज्र्ाला ठदई मििा मागन िा मििा मागन दरुुत्सािन 
ठदन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार् 
िनुेछ र मििाको मबगो जफत समेत िनुेछाः–  

(क)  पहिलो पटक मििा मागेको िए एक महिनासम्म कैद िा एक 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र दोस्रो पटकदेशि प्रत्रे्क पटक दईु 
महिनासम्म कैद िा दईु िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना,  

(ि)  पहिलो पटक मििा मागन लगाएको िए एक िषयसम्म कैद िा 
दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु र दोस्रो पटकदेशि प्रत्रे्क 
पटक तीन िषयसम्म कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा 
दिैु । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामगाः 
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(१) कुनै साध,ु सन्त, जोगी िा मििुले सनातनदेशि चली आएको 
परम्परा अनसुार घर घरमा पगुी मििा माग गरेमा िा कुनै 
धाममयक िा सााँस्कृमतक कार्यमा मििा मामगएकोमा त्र्स्तोेे 
कार्यलाई र्स दफा अन्तगयतको कसूर मामनने छैन, 

(२) “साियजमनक स्थान” िन्नाले सडक, गल्ली, पाकय , सिारी हिसौनी 
स्थल, सरकारी कार्ायलर् िा कार्ायलर्को पररसर सम्झन ु पछय र 
सो शब्दले साियजमनक प्रर्ोगमा रिेको सिारी साधनलाई समेत  
जनाउाँछ । 

 

१२६क. कसूर पीमडतको नाममा सिर्ोग मलन निनुाेः (१) कसैले कुनै व्र्शि कसूर पीमडत 
िएको कारण देिाई मनजको तस्िीर रािी िा नरािी साियजमनक रुपमा िा सामाशजक 
सञ्जाल माफय त आव्िान गरी िा नगरी मनजलाई औषधी उपचार गने, अन्र् कुनै हकमसमको 
राित, सहुिधा ठदने िा अन्र् कुनै प्रर्ोजनका लामग कसूर पीमडत िा मनजका पररिारको 
सदस्र्को तफय बाट कसैलाई चन्दा, सहुिधा, सिर्ोग, अनदुानको नाममा कुनै हकमसमको 
नगद िा शजन्सी मागन,ु मलन ुिा प्राप्त गनुय िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ र त्र्सरी प्राप्त गरेको नगदी िा शजन्सी 
जफत िनुेछ । 

(३) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन कसूर पीमडत िा 
मनजका पररिारका सदस्र्ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिबाट कुनै 
सिर्ोग िा कुनै सहुिधा प्राप्त गरेकोमा िा कुनै सामाशजक संस्था िा कुनै व्र्शिले 
आफूिसुी ठदएको सिर्ोग प्राप्त गरेकोमा र्स दफा बमोशजम कसूर गरेको मामनन ेछैन ।  

 

१२७. िमतपूमतय िराउन ुपनेाः र्स पररच्छेदको दफा १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, 

११०, १११, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८ र १२४ बमोशजमको कसूरबाट 
कसैलाई िामन, नोक्सानी िा कसैको सम्पशिमा िमत िएमा कसूरदारबाट त्र्स्तो िामन, 

नोक्सानी िनुे व्र्शिलाई िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ ।  

                                                 
     फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने अध्र्ादेश, २०७७ द्वारा थप । 
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१२८. िदम्र्ादाः (१) र्स पररच्छेद अन्तगयतको कुनै कसूरबाट कसैको ज्र्ान मरेकोमा 
जहिलेसकैु पमन उजरु गनय सहकनेछ ।  

(२) दफा ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१ र १२२ 
अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले तीन महिना नाघेपमछ र र्स पररच्छेद 
अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले छ महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद–६ 

िातिमतर्ार तथा िरिजाना सम्बन्धी कसूर 

१२९. इजाजत पर प्राप्त नगरी िातिमतर्ार उत्पादन गनय निनुाेः (१) कसैले इजाजतपर प्राप्त 
नगरी िा इजाजतपर प्राप्त गरेको िए पमन इजाजतपरमा उशल्लशित शतय तथा बन्देज 
हिपरीत िनु ेगरी िातिमतर्ार िा िरिजानाको उत्पादन गनय िा त्र्सकोेे ममयत संिार 
गनय िुाँदैन । 

स्पष्टीकरणाः र्स संहिताको प्रर्ोजनका लामगाः 

(क) “िातिमतर्ार” िन्नाले तोप, मोटायर, बख्तरबन्द गाडी, मेशशनगन, राइफल, 

बन्दकु, हपस्तोल, ररिल्िर िा िरिजाना प्रर्ोग गरी िा नगरी चलाइने 
त्र्स्तै प्रकृमतका अन्र् र्न्र सम्झन ु पछय र सो शब्दले िातिमतर्ार 
बनाउने मेशशन, उपकरण र िातिमतर्ारको पाटपूजाय समेतलाई जनाउाँछ, 

(ि) “मेशशनगन” िन्नाले बे्रनगन, लइुसगन, स्टेगन, मेशशन, कारबाइन, टम्स मेशशन 
कारबाइन, जी.एम.जी, सटय मेमसन गन िा त्र्स्तै प्रकृमतका स्िचामलत 
िातिमतर्ार सम्झन ुपछय र सो शब्दले मेशशनगन बनाउने मेशशन, उपकरण 
र मेशशन गनको पाटपूजाय समेतलाई जनाउाँछ, 

(ग) “िरिजाना” िन्नाले िातिमतर्ारमा राख्न े बारुद, केप, गोली, छराय, 
मडटोरेनेटर, कातुयस, र्फ्ूज िा त्र्स्तै प्रकृमतका अन्र् पदाथय समेतलाई 
जनाउाँछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई िातिमतर्ार िा 
िरिजानाको जोशिमको गम्िीरता िेरी दश िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँेाँसम्म 
जररबाना िनुेछ । 

 

१३०. इजाजत पर प्राप्त नगरी िातिमतर्ारको कारोबार गनय निनुाेः (१) कसैले इजाजतपर प्राप्त 
नगरी िा इजाजतपर प्राप्त गरेको िएपमन इजाजत परको शतय तथा बन्देज हिपरीत िनु े
गरी िातिमतर्ार तथा िरिजानाको कारोबार गनय िुाँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनको लामग “कारोबार” िन्नाले िररद गने, मबक्री गने, 

ओसार पसार गने, स्िाममत्ि प्राप्त गने, िस्तान्तरण गने, सिर् िा सङ्कलन गने, िण्डारण 
गने, मनकासी िा पैठारी गने काम सम्झन ुपछय । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१३१. िास हकमसमका िातिमतर्ार प्राप्त गनय निनुाेः (१) कसैले देिार्का िातिमतर्ार िररद 
मबक्री गरी िा दान, उपिार, परुस्कार, अंश, अपतुालीबाट िा अन्र् कुनै हकमसमबाट प्राप्त 
गनय, राख्न, सिर् गनय, िण्डारण गनय र अमधकार प्राप्त अमधकारीको आदेश हिना प्रर्ोग गनय, 
ओसार पसार गनय िा मनकासी िा पैठारी गनय िुाँदैनाः– 

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

(ि) तोप िा मोटायर तथा त्र्सको िरिजाना, 

(ग) मेशशनगन तथा त्र्सको िरिजाना, 

(घ) जनुसकैु प्रकारको राइफल तथा त्र्सको िरिजाना, 

(ङ) सियसाधारणले प्राप्त गनय िा राख्न निनु े िनी अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले तोकेका अन्र् िातिमतर्ार तथा त्र्सको िरिजाना । 

  (२) उपदफा (१) मा उशल्लशित िातिमतर्ार प्राप्त गने व्र्शिले त्र्स्तो 
िातिमतर्ार प्राप्त िएको मममतले पैँतीस ठदनमिर सम्बशन्धत शजल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा 
बझुाउन ु पनेछ ।  
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (४) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन सरुिाको कामसाँग 
सम्बशन्धत नेपाली सेना, नपेाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल, नेपालका अमधकृत तथा जिानले 
िा कानून बमोशजम िातिमतर्ार प्रर्ोग गनय पाउने अन्र् सरुिाकमीले आफनो कतयव्र् 
पालनको मसलमसलामा त्र्स्ता िातिमतर्ार राख्न िा प्रर्ोग गनय बाधा पगेुको मामनन ेछैन । 

 

१३२. इजाजतपर हिना िातिमतर्ार राख्न िा मलएर हिड्न निनुाेः (१) कसैले कानून बमोशजम 
प्राप्त गनय, राख्न, िण्डारण गनय, प्रर्ोग गनय िा मलएर हिड्न सहकन ेिातिमतर्ार इजाजतपर 
प्राप्त नगरी िा इजाजतपर प्राप्त गरेको िए पमन इजाजतपरको शतय तथा बन्देज हिपरीत 
िनुे गरी प्राप्त गनय, राख्न, िण्डारण गनय, प्रर्ोग गनय िा मलएर हिड्न िुाँदैन । 

  तर सरुिाको कामसाँग सम्बशन्धत नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल, 

नेपालका अमधकृत तथा जिानले िा कानून बमोशजम िातिमतर्ार प्रर्ोग गनय पाउन ेअन्र् 
सरुिाकमीले आफनो कतयव्र् पालनको मसलमसलामा त्र्स्तो िातिमतर्ार आफूमसत राख्न, 

प्रर्ोग गनय िा मलएर हिड्न बाधा पगुने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमका कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१३३. िातिमतर्ार िरिजानाको कारोबारको अमिलेि राख्न ु पनेाः (१) इजाजतपर प्राप्त गरी 
िातिमतर्ार िा िरिजानाको कारोबार गने व्र्शिले आफूले कारोबार गरेको िात 
िमतर्ार िा िरिजानाको छुटै्ट अमिलेि राख्न ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम राशिएको अमिलेिमा अन्र् कुराको अमतररि 
देिार्का कुरा िलुाउन ुपनेछाः– 

(क)  आफूले िररद िा मबक्री गरेको, ओसार पसार गरेको, िण्डारण 
गरेको, मनकासी िा पैठारी गरेको िातिमतर्ारको हकमसम, हििरण र 
पररमाण, 
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(ि) िातिमतर्ार कसैलाई मबक्री गरेको िए िररद गने व्र्शिको नाम, 

थर, ितन, नागररकता िा रािदानीको नम्िर र जारी िएको मममत 
तथा स्थान ।  

(३) िातिमतर्ार िा िरिजानाको कारोबार गने व्र्शिले उपदफा (२) 
बमोशजमको अमिलेि िातिमतर्ार तथा िरिजानाको मनर्न्रण िा प्रशासन गने अमधकारी, 
मदु्दाको अनसुन्धान गने अमधकारी िा अदालतले मागेको बित देिाउन ु िा पेश गनुय 
पनेछ । 

  (४) इजाजतपर प्राप्त गरी िातिमतर्ार िा िरिजानाको व्र्ािसाहर्क कारोबार 
गने व्र्शि बािेक अन्र् कसैले िातिमतर्ार िा िरिजानाको कारोबार गनुय पदाय 
सम्बशन्धत शजल्ला प्रशासन कार्ायलर्को स्िीकृमत मलई गनुय पनेछ । 

  (५) उपदफा (१), (३) िा (४) हिपरीतको कार्य गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु 
िषयसम्म कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१३४. आणहिक, रासार्मनक, जैहिक (शजिाणरु्िु) िा  हिषाल ुिातिमतर्ार उत्पादन िा कारोबार 
गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै पमन प्रकारको आणहिक, रासार्मनक, जैहिक (शजिाणरु्िु) िा 
हिषाल ु िातिमतर्ारको मनमायण, उत्पादन, िररद, मबक्री, प्रामप्त, स्िामीत्ि धारण, िस्तान्तरण, 

िण्डारण, सिर्, ओसार पसार िा मनकासी िा पैठारी िा त्र्सको लामग लगानी िा 
व्र्िस्थापन गनय िा गराउन ुिुाँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामगाः 

(क) “रासार्मनक िातिमतर्ार” िन्नाले सम्ित ्२०४९ साल पौष २९ गते (१३ 
जनिरी, १९९३ का ठदन पेररसमा सम्पन्न िएको रासार्मनक 
िातिमतर्ारको हिकास, उत्पादन, सिर् तथा उपर्ोगको प्रमतिन्ध गने तथा 
त्र्सकोेे हिनाशका सम्बन्धमा व्र्िस्था िएको मिासशन्ध (कन्िेन्सन अन 
ठद प्रोहिमबशन अफ ठद डेिलपमेन्ट, प्रडक्शन, स्टकपाइमलङ्ग एण्ड र्जु अफ 
केममकल हिपन्स एण्ड ठदर्र मडस्रक्शन) ले पररिाषा गरे बमोशजमको 
रासार्मनक िातिमतर्ार सम्झन ुपछय ।  

(ि) “जैहिक िा हिषाल ु िातिमतर्ार” िन्नाले सम्ित २०२८ साल चैर २८ 
गते (१० अहप्रल, १९७२) का ठदन लण्डन, मस्को र िामसङ्गटनमा सम्पन्न 
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िएको जैहिक (जीिाणरु्िु) र हिषाल ु िातिमतर्ारको हिकास, उत्पादन 
तथा सिर्को प्रमतिन्ध तथा त्र्सकोेे हिनासका सम्बन्धमा व्र्िस्था 
िएको मिासशन्ध (कन्िेन्सन अन ठद प्रोहिहिशन अफ ठद डेिलपमेन्ट, 

प्रडक्टशन एण्ड स्टकपाइमलङ्ग अफ ब्र्ाक्टेररर्ोलशजकल (बार्ोलशजकल) 
एण्ड टशक्सन हिपन्स ् एण्ड अन ठदर्र मडस्रक्शन) ले पररिाषा गरे 
बमोशजमको जैहिक (शजिाणरु्िु) िा हिषाल ुिातिमतर्ार सम्झन ुपछय ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई बीस िषयसम्म कैद र दईु 
लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१३५. कसूरसाँग सम्बशन्धत चल अचल सम्पशि जफत िनुाेः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कुनै कसूर 
िएकोमा त्र्स्तो कसूरसाँग सम्बशन्धत िातिमतर्ार र िरिजाना र त्र्स्ता िातिमतर्ारको 
उत्पादन गने, मनमायण गने, राख्न ेिा ओसार पसार गने,  र्न्र, उपकरण, औजार िा सिारी 
साधन र त्र्स्तो िातिमतर्ार िा िरिजानाको िररद मबक्रीबाट प्राप्त रकम र त्र्सबाट 
बढे बढाएको रकम जफत िनुेछ । 

  तर ढुिानीको साधन िा सिारी साधनको धनीले िातिमतर्ार िा िरिजाना 
ढुिानी िएको कुरा मनजलाई थािा निएको प्रमाशणत गरेमा त्र्स्तो सिारी साधन जफत 
िनुे छैन । 

 

१३६. िमतपूमतय िराउनाेः कसैले र्स पररच्छेद अन्तगयतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैको 
जीउ िा सम्पशिको िामन, नोक्सानी िएको रिेछ िने कसूरदारबाट पीमडत व्र्शिलाई 
त्र्सको मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ ।  

 

१३७. िदम्र्ादाः दफा १३२ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले तीन महिनामिर र 
र्स पररच्छेद अन्तगयतका अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िए गरेको थािा पाएको मममतले छ 
महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 
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पररच्छेद – ७ 

हिष्फोटक पदाथय सम्बन्धी कसूर 

१३८. हिष्फोटक पदाथय उत्पादन गनय निनुाेः (१)  कसैले इजाजतपर प्राप्त नगरी िा इजाजतपर 
प्राप्त गरेको िए पमन इजाजतपरमा उल्लेि िएका शतय र बन्देज हिपरीत िनु ेगरी कुनै 
पमन हकमसमको हिष्फोटक पदाथय बनाउन, तर्ार गनय िा उत्पादन गनय िुाँदैन । 

  स्पष्टीकरणाः र्स संहिताको प्रर्ोजनका लामगाः 

(क) “हिष्फोटक पदाथय” िन्नाले हिष्फोटन िई िमत परु्ायउन े
आइ.इ.डी; टी.एन.सी. एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, र्र र्ाहपड 
मडटोनेहटि एक्स्प्लोमसि (आर.डी. एक्स), टोर फेक्स, ब्लाहष्टक 
एक्स्प्लोमसि, डाइनामाइट, बारुद, नाइरोशगलमसररन, जेलेगनाइट, 

स्टेमाइट, सेल्साइट, मडटोनेटर, ब्लाहष्टक क्याप, हिद्यतुीर् ब्लाहष्टक 
क्याप, र्फ्ूज, आमतसिाजी, पटाका, गन कटन, गन पाउडर ब्लाशस्टक 
पाउडर, पारो (मकय री) िा अन्र् कुनै धातकुो फुल्रू्नेट, सोिी 
प्रकृमतका हिष्फोटन िनुे अन्र् कुनै पदाथय िा नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै पदाथय सम्झन ु
पछय र सो शब्दले बम समेतलाई जनाउाँछ । 

(ि) “बम” िन्नाले कुनै हिष्फोटक पदाथय िा अन्र् कुनै साधन, फमूयला, 
प्रहक्रर्ा िा उपार्द्वारा आफैँ  िा अन्र् कुनै पदाथयद्वारा हिष्फोटन 
िनु े गरी बनाइएको मिनेड िा त्र्स्तै प्रकृमतको अन्र् हिष्फोटक 
पदाथयर्िु िस्त ुिा पदाथय सम्झन ुपछय । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् 
बमोशजमको सजार् िनुेछाः– 

(क) कडा हिष्फोटक पदाथय (िाइ एक्सप्लोमसि) िए दश िषयसम्म कैद 
र एक लाि  रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि) नरम हिष्फोटक पदाथय (लो एक्स्प्लोमसि) िए पााँच िषयसम्म कैद 
र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
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(ग) सामान्र् हिष्फोटक पदाथय िए तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(घ) हिष्फोटक पदाथय उत्पादन िा मनमायण गने संर्न्र, मेशीन िा 
ज्र्ािलको उत्पादन गने, प्रर्ोग गने, राख्न े िा अन्र् कारोबार 
गनेलाई दईु िषयसम्म कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

स्पष्टीकरणाः र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनका लामगाः– 

(१) “कडा हिष्फोटक पदाथय” िन्नाले डाइनामाइट, नाइरोशगलसररन, 

हट.एन.सी., जेलेगनाइट, मनयक्टनरलाि, पारोको फुल्रू्नेट, आर.डी. 
एक्स, एमाटोल, बारोटोल, पेन्टोलाइट, स्टेमाइट, सेल्साइटल, 

ब्लाहष्टक एक्स्पोमलिस बम र त्र्स्तै प्रकृमतका अन्र् हिष्फोटक 
पदाथय सम्झन ुपछय । 

(२) “नरम हिष्फोटक पदाथय” िन्नाले ब्लाहष्टक पाउडर, गन पाउडर, गन 
कटन, पारो, बारुद िा अन्र् कुनै धातकुो फुल्रू्नेट र त्र्स्तै 
प्रकृमतका अन्र् हिष्फोटक पदाथय सम्झन ुपछय । 

(३) “सामान्र् हिष्फोटक पदाथय” िन्नाले मडटोनेटर, ब्लाहष्टक क्याप, 

हिद्यतुीर् ब्लाहष्टक क्याप, पm्रू्ज, आमतसिाजी, पटाका र त्र्स्तै 
प्रकृमतका अन्र् हिष्फोटक पदाथय सम्झन ुपछय । 

 

१३९. हिष्फोटक पदाथयको कारोबार गनय निनुाेः (१) कसैले इजाजतपर प्राप्त नगरी  िा इजाजत 
पर प्राप्त गरेको िएपमन इजाजतपरमा उल्लेि िएका शतय र बन्देज हिपरीत िनुे गरी 
हिष्फोटक पदाथयको कारोबार गनय िा गराउन िुाँदैन । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको  लामग “कारोबार” िन्नाले िररद गने गराउन,े मबक्री 
गने, राख्न,े प्रर्ोग गने, सिर् गने, िण्डारण गने, ओसार पसार गने, पररितयन गने, ममसािट 
गने, मनकासी िा पैठारी गने काम सम्झन ुपछय । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई  देिार् बमोशजम सजार्    
िनुेछाः– 

(क) कडा हिष्फोटक पदाथय िए दश िषयसम्म कैद र एक लाि 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
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(ि) नरम हिष्फोटक पदाथय िए पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ग) सामान्र् हिष्फोटक पदाथय िए तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

 

१४०. कृमरम हिष्फोटक पदाथय बनाउन िा प्रर्ोग गनय निनुाेः (१) कसैले सियसाधारणले प्रर्ोग 
िा उपिोग गने सामान्र् उपिोगर् िस्तकुो िा त्र्स्तो िस्तकुो िौमतक िा रासार्मनक 
तत्िमा कुनै िौमतक िा रासार्मनक प्रहक्रर्ा, फमूयला, उपार् िा  हिमधबाट िेरफेर, पररितयन 
गरी िा त्र्सको रुप, बनौट िा आकारमा पररितयन गरी कुनै हकमसमको बम िा अन्र् 
कुनै हिष्फोटक पदाथयको रुपमा प्रर्ोग गनय िा गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद िा तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दबैु सजार् िनुेछ । 

 

१४१. बारुदी सरुुङ्ग बनाउन िा हिष्फोटक पदाथय ओछ्याउन निनुाेः (१) कसैले साियजमनक 
रुपमा प्रर्ोग िनुे सडक िा बाटो, स्थल, ििन, पलु, सरुुङ्ग िा सियसाधारणले हिडडुल गने 
अन्र् कुनै ठाउाँमा हिष्फोटक पदाथय ओछ्याउन िा राख्न िा कुनै प्रज्िलनशील पदाथय िा 
हिद्यतुीर् धराप (एम्बसु) राख्न िा त्र्स्तो पदाथय रािी िा धराप ओछ्याई आिागमनमा िा 
साियजमनक उपर्ोगका अन्र् कुनै कुराको प्रर्ोगमा अिरोध परु्ायउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दश िषयसम्म 
कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको जीउ, ज्र्ान िा 
सम्पशिमा िमत पगेुमा कसूरदारलाई त्र्स बापत र्स संहिता बमोशजम िनुे सजार्मा 
उपदफा (२) बमोशजमको सजार् थप िनुेछ । 

 

१४२. उत्पादन िा कारोबारको अमिलेि राख्न ु पनेाः (१) हिष्फोटक पदाथयको उत्पादन िा 
कारोबार गनय इजाजत पर प्राप्त गरेको व्र्शिले त्र्स्तो पदाथयको उत्पादन, मनमायण, तर्ारी 
िा कारोबार गदाय प्रत्रे्क पटक उत्पादन िा कारोबार गरेको प्रत्रे्क हिष्फोटक पदाथयको 
छुटै्ट अमिलेि राख्न ुपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको अमिलेिमा अन्र् कुराको अमतररि देिार्का 
हििरण िलुाउन ुपनेछाः– 

(क) के कस्ता हिष्फोटक पदाथय, के कमत पररमाणमा उत्पादन, तर्ारी 
िा मनमायण िएको िो,  

(ि) हिष्फोटक पदाथयको कारोबार िएको िए के कस्तो प्रर्ोजनका 
लामग कारोबार िएको िो,  

(ग) हिष्फोटक पदाथय मबक्री हितरण िएको िए कुन व्र्शिलाई के 
कस्तो प्रर्ोजनका लामग के कमत पररमाण मबक्री हितरण िएको  
िो ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम राशिएको अमिलेि मबस्फोटक पदाथयको कारोिार 
गने व्र्शिले हिष्फोटक पदाथय मनर्न्रण िा प्रशासन गने अमधकारप्राप्त अमधकारी, मदु्दाको 
तिहककात िा अमिर्ोजन गने अमधकारी िा अदालतले मागेका बित उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

  (४) र्स दफा हिपरीत काम गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१४३. हिष्फोटक पदाथयको ओसार पसार, ढुिानी िा िण्डारण गदाय िोमसर्ारी अपनाउन ुपनेाः (१) 
हिष्फोटक पदाथयको कारोबार गनय इजाजतपर प्राप्त गरेको व्र्शिले त्र्स्ता िस्तकुो प्रर्ोग 
गदाय, ढुिानी िा ओसार पसार गदाय िा िण्डारण गदाय त्र्स्तो पदाथयको प्रकृमत अनसुार 
पर्ायप्त सरुिा िनुे गरी प्रर्ोग गनुय िा उपर्िु म्र्ागशजनमा रािी ढुिानी िा ओसार पसार 
िा िण्डारण गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) हिपरीत काम गने िा गराउने व्र्शिलाई पचास िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१४४. कसूरसाँग सम्बशन्धत चल िा अचल सम्पशि जफत िनुाेः र्स पररच्छेद अन्तगयत सजार् िनु े
कुनै कसूर िएकोमा त्र्स्तो कसूरसाँग सम्बशन्धत सम्पूणय हिष्फोटक पदाथय, त्र्स्तो पदाथय 
उत्पादन, तर्ारी िा मनमायण गनय प्रर्ोग िनुे मालसामान, उपकरण, औजार िा कच्चा पदाथय, 
त्र्स्तो पदाथय ओसार पसार िा ढुिानी गने सिारी साधन िा ढुिानी साधन र त्र्स्तो 
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पदाथयको उत्पादन, तर्ारी, मनमायण िा कारोबार गरी प्राप्त गरेको रकम  र त्र्सबाट बढे 
बढाएको रकम जफत िनुेछ । 

  तर ढुिानीको साधन िा सिारी साधनको धनीले हिष्फोटक पदाथय ढुिानी िएको 
कुरा मनजलाई थािा निएको प्रमाशणत िएमा त्र्स्तो ढुिानीको साधन िा सिारी साधन 
जफत िनुे छैन । 

 

१४५. िमतपूमतय िराउनाेः कसैले र्स पररच्छेद अन्तगयतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैको 
जीउ, धनको िामन, नोक्सानी िएको रिेछ िन ेकसूरदारबाट पीमडत व्र्शिलाई त्र्सको 
मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ । 

 

१४६. िदम्र्ादाः दफा १४३ अन्तगयतका कसूरमा त्र्स्तो कसूर िए गरेको मममतले तीन महिना 
र र्स पररच्छेद अन्तगयतका अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िए गरेको थािा पाएको मममतले 
छ महिना नाघेपमछ उजरु लागनेछैन । 

 

पररच्छेद – ८ 

राहष्ट्रर् तथा साियजमनक सम्पदा मबरुद्धका कसूर 

१४७. व्र्शि हिशषेले साियजमनक घर, जगगा आफ्नो बनाउन निनुाेः (१) कसैले देिार्को घर िा 
जगगा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको पूियस्िीकृमत हिना दताय गरी िा 
नगरी आफ्नो बनाउन िा कुनै हकमसमले कब्जा, आिाद िा अमतक्रमण गनय िा त्र्स्तो घर 
िा जगगाको िोग चलनमा कुनै हकमसमको बाधा अबरोध गनय िुाँदैनाः- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् ति िा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको पूणय िा अमधकांश स्िाममत्ि िा 
मनर्न्रण िएको साियजमनक संस्थाको नाममा रिेको ....... घर 
जगगा, 

(ि) परापूियदेशि सामदुाहर्क िा साियजमनक िोग चलनमा रिेको 
सामदुाहर्क िा साियजमनक घर जगगा । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) मा उशल्लशित घर, जगगा कुनै व्र्शि हिशेषको नाममा दताय 
िा  नामसारी िइसकेको िए त्र्स्तो दताय समेत स्िताः बदर िनुेछ । 

  
१४८. व्र्शि हिशषेले साियजमनक सम्पदा आफ्नो बनाउन निनुाेः (१) कसैले कुनै साियजमनक 

सम्पदा दताय गरी िा नगरी मनजी बनाउन िा त्र्स्तो सम्पदाको साियजमनक िोग चलनमा 
कुनै हकमसमले बाधा अिरोध गनय िा अन्र् कुनै हकमसमले कब्जा, आिाद िा अमतक्रमण 
गनय िा त्र्स्तो सम्पदालाई कुनै हकमसमले िामन, नोक्सानी िा िमत परु्ायउन िुाँदैन । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “साियजमनक सम्पदा” िन्नाले देिार् 
बमोशजमका सम्पदा सम्झन ुपछयाः– 

(क) परापूियदेशि साियजमनक रुपमा हिाँडी आएको बाटो, 

(ि) साियजमनक रुपमा िोग चलन िदैु आएको सडक, गौचर, पानीघाट, 

शचिान, मसानघाट, धारो, पधेरो, कुिा, पोिरी, पोिरीको मडल, 

िानेपानीको मूल, निर, कुलो, गाईिस्त ुचराउने चौर िा मनकाल्न े
मनकाश,  

(ग) िाट बजार लागने स्थान, 

(घ) देिस्थल, मठ, मशन्दर, स्तपु, गमु्िा, मशस्जद िा मगजायघर,  

(ङ) पाटी, पौिा सिल, चौतारो,  

(च) ऐमतिामसक मूमतय, शामलक, सााँस्कृमतक स्तम्ि िा स्मारक, 

(छ) धाममयक िा सााँस्कृमतक कार्य िा समारोि गने ठाउाँ,  

(ज) नेपाल सरकारले तोकेको राहष्ट्रर् िन िा नपेाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िा स्थानीर् तिको स्िाममत्ि रिेको िन िा त्र्सको कुनै 
अंश । 

      (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद िा पचास िजार  रुपैँर्ासम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको साियजमनक सम्पदा कसैको नाममा दताय िा 
नामसारी िइसकेको िए सो समेत स्िताः बदर िनुेछ ।  

 

१४९. प्राकृमतक सम्पदामामथ अमतक्रमण गनय निनुाेः (१) कसैले कानून बमोशजम बािेक प्राकृमतक 
सम्पदामामथ कुनै हकमसमले अमतक्रमण िा कब्जा गनय िा त्र्स्तो सम्पदा मबक्री हितरण 
गनय िा त्र्सको प्राकृमतक बनािट िा सौन्दर्यमा कुनै हकमसमले िामन, नोक्सानी िा िमत 
परु्ायउन िुाँदैन ।  

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “प्राकृमतक सम्पदा” िन्नाले देिार्का 
सम्पदालाई सम्झन ुपछयाः–  

(क) प्राकृमतक िातािरण, िनस्पमत र िन्र्जन्तकुो संरिणका लामग 
नेपाल सरकारले तोकेको राहष्ट्रर् मनकुञ्ज, िन्र्जन्त ु िा शशकार 
आरि, 

(ि) नेपाल सरकारले तोकेको संरिण िेर, नदी, नाला, िोला, ताल 
तलैर्ा, सीमसार िेर िा प्राकृमतक झरना, हिमशशिर िा त्र्सको 
कुनै अंश, उच्च पिाडी चचुरुो, 

(ग) प्रचमलत कानून िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिले 
संरिण गरेको िन्र्जन्त,ु िनस्पमत िा ि–ूबनौट,  

(घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिले संरिण गरेका 
िन्र्जन्तकुो िासस्थान, पर्ायिरणीर्  पद्धमत िा मबक्री हितरण, 

मनकासी िा पैठारीमा मनषधे गरेका जमडबटुी । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दश िषयसम्म 
कैद र हिगो िलेुकोमा मबगो बमोशजम र मबगो निलेुकोमा दशलाि रुपैर्ााँेंसम्म 
जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१५०. साियजमनक िौमतक संरचनाको अनमधकृत कब्जा िा हिनाश गनय निनुाेः (१) कानून 
बमोशजम बािेक कसैले कुनै साियजमनक िौमतक संरचना अनमधकृत रुपमा कब्जा गनय, 
त्र्स्तो संरचना प्रर्ोग िनु नठदन िा कुनै हकमसमले िामन, नोक्सानी िा  हिनाश गनय  
िुाँदैन । 
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स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “साियजमनक िौमतक संरचना” िन्नाले 
साियजमनक रुपमा प्रर्ोग िनु ेदेिार्का संरचना सम्झन ुपछयाः–  

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

(ि) जलाशर्, निर, िानेपानीको मिुान तथा पोिरी, हिद्यतु गिृ, हिद्यतु 
प्रसारण केन्द्र िा त्र्सको लाइन,  

(ग) रज्जमुागय, केिलुकार, दूरसिार सम्बन्धी उपकरण, रेमडर्ो स्टेशन, 

टेमलमिजन प्रशारण केन्द्र तथा त्र्सको टािर, 

(घ)  रेल तथा रेलमागय,  

(ङ) साियजमनक बस हिसौनी, साियजमनक उद्यान, िा 

(च) अन्र् र्स्तै संरचना । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दश िषयसम्म 
कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१५१. राहष्ट्रर् गान, झण्डा िा मनशान छापको अपमान िा िमत गनय निनुाेः (१) कसैले नेपाल िा 
नेपाल सरकार मबरुद्ध घणृा फैलाउने मनर्तले नपेालको राहष्ट्रर् गानको अपमान गनय, 
नेपालको झण्डा जलाउन, त्र्सको जानीजानी अपमान गनय िा साियजमनक नैमतकता, 
शशष्टाचार िा सदाचारको दृहष्टकोणले प्रर्ोग गनय निनु े ठाउाँ, िस्त ु िा अिस्थामा त्र्स्तो 
गान, झण्डा िा नेपालको मनशाना छाप प्रर्ोग गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

  (३) कसैले नेपालसाँग मैरी सम्बन्ध िएको मलुकु हिरुद्ध घृणा फैलाउन े िा 
त्र्स्तो मलुकुको अपमान गने मनर्तले त्र्स्तो मलुकुको राहष्ट्रर् झण्डा जलाउन, त्र्सको 
जानीजानी दरुुपर्ोग गनय िा त्र्स्तो झण्डा िा त्र्स्तो मलुकुको मनशान छापको दरुुपर्ोग 
गनय िा साियजमनक नैमतकता र शशष्टाचारको दृहष्टकोणबाट प्रर्ोग गनय निनुे िस्त,ु ठाउाँ िा 
अिस्थामा त्र्स्तो झण्डा िा छापको प्रर्ोग गनय िुाँदैन । 

  (४) कसैले संर्िु राष्ट्र संघ िा संर्िु राष्ट्र संघसाँग सम्िद्ध संस्था िा 
हिशशष्टीकृत मनकार् िा नपेाल सदस्र् रिेको कुनै अन्तरराहष्ट्रर् िा िेरीर् संस्थालाई घृणा 
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िा अपमान गने मनर्तले त्र्स्ता संस्थाको झण्डा िा मनशान छाप कुनै हकमसमले दरुुपर्ोग 
गनय िा त्र्स्ता संस्थाको स्िीकृमत हिना त्र्स्तो झण्डा िा त्र्स्तो संस्थाको शचह्न, सिारी 
साधन िा अन्र् कुनै िस्त ुप्रर्ोग गनय िुाँदैन ।  

  (५) उपदफा (३) िा (४) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई एक 
िषयसम्म कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१५२. राहष्ट्रर् हििमूतको अपमान गनय निनुाेः (१) कसैले नेपाल सरकारले तोकेका राहष्ट्रर् 
हििमूतलाई जानीजानी घृणा, अपमान िा बदनाम गनय, त्र्स्ता हििमूतको शामलक, स्तम्ि िा 
स्मारक ित्काउन िा िामन, नोक्सानी गनय िुाँदैन ।  

तर त्र्स्ता हििमूतको जीिनी अध्र्र्न अनसुन्धान िा मूल्र्ाङ्कनको सन्दियमा असल 
मनर्तले गररएको हटका हटप्पणीलाई र्स दफा बमोशजमको कसूर मामनने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई छ महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१५३. िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेाः दफा १५० बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट िएको िामन, 

नोक्सानी बापत कसूरदारबाट मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ ।  
 

१५४. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेदको दफा १४७, १४८ र १४९ अन्तगयतका कसूरमा जहिलेसकैु 
पमन उजरु गनय सहकनेछ र अन्र् दफा अन्तगयतको कसूरको िकमा त्र्स्तो कसूर िए 
गरेको मममतले छ महिनापमछ उजरु लागन ेछैन ।  

 

पररच्छेद – ९ 

धमय सम्बन्धी कसूर 

१५५. धाममयकस्थल िा पहिर मामनएको स्थानलाई िमत परु्ायउन निनुाेः (१) कसैले कुनै जात, 

जामत, सम्प्रदार् िा िगयको धाममयक आस्था िा धमयको घृणा गने िा अपमान गने मनर्तले 
िा सो िनु सक्छ िन्ने जानीजानी कुनै धाममयक पूजा, प्राथयना िा कमय गने स्थान िा पहिर 
मामनएको कुनै स्थान, िस्त,ु मशानघाट िा शचिानलाई िामन, नोक्सानी िा िमत परु्ायउन िा 
कुनै हकमसमले दहुषत गनय, मबगानय, फोिरमैला गनय िा र्स्तै अन्र् कार्य गनय िुाँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(३) हिदेशीले उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गरे िा गराएको रिेछ िन े
उपदफा (२) बमोशजमको कैद ििुान िएको सात ठदनमिर मनजलाई नपेालबाट बाहिर 
पठाउन ु पनेछ ।  

 

१५६. धाममयक िािनामा आघात परु्ायउन निनुाेः (१) कसैले लेिेर, िचनले िा आकार िा 
शचह्नद्वारा िा अरु कुनै हकमसमबाट कुनै जात, जामत सम्प्रदार् िा िगयको धाममयक िािनामा 
आघात परु्ायउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१५७. धाममयक रीमत–शस्थमतमा बाधा परु्ायउन निनुाेः (१) कसैले सनातनदेशि अपनाउदै िा चली 
आएको अरुको धाममयक रीमत–शस्थमतमा जानीजानी बाधा परु्ायउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाईय एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१५८. धमय पररितयन गराउन निनुाेः (१) कसैले कसैको धमय पररितयन गराउन िा सो कुराको 
उद्योग गनय िा दरुुत्सािन ठदन िुाँदैन ।  

  (२) कसैले कुनै जात, जामत िा सम्प्रदार्मा सनातनदेशि चली आएको धमय, मत 
िा आस्थामा  िलल पाने कुनै काम िा व्र्ििार गनय िा िलल िनुे गरी कुनै प्रलोिन 
देिाई िा नदेिाई अन्र् कुनै धमयमा पररितयन गराउन िा धमय पररितयन गराउने मनर्तले 
त्र्स्तो धमय िा मत प्रचार गनय िुाँदैन । 

  (३) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई पााँच 
िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शि हिदेशी 
रिेछ िने त्र्स्तो व्र्शिलाई र्स दफा बमोशजम िएको कैद ििुान गरेको सात ठदनमिर 
नेपाल बाहिर पठाउन ुपनेछ । 
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१५९. िदम्र्ादाः दफा १५८ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको थािा पाएको मममतले छ 
महिना र र्स पररच्छेद अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएकोेे मममतले तीन 
महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन ।  

 

पररच्छेद –१० 

िेदिाि तथा अन्र् अपमानजन्र् व्र्ििार सम्बन्धी कसूर 

१६०. िेदिािपूणय व्र्ििार गनय निनुाेः (१) कानूनमा अन्र्था व्र्िस्था िएकोमा बािेक कानून 
बमोशजम अमधकार प्रर्ोग गने अमधकारीले त्र्स्तो अमधकार िा सामान्र् कानूनको प्रर्ोग 
गदाय उत्पशि, धमय, िणय, जात, जामत, मलङ्ग, शारीररक अिस्था, अपाङ्गता, स्िास्थ्र् शस्थमत, 

िैिाहिक शस्थमत, गिायिस्था, आमथयक अिस्था, िाषा िा िेर, िैचाररक आस्था िा र्स्तै अन्र् 
कुनै आधारमा कुनै पमन नागररकमामथ जानीजानी िेदिािपूणय व्र्ििार गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१६१. िेदिाि गरी बस्त ुिा सेिा िररद मबक्री िा हितरण गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै बस्त ुिा 
सेिाको िररद िा मबक्री हितरण गदाय गराउाँदा कुनै िास जात, जामत िा सम्प्रदार्को 
व्र्शिबाट मार िा त्र्स्ता व्र्शिलाई मार िररद िा मबक्री हितरण गने िा कुनै िास 
जात, जामत िा सम्प्रदार्का व्र्शिलाई उपलब्ध नगराउने िा मबक्री हितरण नगने कार्य 
गनय  िुाँदैन । 

तर आमथयक, सामाशजक िा शैशिक दृहष्टले हपछमडएको िगयको हित संरिण िा 
हिकासका लामग कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीको स्िीकृमत मलई कुनै िास 
िस्त ुिा सेिा कुनै िास जात, जामत िा सम्प्रदार्का व्र्शिलाई मार उपलव्ध गराएकोमा 
िा मबक्री हितरण गरेकोमा र्स दफा बमोशजम कसूर गरेको मामनन ेछैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१६२. जिजयस्ती काममा लगाउन निनुाेः (१) कसैले कसैलाई मनजको इच्छा मबरुद्ध काममा 
लगाउन िुाँदैन ।  
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  तर साियजमनक कामको लामग कानून बमोशजम श्रममा लगाउन र्स दफाले बाधा 
परु्ायएको मामनने छैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१६३. दास बनाउन निनुाेः (१) कसैले कुनै व्र्शिलाई दास िा कमारा, कमारी बनाउन, त्र्स्तो 
िैमसर्तमा राख्न, काममा लगाउन िा सो सरिको अन्र् कुनै पमन व्र्ििार गनय िा गराउन 
िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँचदेशि दश 
िषयसम्म कैद र पचास िजारदेशि एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१६४. बन्धक बनाउन िा बााँधा राख्न निनुाेः (१) कसैले कुनै व्र्शिलाई कुनै पमन प्रकारको 
प्रमतफल बापत कमैर्ा राख्न िा बन्धक बनाउन िा बााँधा राख्न िा बााँधाको िैमसर्तमा 
काममा लगाउन िा सो सरिको अन्र् कुनै पमन प्रकारको व्र्ििार गनय िा गराउन   
िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयदेशि 
सात िषयसम्म कैद  र तीस िजार रुपैर्ााँेाँदेशि एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

१६५. सामाशजक रीमत शस्थमतमा िलल पानय निनुाेः (१) कसैले कसैको सामाशजक रीमत शस्थमतमा 
िलल पने िा िलल िनु े गरी झकु्याई िा जबजयस्ती गरी कुनै काम गनय िा गराउन 
िुाँदैन । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग जातीर् िेदिाि िनु ेरीमतशस्थमतलाई सामाशजक 
रीमतशस्थमत मामनने  छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

१६६. जामतपामतको आधारमा छुिाछुत िा अन्र् िेदिािपूणय व्र्ििार गनय निनुाेः (१) कसैले 
कसैलाई प्रथा, परम्परा, धमय, संस्कृमत, ररमतररिाज, जात, जामत, समदुार्, पेशा, व्र्िसार्, 
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शारीररक अिस्था िा सामाशजक सम्प्रदार्को उत्पमतको आधारमा छुिाछुत िा अन्र् कुनै 
हकमसमको िेदिाि गनय िा साियजमनक स्थलमा उपशस्थत िनु िा कुनै साियजमनक 
प्रकृमतका धाममयक स्थलमा प्रिेश गनय रोक्न िा साियजमनक प्रर्ोगमा रिेको पानी, पधेरो 
प्रर्ोग गनय बशित गनय िा अन्र् कुनै मनजी िा साियजमनक उपर्ोग िा सहुिधाका कुराको 
प्रर्ोग गनयबाट बशित गनय िुाँदैन ।  

  (२) उदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ र राष्ट्रसेिकले र्स दफामा 
लेशिएको कसूर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजार् िनुेछ । 

 

१६७. र्ातना ठदन निनुाेः (१) प्रचमलत कानून बमोशजम कसूरको अनसुन्धान गने, अमिर्ोजन गने, 

कानूनको कार्ायन्िर्न गने िा कानून बमोशजम मनर्न्रण, हिरासत िा थनुामा राख्न े
अमधकार प्राप्त अमधकारीले कसैलाई शारीररक िा मानमसक र्ातना ठदन िा ठदन लगाउन 
िा कु्रर, मनमयम, अमानिीर् िा अपमानजनक व्र्ििार गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग पक्राउ परेको, मनर्न्रणमा रिेको, हिरासत, थनुा, 
कैद िा नजरबन्द िा आफ्नो सरुिामा रिेको कुनै व्र्शि िा त्र्स्तो व्र्शिको कारणले 
अन्र् कुनै व्र्शिलाई देिार्को उदे्दश्र्ले जानीजानी शारीररक िा मानमसक पीडा िा कष्ट 
प¥ुर्ाएमा िा मनमयम, अमानिीर् िा अपमानजनक व्र्ििार िा सजार् ठदएमा त्र्स्तो व्र्शि 
उपर र्ातना ठदएको िा कु्रर, मनमयम, अमानिीर् िा अपमानजनक व्र्ििार गरेको 
मामननेछाः–  

(क)  कुनै हिषर्मा जानकारी िामसल गनेे,े 

(ि) कुनै कसूरमा सामबत गराउन,े 

(ग) कुनै कार्यको लामग दण्ड ठदन,े 

(घ) जोर जलुमु िा रास देिाउने, िा 

(ङ) कानून हिपरीतका अन्र् कुनै कार्य गने । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई कसूरको गम्िीरता िेरी 
पााँच िषयसम्म कैद िा पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गनय आदेश ठदने व्र्शि िा र्स दफा 
बमोशजमको कसूर गनय सिर्ोग गने ममतर्ारलाई मखु्र् कसूरदार सरि सजार् िनुेछ ।   

(४) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने कुनै व्र्शिले आफूिन्दा मामथका 
अमधकारीको आदेश पालना गरी त्र्स्तो कसूर गरेको िन्न े दािी मलन पाउन े छैन र 
मनजले त्र्स्तो आधारमा त्र्स्तो कसूर गरे बापत िनुे सजार्बाट उन्मशुि पाउने छैन ।  

 

१६८. अपमानजनक िा अमानिीर् व्र्ििार गनय निनुाेः (१) कसैले कसैलाई अपमानजनक िा 
अमानिीर् व्र्ििार गनय िा गराउन ुिुाँदैन । 

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

(क)  बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने, 

(ि)  बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई बसोबास गरेको ठााँउबाट मनकाला 
गने, 

(ग)  सामाशजक बहिष्कार गने, िा 

(घ)  अन्र् जनुसकैु काम गरी कु्रर, अमानिीर् िा अपमानजन्र् व्र्ििार 
गने । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई पााँच िषयसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(३) महिलाको रजस्िला िा सतु्केरीको अिस्थामा छाउपडीमा राख्न िा त्र्स्तै 
अन्र् कुनै हकमसमका िेदिाि, छुिाछुत िा अमानिीर् व्र्ििार गनुय िा गराउन ुिुाँदैन । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्र्मतmलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
तीन िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।   

(५) राष्ट्रसेिकले र्स दफामा लेशिएको कसूर गरेमा मनजलाई थप तीन 
महिनासम्म कैद सजार्  िनुेछ । 

 

१६९. िमतपूमतय िराई ठदन ु पनेाः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गने व्र्शिबाट पीमडत 
व्र्शिलाई पगेुको िमत िा पीडा बापत मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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१७०. िदम्र्ादाः (१) दफा १६३ र १६४ अन्तगयतका कसूरमा जहिले सकैु उजरु लागनेछ ।  

(२)  दफा १६७ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको िा सम्बशन्धत व्र्शि 
पक्राउ, मनर्न्रण, हिरासत, थनुा, कैद िा नजरबन्दबाट मिु िएको मममतले र र्स पररच्छेद 
अन्तगयतका अन्र् कसूरमा कसूर िए गरेको थािा पाएको मममतले छ महिना नाघेपमछ 
उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

हििाि सम्बन्धी कसूर 

१७१. मञ्जरुी हिना हििाि गनय निनुाेः (१) हििाि गने व्र्शििरुको मञ्जुरी हिना कसैले कसैलाई 
हििाि गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मञ्जुरी हिना िएको हििाि बदर िनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाईय दईु िषयसम्म कैद र बीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग दफा १७३ बमोशजम हििाि गनय पूरा िनु ुपने 
उमेर पूरा निएको व्र्शिले ठदएको मञ्जुरीलाई मञ्जरुी मामनन ेछैन । 

 

१७२. िाडनातामा हििाि गनय निनुाेः (१) कसैले परम्परा अनसुार चली आएको अिस्थामा बािेक 
िाडनाता करणीमा सजार् िनु ेनातामा हििाि गनय िा गराउन िुाँदैन ।   

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको हििाि थािा नपाई िएको रिेछ िने त्र्स्तो 
हििाि बदर िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको हििाि जानीजानी िएको रिेछ िन ेत्र्स्तो हििाि 
गनेलाई िाडनाता करणीको कसूरमा िनुे सजार् र गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
तीन िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ र त्र्स्तो हििाि स्िताः िदर   
िनुेछ ।  

 

१७३. बाल हििाि गनय निनुाेः (१) हििाि गने व्र्शिको उमेर बीस िषय नपगुी कसैले हििाि 
गनय िा गराउन िुाँदैन ।  
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  (२) उपदफा (१) हिपरीत िएको हििाि स्िताः बदर िनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१७४. हििािमा लेनदेन गनय निनुाेः (१) आफ्नो परम्परादेशि चली आएको सामान्र् उपिार, िेटी, 
दशिणा िा शरीरमा लगाएको एकसरो गिना बािेक हििाि गने दलुिा िा दलुिीका 
तफय बाट कुनै हकमसमको चल, अचल, दाइजो िा कुनै सम्पशि माग गरी िा लेनदेन शतय 
रािी हििाि गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद िा तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

  (३) कसैले हििाि गरी सकेपमछ उपदफा (१) बमोशजमको चल, अचल सम्पशि 
िा दाइजो माग गनय िा त्र्स्तो चल, अचल सम्पशि िा दाइजो नठदएको कारणले दलुिी 
िा मनजका नातेदारलाई कुनै हकमसमले िैरान पानय, सताउन िा कुनै अमानिीर् िा 
अपमानजन्र् व्र्ििार गनय िुाँदैन । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई पााँच िषयसम्म कैद िा 
पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।   

  (५) उपदफा (१) िा (३) बमोशजम कुनै सम्पशि मलएकोमा त्र्स्तो सम्पशि 
सम्बशन्धत व्र्शिलाई हफताय ठदन ुपनेछ ।  

 

१७५. ििहुििाि गनय निनुाेः (१) हििाहित परुुषले िैिाहिक सम्बन्ध कार्म रिेको अिस्थामा 
अको हििाि गनुय िुाँदैन । 

  (२) कुनै परुुष हििाहित िो िन्न ेजानीजानी त्र्स्तो परुुषसाँग कुनै महिलाले हििाि 
गनुय िुाँदैन । 

(३) उपदफा (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन पमत पत्नीले 
कानून बमोशजम अंशिण्डा गरी मिन्न िएमा परुुष िा महिलाले पनुाः हििाि गनय    
सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई एक 
िषयदेशि पााँच िषयसम्म कैद र दश िजार रुपैर्ााँदेशि पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना 
िनुेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको हििाि स्िताः बदर िनुेछ । 

(६) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन र्ो संहिता लागू 
िनुअुशघ तत्काल प्रचमलत कानून बमोशजम िएको हििािको िकमा र्स दफामा लेशिएको 
कुनै कुराले असर पारेको मामनने छैन ।  

 

१७६. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा कसूर िए गरेको कुरा थािा पाएको मममतले 
तीन महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद – १२ 

ज्र्ान सम्बन्धी कसूर 

१७७. ज्र्ान माने मनर्तले कुनै काम गनय निनुाेः (१) कसैले कसैको मनर्तपूियक ज्र्ान मानय िा 
ज्र्ान माने कुनै काम गनय िा गराउन िुाँदैन । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग कसैले कसैलाई मनजको ज्र्ान मनय सक्न ेगरी 
मनर्तपूियक गम्िीर शारीररक चोट िा िमत परु्ायएकोमा तत्कालै ज्र्ान नमरी सोिी चोटको 
पररणाम स्िरुपपमछ ज्र्ान मरेमा पमन सोिी व्र्शिले ज्र्ान मारेको मामननेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई जन्म कैदको 
सजार् िनुेछ । 

 

१७८. ज्र्ान जान सक्न ेकाम गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै काम गदाय साधारणतर्ा मामनसको 
ज्र्ान जान सक्छ िन्न ेजानीजानी िा  हिश्वास गनुय पने कारण िुाँदा िुाँदै त्र्स्तो काम गनय 
िुाँदैन ।  

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको कारणबाट कसैको ज्र्ान मरेमा कसूरदारलाई 
जन्मकैदको सजार् िनुेछ । 



 

 

www.lawcommission.gov.np 

77 
 

१७९. गम्िीर उिेजना िा रीसको आिेशबाट ज्र्ान मलन निनुाेः (१) दफा १७७ िा १७८ मा 
जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन देिार्को अिस्थामा ज्र्ान मलन ेव्र्शिलाई दशदेशि 
पन्र िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँदेशि एक लाि पचास िजार रुपैर्ााँेाँसम्म जररबाना 
िनुेछाः– 

(क) कसैले तत्काल गम्िीर उिेजना ठदलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले 
आत्मसंर्म्को शशि गमुाई त्र्स्तो उिेजना ठदलाउने व्र्शिको ज्र्ान 
मारेकोमा,  

तर देिार्को अिस्थामा र्ो िण्ड लागू िनुे छैनाः– 

(१) कसैले कानूनको पालना गदाय, मनजी रिाको 
अमधकारको प्रर्ोग गदाय, कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो 
पदीर् कतयव्र्को पालन गदाय िा पालन गनय 
लागेको कुनै कामबाट कसूरदार उिेशजत िनु 
गएमा,  

(२) कसैलाई कुनै िमत परु्ायउने मनर्तले कसूरदार 
स्िरं्ले उिेशजत गराएको र त्र्सरी उिेशजत िई 
त्र्स्तो व्र्शिले गरेको कामबाट कसैको ज्र्ान 
गएकोमा,  

(ि) मनजी रिाको अमधकार असल मनर्तले प्रर्ोग गदाय त्र्स्तो 
अमधकारको सीमा नाघ्न गई जसको मबरुद्ध त्र्स्तो अमधकार 
प्रर्ोग िएको िो सो व्र्शिको ज्र्ान मरेकोमा, 

(ग) एकाएक िएको झगडामा उठेको रीसको आिेशमा तत्काल 
कसैको ज्र्ान मरेकोमा, 

तर र्स िण्ड बमोशजमको काम गदाय कसूरदारले अनशुचत 
लाि िामसल गरेको िा कु्रर िा अस्ििाहिक तिरबाट काम गरेको 
िनु ुिुाँदैन ।  

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन 
इिी मलएर िा सोच हिचार गरेर ज्र्ान मलएकोमा सो िण्डिरुमा लेशिएको व्र्िस्था लागू 
िनुे छैन ।  

 

१८०. मानय चािेको व्र्शि नमरी अको व्र्शि मरेमा सजार् िनुाेः  दफा १७७, १७८ र १७९ 
मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन कसैले कसैलाई माने मनर्तले िा कुनै व्र्शि मनय 
सक्छ िन्न ेजानीजानी िा त्र्सको हिश्वास गनुय पने कारण िई कुनै काम गदाय त्र्स्तो 
व्र्शि नमरी अको व्र्शि मनय गएमा मनजलाई  अिस्था अनसुार दफा १७७, १७८ र 
१७९ मा लेशिए बमोशजमको सजार् िनुेछ । 

 

१८१. लापरिािीपूणय काम गरी ज्र्ान मानय निनुाेः (१) कसैले  लापरिािीपूणय काम गरी कसैको 
ज्र्ान मानय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको  कसूर गने व्र्शिलाई दफा १७७, १७८ र 
१७९ को अिस्थामा बािेक तीनदेशि दश िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँदेशि एक 
लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।   

 

१८२. िेलचक्र्र्ाईं गरी ज्र्ान मानय निनुाेः (१) दफा १७९ को अिस्थामा बािेक कसैले 
िेलचक्र्र्ाइपूणय कुनै काम गरी कसैको ज्र्ान मानय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बािेक कसैको ज्र्ान मनय सक्छ जस्तो 
नदेशिएको अिस्थामा कसैले कुनै काम गदाय िहितव्र्मा परी कसैको ज्र्ान गएमा 
मनजलाई छ महिनादेशि दईु िषयसम्म कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु 
सजार् िनुेछ । 

१८३. ज्र्ान माने उद्योग गनय निनुाेः  (१) कसैले कसैको ज्र्ान माने मनर्तले त्र्सको उद्योग 
गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दश िषयसम्म 
कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
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१८४. आफ्नो संरिकत्िमा रिेको व्र्शिलाई फाल्न िा पररत्र्ाग गनय निनुाेः (१) कुनै निजात 
शशश,ु बालबामलका, अशि रोगी िा िदृ्ध व्र्शिलाई आफूले िेरचाि िा स्र्ािार सम्िार 
गने कतयव्र् िएको व्र्शिले मनजको शजउ, ज्र्ानमा ितरा पगुन सक्न े गरी फाल्न, 

पररत्र्ाग गनय िा िेिास्ता गरी छोड्न िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरबाट त्र्स्तो बालबामलका, अशि, रोगी िा 
बदृ्ध व्र्शि मरेको रिेछ िने कसूरदारलाई सात िषयसम्म कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना िनुेछ ।  

  तर फामलएको, पररत्र्ाग गररएको िा िेिास्ता गरी छाडेको कारणबाट निजात 
शशशकुो मतृ्र् िएमा दफा १७७ बमोशजम सजार् िनुेछ । 

 

१८५. आत्मित्र्ा गनय दरुुत्सािन ठदन निनुाेः (१) कसैले कसैलाई आत्मित्र्ा गनय दरुुत्सािन 
ठदन िा त्र्स्तो काम गने सम्मको पररशस्थमत िडा गनय िा गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई पााँच िषयसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

१८६. िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेाः र्स पररच्छेद बमोशजम िएको कसूरबाट कसैको शजउ, ज्र्ान िा  
सम्पशिमा िामन, नोक्सानी िा िमत िएमा कसूरदारबाट पीमडत व्र्शि र मनज निए 
मनजको िकिालालाई मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ । 

  

१८७. िदम्र्ादाः (१) दफा १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२ र १८४ को उपदफा (३) 
मा रिेको प्रमतबन्धात्क िाक्यांश अन्तगयतका कसूरदार आफैं  सामबत िई पोलेकोमा 
जहिलेसकैु पमन उजरु लागनेछ । त्र्स्तो कसूरमा कतयव्र्को उजरुी परेकोमा 
अनसुन्धानबाट कतयव्र्िाला र्िी िो िन्ने पिा नलागेकोमा बीस िषयपमछ र कतयव्र्को 
उजरु नपरेकोमा सो िारदात िएको दईु िषयपमछ उजरुी लागन ेछैन । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(२) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बािेकका र्स पररच्छेद अन्तगयतका अन्र् 
कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले छ महिना नाघेपमछ उजरु लागन े
छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

गिय संरिण मबरुद्धको कसूर 

१८८. गियपतन गनय  निनुाेः (१) दफा १८९ को अिस्थामा बािेक कसैले गियपतन गनय िा 
गियपतन गराउने मनर्तले िा गिय पतन िनु सक्छ िन्न ेजानीजानी िा हिश्वास गनुय पने 
कुनै काम गरी गियपतन गराउन ुिुाँदैन । 

(२) कसैले गियिती महिलालाई करकाप गरी िा धम्की ठदई िा ललाई फकाई 
िा प्रलोिनमा पारी गियपतन गराउन िुाँदैन ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् 
बमोशजमको सजार् िनुेछाः– 

(क) बाह्र िप्तासम्मको गिय िए एक िषयसम्म कैद र दश िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि)  बाह्र िप्तािन्दा बढी पच्चीस िप्तासम्मको गिय िए तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना,  

(ग)   पच्चीस िप्तािन्दा बढीको गिय िए पााँच िषयसम्म कैद र पचास 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

(४) गियपतन गने काम गदाय तत्काल गियपतन निई बच्चा शजउाँदो जन्मी त्र्स्तो 
कामको पररणाम स्िरुप जशन्मएको बच्चा तत्काल मरेमा र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग 
गियपतन गराएको मामनने छ । 

(५) कसैले कुनै गियिती महिलाको ज्र्ान मलने उद्योग गदाय त्र्स्ती महिला नमरी 
मनजको गियमा रिेको पच्चीस िप्ता िा पच्चीस िप्तािन्दा बढी अिमधको गिय पतन िनु 
गएमा सो काम गने कसूरदारलाई र्स संहिता िा अन्र् कानून बमोशजमको सजार्मा थप 
पााँच िषयसम्म कैद िनुेछ । 
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(६) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन कसैले कुनै गियिती 
महिला मबरुद्ध कुनै ररस इिीले कुनै काम गदाय गियपतन िनु गएमा गियपतन गने मनर्तले 
त्र्स्तो काम गरेको रिेनछ िने पमन देिार् बमोशजमको सजार् िनुेछाः– 

(क) बाह्र िप्तासम्मको गिय िए एक िषयसम्म कैद, 

(ि) बाह्र िप्तािन्दा बढी पच्चीस िप्तासम्मको गिय िए तीन िषयसम्म 
कैद, 

(ग) पच्चीस िप्तािन्दा बढीको गिय िए पााँच िषयसम्म कैद ।  

(७) कसैले गियपतन गराउन ेउदे्दश्र्ले गियमा रिेको भ्रणुको मलङ्ग पहिचान िनु े
कुनै काम गनय िा गराउन र त्र्सरी मलङ्ग पहिचान िएपमछ गियपतन गनय िा गराउन ु
िुाँदैन ।  

(८) उपदफा (७) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः– 

  (क)  गियपतन गराउन ेउदे्दश्र्ले गियमा रिेको भ्रणुको मलङ्ग पहिचान गने 
िा गराउनेलाई तीन महिनादेशि छ महिनासम्म कैद, र  

(ि) मलङ्ग पहिचान गरी गियपतन गने िा गराउनेलाई उपदफा (३) मा 
लेशिएको सजार्मा थप एक िषयसम्म कैद । 

 

१८९. गिय पतन गराउन सक्नाेः दफा १८८ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन 
स्िास्थ्र्कमीले देिार्को अिस्थामा गियपतन गराएकोमा र्स संहिता अन्तगयतको कसूर िए 
गरेको मामनने छैनाः– 

(क) गियिती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र िप्तासम्मको गियपतन गराएकोमा, 

(ि) गियपतन नगराएमा गियिती महिलाको ज्र्ानमा ितरा पगुन सक्छ िा 
मनजको शारीररक िा मानमसक स्िास्थ्र् िराब िनु सक्छ िा हिकलाङ्ग 
बच्चा जन्मन्छ िनी  इजाजत प्राप्त शचहकत्सकको रार् िई त्र्स्ती 
महिलाको मञ्जुरीले गियपतन गराएकोमा, 

(ग) जिजयस्ती करणी िा िाडनाता करणीबाट रिन गएको अठार िप्तासम्मको 
गिय गियिती महिलाको मञ्जुरीले गियपतन गराएकोमा, 
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(घ) रोग प्रमतरोधक िमता उन्मशुि गने शजिाण ु (एच.आई.िी.) िा त्र्स्तै 
प्रकृमतको अन्र् मनको निनुे रोग शरीरमा िएकी महिलाको मञ्जुरीले 
गियपतन गराएकोमा । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “स्िास्थ्र्कमी” िन्नाले मनधायररत 
र्ोगर्ता पगुी गियपतन गराउन इजाजत प्राप्त गरेको शचहकत्सक िा 
स्िास्थ्र्कमी सम्झन ुपछय । 

 

१९०. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको 
मममतले छ महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –१४ 

कुटहपट िा अङ्गिङ्ग सम्बन्धी कसूर 

१९१. कुटहपट गनय निनुाेः (१) कसैले कसैलाई कुटहपट गनय िुाँदैन । 

(२) कसैले कसैलाई देिार्को कुनै कार्य गरेमा मनजले कुटहपट गरेको 
मामननेछाः– 

(क) कुनै हकमसमको शारीररक पीडा प¥ुर्ाएमा, 

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

(ग)  अन्र् कुनै कार्य गरी अशि बनाएमा  ।   

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “अशि” िन्नाले शरीरको कुनै अङ्ग सामान्र् 
रुपमा काम गनय नसक्ने गरी अशि िएको अिस्था सम्झन ुपछय र सो शब्दले मानमसक 
अशितालाई समेत जनाउाँछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

१९२. अङ्गिङ्ग गनय निनुाेः (१) कसैले कसैको अङ्गिङ्ग गनय िा गराउन िुाँदैन । 

                                                 


  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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  (२) कसैले कसैलाई जानीजानी कुटहपट गदाय देिार् बमोशजमको पररणाम िएमा 
अङ्गिङ्गको कसूर गरेको मामननेछाः–  

(क) आाँिाको िेने शशि िीन गरी िा आाँिा फोरी दृहष्टहििीन 
बनाइठदएमा, 

(ि) नाकको सुाँघ्ने शशि नाश गररठदएमा, 

(ग) कानको सनेु्न शशि नाश गररठदएमा, 

(घ) शजब्रोको बोल्ने शशि नाश गररठदएमा, 

(ङ) महिलाको स्तन काहटठदएमा, 

(च) महिलालाई बााँझोपन िा परुुषलाई परुुषत्ििीन बनाएमा, 

(छ) मेरुदण्ड, डाँडाल्न,ु िात िटु्टा िा त्र्स्ता अङ्गको जोनी िााँची, फोरी, 
फुकाली बेकम्मा पाररठदएमा, 

(ज) कुटहपटको कारणबाट आफ्नो पेशाको काम गनय नसक्न े गरी 
असिम बनाइठदएमा ।  

(३) कुटहपटबाट तत्काल अङ्गिङ्ग निए तापमन सोिी कामको पररणाम स्िरुप 
पमछ उपदफा (२) बमोशजमको पररणाम मनस्केमा पमन अङ्गिङ्ग िएको मामननेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई दश िषयसम्म कैद र एक 
लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन एउटै हकमसमको काम 
ठदने एउटािन्दा बढी अङ्ग िनुेमा त्र्समध्रे् एउटा अङ्गमार बेकम्मा पारी ठदएको िए सो 
उपदफामा लेशिएको सजार्को आधा सजार् िनुछे र अङ्गिङ्ग िएको ित मनको िई 
कामलागने िएमा तीनिषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

१९२क. तेजाब प्रर्ोग गरी अङ्गिङ्ग गनय निनुाेः (१) कसैले कसैलाई तेजाब र्फ्ााँकी, छहकय ई, 

िन्र्ाई िा प्रर्ोग गरी िा सेिन गराई अङ्गिङ्ग गनुय िा गराउन ुिा शारीररक िमत परु्ायउन ु
िुाँदैन । 

                                                 
       फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने अध्र्ादेश, २०७७ द्वारा थप । 
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स्पष्टीकरणाः र्स संहिताको प्रर्ोजनका लामग “तेजाब“ िन्नाले मानि अङ्ग, जीिजन्त ु िा 
अन्र् जैहिक िा गैरजैहिक िस्तलुाई जलाउने (बनय), घातक िमत परु्ायउने    (कोरोमसि) 
िा अन्र् कुनै हकमसमले गम्िीर असर परु्ायउने अकारबोमनक (इनअगायमनक) एमसडजन्र् 
रासार्मनक पदाथय सम्झन ु पछय र सो शब्दले नाइहरक एमसड, सल्फररक एमसड र 
िाइड्रोक्लोररक एमसड तथा अन्र् घातक तथा ज्िलनशील रासार्मनक पदाथयलाई समेत 
जनाउाँछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कुनै कार्य गदाय िा त्र्स्तो कार्यको पररणाम 
स्िरुप कसैको दिैु आाँिा जली िा िमत िई पूणयरुपमा दृहष्ट नष्ट िएमा, दिैु कान जली 
िा िमत िई सनेु्न शशि पूणय रुपमा नष्ट िएमा, नाक जली िा िमत िई काम नलागन े
िएमा, अनिुार पूणय रुपमा जली िा िमत िई कुरुप िएमा, महिला िए दिैु स्तन जली िा 
िती िई काम नलागने िएमा िा कसैको र्ौनाङ्ग जली िा िमत िई नामसएमा त्र्स्तो 
कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई बीस िषय कैद र दश लाि रुपैर्ााँ जररबाना िनुेछ । 

(३) उपदफा (२) मा लेशिएकोमा बािेक उपदफा (१) बमोशजमको कुनै कार्य 
गरी िा त्र्सको पररणाम स्िरुप कसैको एउटा आाँिा, एउटा कान जली िा िमत िई 
काम नलागन ेिएमा, आंशशक रुपमा अनिुार जली िा िमत िई कुरुप िएमा, महिला िए 
एउटा स्तन जली िा िमत िई काम नलागन ेिएमा, दिैु िात जली काम नलागन ेिएमा 
िा दिैु गोडा पूणयरुपमा जली काम नलागन ेिएमा, टाउकोको कुनै िाग जली िमत िएमा 
िा मेरुदण्ड जली िा िमत िई काम नलागन ेिएमा पन्र िषय देशि बीस िषयसम्म कैद र 
सात लाि रुपैर्ााँ देशि दश लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

(४) उपदफा (२) िा (३) मा लेशिएकोमा बािेक उपदफा (१) बमोशजमको 
कुनै कार्य गदाय िा त्र्सको पररणाम स्िरुप कसैको शरीरको अन्र् कुनै अङ्गिङ्ग िा 
शारीररक िमत िएमा कसूरको प्रकृमत बमोशजम सात िषयदेशि दश िषयसम्म कैद र पााँच 
लाि रुपैर्ााँ देशि सात लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोशजम िएको कसूरबाट पीमडत व्र्शिको तत्काल मतृ्रू् 
निई सोिी कार्यको पररणाम स्िरुप त्र्स्तो कसूर िएको मममतले एक िषयमिर मतृ्रू् िएमा 
ज्र्ान मारेको कसूर र उपदफा (२), (३) र (४) बमोशजमको पररणाम मनस्केमा पमन 
सोिी उपदफा बमोशजमको कसूर िएको मामननेछ । 
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(६) कसैले उपदफा (१) बमोशजमको कार्य गनय िोज्दा सम्बशन्धत व्र्शिलाई 
नलागेमा िा कोिी त्र्सबाट छमलएमा िा उशम्कएमा त्र्स्तो कार्य गनय िोज्ने व्र्शिले 
र्स दफा बमोशजम कसूर गनय उद्योग गरेको मामननेछ र सो िापत पााँच िषय देशि सात 
िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँ देशि तीन लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(७) उपदफा (२), (३) िा (४) बमोशजम जररिाना िापत प्राप्त पूरै रकम 
पीमडतलाई िमतपूमतय िापत ठदन ुपनेछ ।  

(८) र्स दफा बमोशजम िएको कसूरबाट पीमडत व्र्शिलाई िएको शारीररक र 
मानमसक पीडा र अङ्गिङ्गको गम्िीरता तथा जररिाना रकम समेत हिचार गरी सजार् 
मनधायरण गदाय मनामसि िमतपूमतय िराउन ुपनेछ । 

 

१९३. ........ जैहिक िा हिषाल ु पदाथय प्रर्ोग गरी कुरुप पानय निनुाेः (१) कसैले कसैलाई 
तेजाब िा र्स्तै प्रकारका अन्र् रासार्मनक बािेकका अन्र् जैहिक िा हिषाल ु पदाथय 
प्रर्ोग गरी िा छहकय ई िा त्र्स्तो पदाथयले पोली, डामी, दली, घसी शजउमा पीडा गराउन ेिा 
अनिुार िा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पाने काम गनुय िा गराउन ुिुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई कसूरको प्रकृमत िेरी 
अनिुार कुरुप पारेमा पााँच िषयदेशि आठ िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँदेशि पााँच लाि 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना र शरीरको अन्र् अङ्ग कुरुप पारेमा िा शरीरमा पीडा प¥ुर्ाएमा तीन 
िषयदेशि पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँदेशि तीन लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना 
िनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम जररबाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीमडतलाई िमतपूमतय 
बापत ठदन ुपनेछ । 

 

१९४. गम्िीर उिेजना िा रीसको आिेशबाट कुटहपट िा अङ्गिङ्ग िएकोमा सजार्ाः (१)  दफा 
१९१ िा १९२ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन देिार्को अिस्थामा कुटहपट गने 
व्र्शिलाई कुटहपट गरी अङ्गिङ्ग गरेको रिेछ िने दईु िषयसम्म कैद िा बीस िजार 

                                                 
  फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने अध्र्ादेश, २०७७ द्वारा शझहकएको । 

     फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यहिमध सम्बन्धी केिी ऐन संशोधन गने अध्र्ादेश, २०७७ द्वारा थप । 
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रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् र अन्र् कुनै हकमसमले चोट परु्ायएको रिेछ िने एक 
िषयसम्म कैद िा दश िजार  रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछाः– 

(क) कसैले तत्काल गम्िीर उिेजना ठदलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले 
आत्मसंर्म्को शशि गमुाई त्र्स्तो उिेजना ठदलाउने व्र्शिलाई िा 
भ्रमिस अरु कसैलाई कुटहपट गरेमा िा संर्ोगिश अरु कसैलाई चोट 
पगुन गएकोमा ।  

तर देिार्को अिस्थामा र्ो िण्ड लागू िनुे छैनाः– 

(१) कसैले कानूनको पालन गदाय, मनजी रिाको 
अमधकारको प्रर्ोग गदाय, कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो 
पदीर् कतयव्र्को पालन गदाय िा पालन गनय 
लागेको कुनै कामबाट उिेशजत िनु गई कुटहपट 
गरेकोमा,  

(२) कसैलाई कुनै िमत परु्ायउने मनर्तले कसूरदार 
स्िरं्ले कसैलाई उिेशजत गराएको र त्र्सरी 
उिेशजत िई त्र्स्तो व्र्शिले गरेको कामबाट 
कसूरदार आफैँ  उिेजनामा परी कुटहपट गरी चोट 
परु्ायएकोमा  । 

(ि) मनजी रिाको लामग आिश्र्क पने बलिन्दा बढी बल प्रर्ोग गरी 
कसैलाई िमत परु्ायएकोमा, 

(ग) एकाएक उठेको झगडाको रीसको आिेशमा तत्काल कसैलाई चोट 
परु्ायएकोमा । 

  तर र्स िण्ड बमोशजमको काम गदाय कसूरदारले अनशुचत लाि 
िामसल गरेको िा कु्रर िा अस्ििाहिक तिरबाट काम गरेको िनु ुिुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन 
इिी मलएर िा सोच हिचार गरेर कुटहपट िा अङ्गिङ्ग गरेकोमा सो िण्डिरुमा लेशिएको 
व्र्िस्था लागू िनुे छैन ।  
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१९५. लापरिािीपूणय काम गरी िा िेलचरm्र्ाई गरी कुटहपट गनय िा अङ्गिङ्ग िा अन्र् चोट 
परु्ायउन निनुाेः (१) कसैले लापरिािीपूणय काम गरी िा िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी कसैलाई कुटहपट 
गनय, अङ्गिङ्ग गनय िा अन्र् चोट परु्ायउन िुाँदैन ।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार् 
िनुेछाः- 

(क)  लापरिािीपूणय काम गरी अङ्गिङ्ग िएकोमा दईु िषयसम्म कैद िा 
बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् र अन्र् हकमसमको 
चोट पगेुको रिेछ िने एक िषयसम्म कैद िा दश िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार्,    

(ि) िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी त्र्स्तो कसूर गरेको रिेछ िने छ महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार्  । 

 

१९६. आपरामधक बल प्रर्ोग गनय निनुाेः (१) कसैले कसै उपर आपरामधक बल प्रर्ोग गनय िुाँदैन 
।  

(२) कसैले कसैलाई देिार् बमोशजमको कार्य गरेमा मनजले आपरामधक बल 
प्रर्ोग गरेको मामननेछाः- 

(क) कुनै कसूर गने मनर्तले कुनै व्र्शि उपर कुनै हकमसमको बल 
प्रर्ोग गरेमा,   

(ि) कुनै व्र्शि िा मनजको पररिार िा सम्पशिलाई िमत परु्ायउन ेडर, 
रास उत्पन्न गराउने िा शझझ्याउन ेमनर्तले िा त्र्स्तो िनु सक्छ 
िन्न ेजानीजानी मनज उपर बल प्रर्ोग गरेमा,  

(ग) कसैलाई आफू उपर बल प्रर्ोग िनु लागेको िन्न ेरमसत पारेमा िा  
धम्की ठदएमा िा जोर जलुमु गरेमा िा अरु कुनै हकमसमले 
त्र्सको उद्योग गरेमा । 

(३) र्स दफामा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन सम्बशन्धत हिषर्को 
शशिण, प्रशशिण िा तामलम ठदाँदा, कुनै हकमसमको अमिनर् गदाय, उपचार गदाय िा िलाई 
िनुे हकमसमले कसैको मञ्जुरी मलई कुनै बल प्रर्ोग गरेकोमा िा कुनै हकमसमको िेल िुाँदा 
स्ििाहिक प्रकृमतको बल प्रर्ोग गरेकोमा आपरामधक बल प्रर्ोग गरेको मामनन े छैन ।
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 तर कसैलाई िमत परु्ायउन े बदमनर्तले बल प्रर्ोग गरेकोमा र्स उपदफाको 
व्र्िस्था लागू िनुे छैन । 

  (४) आपरामधक बल प्रर्ोग गने िा गराउन ेव्र्शिलाई िमतर्ार मलई गरेको िए 
तीन िषयसम्म कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् र िमतर्ार नमलई 
गरेको िए एक िषयसम्म कैद िा दश िजार रुपैर्ााँेाँेाँसम्म जररबाना िा दिैु सजार्  
िनुेछ । 

 

१९७. कसूर गने मनर्तले िेिोस पानय निनुाेः (१) कसैले कुनै कसूर गनय सशजलो पाने मनर्तले 
अरुलाई िेिोस तलु्र्ाउन,े लठ्याउने िा अस्िस्थ पाने पदाथय ििुाउन िा अन्र् कुनै 
प्रकारले सेिन गराउन िा कुनै प्रकारले िेिोस गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको काम गरी त्र्स्तो कसूर िइसकेको रिेछ िन े
त्र्स्तो कसूर बापत िनु ेसजार्मा र्स दफा बमोशजमको सजार् थप िनुेछ ।  

 

१९८. िमतपूमतयाः र्स पररच्छेदमा उशल्लशित कसूरबाट कसैको जीउ िा ज्र्ानमा चोटपटक िा 
िामन, नोक्सानी िएको रिेछ िने कसूरदारबाट पीमडत व्र्शिलाई मनामसब िमतपूमतय िराई 
ठदन ुपनेछ ।  

 

१९९. िदम्र्ादाः दफा १९६ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िए गरेको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ, दफा १९७ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो व्र्शिको िोस आएको मममतले छ 
महिना नाघेपमछ र र्स पररच्छेद अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले 
एक िषय नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद – १५ 

गैरकानूनी थनुा सम्बन्धी कसूर 

२००. बदमनर्तपूियक थनुछेक गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै व्र्शिलाई कानून बमोशजम बािेक 
बदमनर्तपूियक अन्र् कुनै हकमसमले थनुामा राख्न िा राख्न लगाउन िुाँदैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) अमधकार प्राप्त व्र्शिले बािेक अरु कसैले कसैको आिागमनमा अिरोध गनय 
िा गराउन िुाँदैन ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई छ महिनासम्म कैद िा पााँच 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

२०१. मानिोशचत न्रू्नतम सहुिधा नठदई थनुामा राख्न निनुाेः (१) कानून बमोशजम थनुामा राख्न े
अमधकार प्राप्त अमधकारीले कसैलाई पमन कानून बमोशजम उपलब्ध गराउन ु पने सहुिधा 
नठदई िा थनुामा राशिएको ठाउाँमा उपलब्ध न्रू्नतम मानिोशचत सहुिधा नठदई थनुामा 
राख्न िा राख्न लगाउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई डेढ िषयसम्म कैद र पन्र 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

२०२. छाड्न े आदेश िएकोमा थनुी राख्न निनुाेः (१) कानून बमोशजम थनुामा रिेको कुनै 
व्र्शिलाई थनुाबाट छाड्न कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट आदेश प्राप्त 
िएपमछ त्र्स्तो व्र्शिलाई थनुाबाट नछाडी थनुी राख्न िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म िनुेछ ।  

 

२०३. गोप्र् तररकाले थनुामा राख्न निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त अमधकारीले कुनै व्र्शिलाई थनुामा 
राख्दा मनज थमुनएको कुरा िा थमुनएको ठाउाँको जानकारी निनुे िा पिा नलागन े गरी 
गोप्र् रुपमा थनुामा राख्न ुिुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई चार िषयसम्म 
कैद र चालीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

२०४. िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेाः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गने िा गराउने कसूरदारबाट 
पीमडत व्र्शिलाई  मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ ।  



 

 

www.lawcommission.gov.np 

90 
 

२०५. िदम्र्ादाः दफा २०० को उपदफा (३) अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले 
र र्स पररच्छेद अन्तगयतका अन्र् कसूरमा थनुामा परेको व्र्शि थनुाबाट मिु िएको 
मममतले तीन महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद–१६ 

व्र्शि बेपिा पाने सम्बन्धी कसूर 

२०६. व्र्शि बेपिा पाने काम गनय गराउन निनुाेः (१) कसैले कसैलाई बेपिा पाने कार्य गनय िा 
गराउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग “व्र्शि बेपिा पाने कार्य” िन्नाले 
देिार्को कार्य सम्झन ुपछयाः– 

(क) कानून बमोशजम पक्राउ गनय, अनसुन्धान गनय िा कानून 
कार्ायन्िर्न गनय अशख्तर्ारी पाएको व्र्शि िा सरुिाकमीले पक्राउ 
गरेको, हिरासतमा रािेको िा अन्र् कुनै हकमसमले मनर्न्रणमा 
मलएको व्र्शिलाई मदु्दा िेने अमधकारी समि त्र्सरी पक्राउ 
गरेको िा मनर्न्रणमा मलएको मममतले बाटोको म्र्ाद बािेक 
चौबीस घण्टामिर उपशस्थत नगराई िा सरोकारिालालाई िेटघाट 
गनय नठदई मनजलाई किााँ, कसरी र कुन अिस्थामा राशिएको छ 
िन्न ेसम्बन्धमा जानकारी नठदन,े 

(ि)  कुनै व्र्शि, सङ्गठन िा सङ्गठठत िा असङ्गठठत समूिको नामबाट 
कुनै व्र्शिलाई अपिरण गरी, कब्जा िा मनर्न्रणमा मलई िा 
अन्र् कुनै हकमसमले मनजको िैर्शिक स्ितन्रताबाट िशित 
गरेकोमा त्र्सरी िशित गनुयको कारण तथा मनजलाई किााँ, कसरी 
र कुन अिस्थामा राशिएको छ िन्न ेसम्बन्धमा सरोकारिालालाई 
जानकारी नठदने ।  

(३) कुनै व्र्शिलाई जनु व्र्शिको आदेशले पक्राउ गरी, थनुामा रािी िा 
मनर्न्रणमा मलई िेपिा पारेको िो त्र्स्तो आदेश ठदन ेर त्र्स्तो आदेशको कार्ायन्िर्न 
गने व्र्शि बेपिा पाने मखु्र् कसूरदार मामननेछ । 
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(४) व्र्शि बेपिा पाने कार्य कुनै साियजमनक पद धारण गरेको व्र्शि िा 
सङ्गठन िा सङ्गठठत िा असङ्गठठत समूिको शजम्मेबार व्र्शिको आदेश िा मनदेशन 
बमोशजम िए गरेको रिेछ िने त्र्स्तो आदेश िा मनदेशन ठदन ेव्र्शि बेपिा पाने मखु्र् 
कसूरदार मामननेछ ।  

(५) कसैले आफू मातितको पदामधकारी, मनकार् िा समूिद्वारा व्र्शि बेपिा पाने 
कार्य गनय िा गराउन लागेको कुरा थािा पाएर पमन त्र्सको उपेिा गरेमा िा त्र्स्तो 
कार्य रोक्ने सम्बन्धमा आिश्र्क उपार् नअपनाएमा मनजले समेत र्स दफा बमोशजम 
कसूर गरेको मामननेछ । 

(६) कुनै व्र्शिलाई एकिन्दा बढी व्र्शिले सामूहिक रुपमा बेपिा पारेमा 
त्र्स्तो कार्यमा संलगन प्रत्रे्क व्र्शि समान रुपमा कसूरदार मामननेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः– 

(क) व्र्शि बेपिा पानेलाई बेपिा पारेको अिमध र अिस्थालाई समेत 
हिचार गरी त्र्स्तो काम गने मखु्र् कसूरदारलाई पन्र िषयसम्म 
कैद र पााँच लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि)  व्र्शि बेपिा पानय ममतर्ार बन्न ेिा षड्यन्र गनेलाई व्र्शि बेपिा 
पाने मखु्र् कसूरदार सरि र सोको उद्योग गने िा पररपि 
ममलाउने व्र्शिलाई मखु्र् कसूरदारलाई िनुे सजार्को आधा   
सजार् ।  

(८) महिला िा बालबामलका मबरुद्ध उपदफा (१) बमोशजमको कसूर मामनन ेकार्य 
गनेलाई उपदफा (७) बमोशजम िनु ेसजार्मा थप दईु िषय कैद सजार् िनुेछ ।  

(९) कसैले कुनै व्र्शिलाई बेपिा पाररएको अिस्थामा िेपिा पाररएको व्र्शिको 
हिरुद्ध कानून बमोशजम सजार् िनुे अन्र् कुनै कसूर गरेको रिेछ िने मनजलाई त्र्स्तो 
कसूर बापत कानून बमोशजम िनु ेसजार्मा र्स दफा बमोशजम थप सजार् िनुेछ ।  

(१०) सरकारी साधन, ििन, िातिमतर्ार िा मालसामान प्रर्ोग गरी व्र्शि बेपिा 
पाने व्र्शिलाई र्स दफामा िनु ेसजार्मा थप एक िषय कैद िनुेछ । 
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२०७. कसूरसाँग सम्बशन्धत मालसामान जफत िनुाेः र्स पररच्छेद अन्तगयत सजार् िनुे कसूर गदाय 
सम्बशन्धत धनीले जानीजानी प्रर्ोग गनय ठदएको िा धनीको सिममतले प्रर्ोग गररएका घर 
जगगा, सिारी साधन, िातिमतर्ार तथा अन्र् सबै मालसामान जफत िनुेछन ्।  

तर सरकारी ििन, साधन, िातिमतर्ार तथा मालसामान जफत िनु ेछैन । 

 

२०८. िमतपूमतय िराई मलन पाउनाेः (१) बेपिा पाररएको व्र्शि पमछ साियजमनक िएमा िा 
गररएमा मनजले बेपिा पाने व्र्शिबाट मनामसब िमतपूमतय िराई मलन पाउनेछ ।  

(२) बेपिा पाररएको व्र्शिको मतृ्र् ुिइसकेको िए उपदफा (१) बमोशजमको 
िमतपूमतय मनजको नशजकको िकिालाले िराई मलन पाउनेछ । 

 

२०९. धनमाल हफताय गनुय पनेाः र्स पररच्छेद बमोशजम कसैले कुनै व्र्शिलाई बेपिा पादाय 
त्र्स्तो व्र्शिको धनमाल समेत मलएको रिेछ िन ेत्र्सरी बेपिा पाने व्र्शिबाट बेपिा 
पाररएको िा मनजको नशजकको िकिालालाई त्र्स्तो धनमाल िए हफताय गनुय पनेछ र 
निएमा त्र्स्तो धनमाल बापतको मनामसब िमतपूमतय मतनुय पनेछ ।  

 

२१०. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूर िएको थािा िएको िा बेपिा पाररएको व्र्शि 
साियजमनक िएको िा गररएको मममतले छ महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

तर उजरु गनय सहकने पररशस्थमत निएको कारण िलुाई अदालतको अनमुमत मलई 
प्रमाण सहित उजरु गरेमा जहिलेसकैु उजरु लागनेछ ।  

 

पररच्छेद – १७ 

अपिरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर 

२११.  अपिरण गनय निनुाेः  (१) कसैले कुनै व्र्शिलाई अपिरण गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले देिार्को कुनै काम गरेमा मनजले 
अपिरण गरेको मामननेछाः–  

(क) कुनै व्र्शिलाई बल प्रर्ोग गरी िा सो प्रर्ोग गने धम्की ठदई, 

छलकपट गरी िा डररासमा पारी, जोर जलुमु गरी, िातिमतर्ार 
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देिाई िा नदेिाई िा झकु्यानमा पारी िा नशाल ुपदाथय िा मादक 
पदाथय सेिन गराई िा कुनै व्र्शि र्ारा गरी रिेको सिारी साधन 
कुनै हकमसमले कब्जा िा मनर्न्रणमा मलई िा त्र्स उपर कुनै 
हकमसमले मनर्न्रण गरी मनजलाई कुनै ठाउाँमा लगेमा िा जान 
बाध्र् गराएमा िा, 

(ि) कुनै व्र्शिलाई मनजको मञ्जुरी हिना िा बालबामलका िा शारीररक 
अशिताको कारणले अरुको आश्रर्मा बसेको िा मानमसक 
अस्िस्थताको कारणले िोस ठेगानमा नरिेको व्र्शिलाई मनजको 
बाब ु आमा िा संरिकको मञ्जुरी हिना िा झकु्यानमा पारी 
जिजयस्ती कुनै ठाउाँमा लगेमा । 

 

२१२. शरीर बन्धक मलन निनुाेः (१) कसैले  कसैको शरीर बन्धक मलन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले कुनै व्र्शिलाई मनजको मञ्जुरी 
हिना िा बालबामलका र िोस ठेगान निएको व्र्शि िए मनजको आमा बाब ु िा 
संरिकको मञ्जुरी हिना बल प्रर्ोग गरी िा सोको धम्की ठदई, डर रास देिाई, जोर जलुमु 
गरी, िातिमतर्ार देिाई िा नदेिाई छलकपट गरी, झकु्यानमा पारी, नशाल ु िा मादक 
पदाथय सेिन गराई, र्ातार्ातको साधन िा रिे बसेको ठाउाँ कब्जा गरी िा मनर्न्रणमा 
मलई थनुामा िा मनर्न्रणमा रािेमा शरीर बन्धक मलएको मामननेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन मानमसक रुपमा 
अस्िस्थ व्र्शिलाई मनजको बाब,ु आमा िा संरिकको मञ्जुरी मलई असल मनर्तबाट 
सम्बशन्धत व्र्शिको हितको लामग उपचार गने क्रममा िा अन्र् कुनै प्रर्ोजनका लामग 
कसैको मनगरानी िा मनर्न्रणमा राशिएकोमा शरीर बन्धक मलएको मामनन ेछैन । 

 

२१३. अपिरण िा शरीर बन्धक मलएमा िनु े सजार्ाः कसैले ज्र्ान मलन,े कुटहपट गरी चोट 
परु्ायउन,े जिजयस्ती करणी िा अप्राकृमतक मैथनु गने, मामनस मबक्री गने िा दास बनाउन े
िा इच्छा मबरुद्ध जिजयस्ती काममा लगाउने, िेश्र्ािशृिमा लगाउने, र्ातना ठदन,े कुनै काम 
गनय िा गराउन बाध्र् गराउने, मशुि रकम मलन ेिा प्रचमलत कानून बमोशजम कसूर िनु े
अन्र् कुनै काम गनय लगाउने उदे्दश्र्ले दफा २११ िा २१२ बमोशजमको काम गरे िा 
गराएको िए सात िषयदेशि दश िषयसम्म कैद र सिरी िजारदेशि एक लाि रुपैर्ााँसम्म 
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जररबाना र त्र्स बािेक अन्र् उदे्दश्र्ले गरे िा गराएको िए तीन िषयदेशि पााँच िषयसम्म 
कैद र तीस िजारदेशि पचास िजार रुपैर्ााँ सम्म जररबाना िनुेछ । 

 

२१४. थप सजार् िनुाेः (१)  दफा २११ बमोशजम अपिरण गरी दफा २१२ बमोशजम शरीर 
बन्धक मलने व्र्शिलाई दश िषयदेशि पन्र िषयसम्म  कैद र एक लािदेशि एक लाि 
पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (२) कसैले अपिरण गरी िा शरीर बन्धक मलई र्स संहिता िा कानून बमोशजम 
कसूर मामनने अन्र् कुनै काम गरेको रिेछ िने मनजलाई त्र्स्तो कसूर बापतको सजार्मा 
उपदफा (१) बमोशजमको सजार् थप िनुेछ । 

  (३) दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको रिेछ िन े
त्र्स्तो गराउने व्र्शिलाई थप दईु िषय कैद सजार् िनुेछ ।  

२१५. दरुुत्सािन ठदन े िा आदेश ठदन ेिा उद्योग गने िा षडर्न्र गने व्र्शि िा ममतर्ारलाई 
सजार् िनुाेः (१) र्स पररच्छेदमा लेशिएको कसूर गनय दरुुत्सािन ठदन ेिा आदेश ठदन े
व्र्शिलाई मखु्र् कसूरदारलाई िए सरि सजार् िनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन सो कुराको उद्योग िा 
षड्यन्र गने िा  ममतर्ार िनुे  व्र्शिलाई सो कसूरमा िनु े सजार्को आधा सजार्  
िनुेछ ।  

 

२१६. आत्मसमपयण गरेमा सजार् कम िनुाेः  र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूर गने व्र्शिले कसूर 
गदाय गदैको बित सरुिाकमी समि आत्मसमपयण गरेमा िा अन्र् कसूरदार िा सो कसूर 
गने मगरोिका सदस्र्लाई पक्राउ गनय सिर्ोग प¥ुर्ाएमा अिस्था िेरी अदालतले मनजलाई 
सजार् कम गनय सक्नेछ । 

 

२१७. िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेाः (१) र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूर गरे िा गराएको ठिरेमा 
कसूर गने िा गराउने व्र्शिबाट पीमडत व्र्शिलाई मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ु   
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िमतपूमतय पीमडत व्र्शि मरी सकेको िए मनजको 
नशजकको िकदारलाई िराई ठदन ुपनेछ ।  
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२१८. िदम्र्ादाः (१) र्स पररच्छेद अन्तगयतका कुनै कसूर गरी कसैको ज्र्ान मलएकोमा जहिले 
सकैु पमन उजरु गनय सहकने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा लेशिए बािेक र्स पररच्छेद अन्तगयतको कुनै कसूर िए 
गरेको मममतले दईु िषय र दफा २११ र २१२ अन्तगयतको कसूर िएकोमा सम्बशन्धत 
व्र्शि त्र्स्तो कसूरबाट मिु िएको मममतले छ महिना नाघेपमछ उजरु लागन ेछैन । 

 

पररच्छेद – १८ 

करणी सम्बन्धी कसूर 

२१९. जिजयस्ती करणी गनय निनुाेः (१) कसैले जिजयस्ती करणी गनय िुाँदैन ।  

  (२) कसैले कुनै महिलालाई मनजको मञ्जुरी नमलई करणी गरेमा िा मञ्जुरी मलएर 
िए पमन अठार िषयिन्दा कम उमेरको कुनै बामलकालाई करणी गरेमा मनजले त्र्स्तो 
महिला िा बामलकालाई जिजयस्ती करणी गरेको मामननेछ । 

स्पष्टीकरणाः र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनको लामगाः 

(क) करकाप, अनशुचत प्रिाि, डर, रास, झकु्यानमा पारी िा अपिरण गरी 
िा शरीर बन्धक मलई मलएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मामनन ेछैन, 

(ि) िोस ठेगानमा नरिेको अिस्थामा मलएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मामनन े
छैन,  

(ग) गदुद्वार िा मिुमा मलङ्ग पसाएमा, गदुद्वार, मिु िा र्ोनीमा मलङ्ग 
केिी मार पसेको िएमा, मलङ्ग बािेक अन्र् कुनै िस्त ु र्ोनीमा 
प्रिेश गराएमा पमन जिजयस्ती करणी गरेको मामननेछ । 

  (३) जिजयस्ती करणी गने व्र्शिलाई त्र्सरी करणी गदायको पररशस्थमत र 
महिलाको उमेर िेरी देिार् बमोशजम कैद िनुेछाः– 

 (क) दश िषयिन्दा कम उमेरकी बामलका, पूणय अशि, अपाङ्गता िएका 
िा सिरी िषयिन्दा बढी उमेरका महिला िए जन्म कैद 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(ि) दश िषय िा दश िषयिन्दा बढी चौध िषयिन्दा कम उमेरकी 
बामलका िए अठार िषयदेशि बीस िषयसम्म,  

(ग) चौध िषय िा चौध िषयिन्दा बढी सोह्र िषयिन्दा कम उमेरकी 
बामलका िए बाह्र िषयदेशि चौध िषयसम्म, 

(घ) सोह्र िषय िा सोह्र िषयिन्दा बढी अठार िषयिन्दा कम उमेरकी 
महिला िए दश िषयदेशि बाह्र िषयसम्म, 

(ङ) अठार िषय िा अठार िषयिन्दा बढी उमेरकी महिला िए सात 
िषयदेशि दश िषयसम्म । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन बैबाहिक सम्बन्ध 
कार्म रिेको अिस्थामा पमतले पत्नीलाई जिरजस्ती करणी गरेमा पााँच िषय सम्म कैद 
िनुेछ । 

तर देिार्को अिस्थालाई िैिाहिक सम्बन्ध कार्म रिेको मामनने छैनाः– 

(क) पमतसाँग मानो छुठट्टई अंश मदु्दा चलेको, 

(ि) पमतसाँग अङ्क्श मलई छुटै्ट बसेको, 

(ग) पमतसाँग सम्बन्ध हिच्छेद मदु्दा चलेको । 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको अिस्थामा पीमडतको मनिेदन माग बमोशजम 
आिश्र्क िएमा अदालतले पमतको नाममा देिार् बमोशजमको आदेश जारी गनय 
सक्नेछाः– 

(क)  पत्नीलाई मनज बसी आएको घरमा नै बसोबास गनय ठदन, पत्नीलाई 
िान लाउन ठदन, कुटहपट नगनय तथा शशष्ट र सभ्र् व्र्ििार गनय 
लगाउन, 

(ि)  पत्नीलाई आिश्र्क उपचार गराउन िा उपचारका लामग उपर्िु 
रकम ठदन लगाउन,  

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(ग)  दिैुलाई एकै ठाउाँमा बसोबास गनय उपर्िु िनुे नदेशिएमा 
पमतलाई अलग बस्ने व्र्िस्था गनय तथा त्र्सरी अलग बस्दा 
पत्नीको िरणपोषणको लामग आिश्र्क व्र्िस्था गनय लगाउन, 

(घ)  पत्नीलाई कुनै प्रकारले दाुःि ठदने िा सताउने कार्य नगनय र 
पत्नीको हित र सरुिाको मनममि आिश्र्क र उपर्िु कुरा गनय 
गराउन । 

  (६) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन आफूलाई मानिरोग 
प्रमतरोधक िमता उन्मशुि गने शजिाण ु (एच.आई.िी.पोशजहटि) िा सरुिा र्ौनरोग 
(सेक्सअुली रान्सममटेड मडशजज) िएको थािा पाउाँदा पाउाँदै कसैले जिजयस्ती करणी 
गरेको रिेछ िने त्र्स्तो कसूरदारलाई उपदफा (३) मा लेशिएको सजार्मा देिार् 
बमोशजमको थप सजार् समेत िनुेछाः– 

(क)  मानिरोग प्रमतरोधक िमता उन्मशुि गने शजिाण ु (एच.आई.िी. 
पोशजहटि) िएको थािा पाउाँदा पाउाँदै जिजयस्ती करणी िएको िए 
दफा १०५ बमोशजमको सजार्, 

(ि) अन्र् सरुिा र्ौनरोग (सेक्सअुली रान्सममटेड मडशजज) िएको थािा 
पाउाँदा पाउाँदै जिजयस्ती करणी िएको िए तीन िषयसम्म कैद र 
तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना ।  

  (७) सामूहिक रुपमा जिजयस्ती करणी गरेमा िा छ महिनािन्दा बढीको गियिती, 
अशि िा अपाङ्ग िा शारीररक िा मानमसक रुपमा अस्िस्थ महिलालाई िा िातिमतर्ार 
देिाई जिजयस्ती करणी गरेमा उपदफा (३) मा लेशिएको सजार्मा थप पााँच िषयसम्म 
कैद सजार् िनुेछ । 

तर पूणय अशि अपाङ्गता िएकी महिला िएमा उपदफा (३) को िण्ड (क) 
बमोशजमको सजार् िनुेछ ।  

  (८) कसैले िाडनाताकी महिलालाई जिजयस्ती करणी गरेकोमा मनजलाई िाडनाता 
करणीमा सजार् िनु ेरिेछ िने र्स पररच्छेद बमोशजमको सजार्मा िाडनाताको करणीमा 
िनुे सजार् समेत थप िनुेछ ।  

                                                 


  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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२२०. िाडनातामा करणी गनय निनुाेः (१) कसैले आफ्नो जात िा कुलमा चली आएको चलन, 

परम्परा िा मान्र्ता अनसुार हििाि गनय निनु ेनाताको व्र्शि िो िन्ने जानीजानी त्र्स्तो 
व्र्शिसाँग करणी मलन ुठदन ुिुाँदैन । 

  (२) देिार्का नातामा उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गनेलाई देिार् बमोशजम 
सजार् िनुेछाः- 

(क) जन्माउने आमा छोराको िा बाब ुछोरीको करणी िएमा जन्मकैद, 

(ि) सौतेनी आमा छोरा िा बाब ु छोरी, सिोदर ठददी िाइ िा दाज ु
बहिनी, एकै िााँगाको ससरुा बिुारी, एकै िााँगाको बाजे नामतनी िा 
पनामतनी, एकै िााँगाका जेठाज ु र िाइ बिुारी िा देिर िाउजूको 
करणी िएमा चार िषयदेशि दश िषयसम्म कैद र चालीस िजार 
रुपैर्ााँदेशि एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ग) एकै िााँगाको तीन पसु्तासम्मको बज्रै्, नामत िा पनामत, एकै 
िााँगाको ठूलो बाब ु िा काका िमतजी, एकै िााँगाको िमतजो ठूली 
आमा िा काकी, एकै िााँगाको ससरुो िमतजी बिुारी, साख्रै् मामा 
िाञ्जी िा िामनज माइज,ु आमा तफय का ठूली आमा िा सानी आमा 
र छोरा र आफ्नी श्रीमती तफय की सासू र ज्िााँइको करणी िएमा 
तीन िषयदेशि छ िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँदेशि साठी 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(घ) िण्ड (क), (ि) िा (ग) मा लेशिएदेशि बािेक आफ्नो िंशका 
सात पसु्तासम्मका अन्र् नातामा करणी िएमा िााँगो, नाता र पसु्ता 
समेत हिचार गरी एक िषयदेशि तीन िषयसम्म कैद र दश िजार 
रुपैर्ााँदेशि तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

 

२२१. थनुामा रिेको व्र्शिसाँग करणी गनय निनुाेः (१) कैद िा थनुामा रिेको कुनै व्र्शिसाँग 
सरकारी कमयचारीले करणी गनय िा करणी गनय अरु कसैलाई संर्ोग पारी ममलाई ठदई 
करणी गराउन िुाँदैन ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम करणी गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद 
सजार् िनुेछ र त्र्स्तो करणी र्स संहिता िा अन्र् कानून अनसुार पमन कसूर िनु ेरिेछ 
िने सो बमोशजमको सजार्मा र्स दफा बमोशजमको सजार् थप िनुेछ ।  

 

२२२. आफ्नो संरिण िा सरुिामा रिेको व्र्शिसाँग करणी गनय निनुाेः (१) कसैले आफूले 
संरिण िा सरुिा ठदएको  िा आफ्नो िेरहिचारमा रिेको कुनै व्र्शिसाँग करणी गनय िा 
करणी गनय अरुलाई सिर्ोग गनय िा िोस ठेगानमा नरिेको िा शारीररक िा मानमसक 
रोग लागी उपचार िा पनुस्र्थापना गने कुनै संस्थामा राशिएको कुनै व्र्शिसाँग त्र्स्तो 
संस्थाका पदामधकारी िा कमयचारीले करणी गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद िनुछे र 
त्र्स्तो करणी र्स संहिता िा अन्र् कानून अनसुार पमन कसूर िनु ेरिेछ िने सो बमोशजम 
िनुे सजार्मा र्स दफाको सजार् थप िनुेछ ।  

 

२२३. कार्ायलर् िा पेशागत सेिा प्राप्त गने व्र्शिसाँग करणी गनय निनुाेः (१) सरकारी िा मनजी 
कार्ायलर्मा कार्यरत िा कुनै पेशागत सेिा िा व्र्ािसाहर्क कामको लामग सम्पकय मा 
आएको िा रिेको कुनै व्र्शिसाँग त्र्स्तो कार्ायलर्मा काम गने कमयचारी िा त्र्स्तो सेिा 
उपलब्ध गराउने व्र्शिले कार्ायलर्को काम गदाय िा त्र्स्तो सेिा उपलब्ध गराउाँदा िा 
गराउने स्थानमा करणी गनय िा करणी गनय अरुलाई सिर्ोग गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई चार िषयसम्म कैद र 
चालीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ र त्र्स्तो करणी र्स संहिता िा अन्र् कानून 
अनसुार पमन कसूर िनुे रिेछ िन ेसो बमोशजम िनुे सजार्मा र्स दफाको सजार् थप 
िनुेछ ।  

 

२२४. र्ौन दवु्र्र्ििार गनय निनुाेः (१) कसैले कसैलाई र्ौन दवु्र्र्ििार गनय िा गराउन ुिुाँदैन । 

(२) कसैले आफ्नो पमत िा पत्नी बािेक अन्र् व्र्शिलाई मनजको मञ्जुरी हिना 
करणीका आशर्ले समातेमा िा मनजको संिेदनशील अङ्ग छोएमा िा छुन प्रर्ास गरेमा, 
मनजको मिरी पोशाक िोलेमा िा िोल्ने प्रर्ास गरेमा, मनजले लगाउने मिरी पोशाक 
लगाउन िा फुकाल्न कुनै हकमसमले बाधा अिरोध गरेमा िा मनजलाई अस्िािाहिक रुपमा 
कुनै एकान्त ठाउाँमा लगेमा, र्ौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग मनजलाई छुन, समाउन लगाएमा, 
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मनजसाँग अशिल िा अन्र् त्र्स्तै प्रकारको शब्द मौशिक, मलशित िा साङ्केमतक रुपमा िा 
हिद्यतुीर् माध्र्मबाट प्रर्ोग गरेमा, अशिल शचर िा तस्िीर देिाएमा, र्ौनका आशर्ले 
शजस्क्याएमा िा िैरानी ठदएमा िा मनजसाँग अस्िािाहिक, अिाशञ्छत िा अमर्ायठदत व्र्ििार 
गरेमा मनजले र्ौन दवु्र्र्ििार गरेको मामननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  

२२५. बालर्ौन दरुुपर्ोग गनय निनुाेः (१) कसैले बालर्ौन दरुुपर्ोग गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) कसैले करणीका आशर्ले बालबामलकालाई अस्िािाहिक रुपमा एकान्तमा 
लगेमा, र्ौन सम्बन्धी मनजको अङ्ग छोएमा िा समातेमा, र्ौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग 
मनजलाई छुन िा समाउन लगाएमा िा मनजसाँग अन्र् कुनै हकमसमको र्ौनजन्र् 
अस्िािाहिक व्र्ििार गरेमा बालर्ौन दरुुपर्ोग गरेको मामननछे ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

२२६. अप्राकृमतक मैथनु गनय निनुाेः (१) कसैले कसैको मञ्जुरी हिना अप्राकृमतक मैथनु गनुय िा 
गराउन ुिुाँदैन ।  

 स्पष्टीकरणाः र्स उपदफाको प्रर्ोजनको लामग बालबामलकाले ठदएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी 
मामनने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) बालबामलका मबरुद्ध उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई दफा 
२१९ बमोशजम सजार् िनुेछ ।   

 

२२७. पश ुकरणी गनय निनुाेः (१) कसैले पमन पश ुकरणी गनुय िा गराउन ुिुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई गाईको करणी गरे िा 
गराएको िए दईु िषयसम्म कैद र बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र अन्र् पश ुकरणी 
गरे िा गराएको िए एक िषयसम्म कैद र दश िजार रुपैंर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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२२८. िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेाः दफा २२० र २२७ अन्तगयतको कसूर बािेक र्स पररच्छेद 
बमोशजमको अन्र् कसूरबाट पीमडत व्र्शिलाई कसूरदारबाट मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ु
पनेछ । 

तर कसूरदारको कुनै सम्पशि निई जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीमडतले 
िमतपूमतय नपाउने देशिएमा र प्रचमलत कानून बमोशजमको पीमडत राित कोष स्थापना 
िइनसकेको अिस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबामलका हिषर् िेने 
मनकार्को नाममा िमतपूमतय स्िरुप उशचत रकम पीमडतलाई िराइठदने गरी आदेश गनय 
सक्नेछ र त्र्सरी आदेश िएमा सो कार्ायलर्बाट िमतपूमतय बापतको रकम तत्काल 
पीमडतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

 

२२९. िदम्र्ादाः (१) दफा २२० अन्तगयतको कसूरमा जहिले सकैु पमन उजरु गनय सहकनेछ ।  

(२) दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५ र २२६ को उपदफा (३) 
अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले एक िषयमिर र र्स पररच्छेद 
अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

  तर थनुामा रिेको िा मनर्न्रणमा मलएको िा अपिरण गरेको िा शरीर बन्धक 
मलएको व्र्शि हिरुद्ध कसूर िएकोमा थनुा, मनर्न्रण अपिरण िा शरीर बन्धकबाट मशुि 
पाएको मममतले तीन महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन ।  

 

पररच्छेद – १९ 

इलाज सम्बन्धी कसूर 

२३०. इजाजत प्राप्त नगरेको व्र्शिले इलाज गनय निनुाेः (१) शचहकत्सा सम्बन्धी हिषर्मा 
मनधायररत शैशिक र्ोगर्ता प्राप्त गरेपमछ कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट 
इलाज गनयको लामग इजाजत प्राप्त गरेको व्र्शिले बािेक कसैले कसैलाई शचहकत्सा सेिा 
ठदन, कसैको मानि शरीरको कुनै अङ्गको शचरफार गनय, कुनै प्रकारको औषमध ििुाउन िा 
िान मसफाररस गनय िा अन्र् कुनै प्रकारले इलाज गनय िुाँदैन ।  

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन लामो अनिुिबाट 
इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्न े व्र्शिले उशचत िोमसर्ारी अपनाई सानो मतनो रोग 
लागेको हिरामीको मानि अङ्गलाई कुनै िास प्रमतकूल असर नपने मामलुी प्रकृमतको 
औषमध ििुाउन िा सानोमतनो घाउ, िहटरा शचरफार गरी उपचार गनयमा बाधा पगुन े  
छैन ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (४) उपदफा (१) हिपरीत िनु ेगरी शचहकत्सा सेिा ठदाँदा, शचरफार गदाय िा औषमध 
ििुाउाँदा कसैको ज्र्ान मनय गएमा कसूरदारलाई जन्म कैद िनुेछ र अङ्गिङ्ग िएमा पन्र 
िषयसम्म कैद िनुेछ । 

 

२३१. बठिर्त शचताई इलाज गनय निनुाेः (१) कसैले कसैको ज्र्ान माने िा अङ्गिङ्ग गने मनर्तले 
उपचार गनय, एक हकमसमको इलाज गनुय पनेमा अको हकमसमको इलाज गनय िा कुनै 
औषमध ििुाउाँदा िा िान मसफाररस गदाय कसैको ज्र्ान मनय िा अङ्गिङ्ग िनु सक्छ िन्न े
जानीजानी िा सो थािा पाउन ुपने मनामसब कारण िई त्र्स्तो औषमध ििुाउन िा िान 
मसफाररस गनय िा शचरफार गनय िा मानि शरीरको कुनै एक अङ्गको शचरफार गनुय पनेमा 
अको अङ्ग शचरफार गनय िा त्र्स्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन िा शरीरबाट त्र्सलाई अलग 
गने काम गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् 
बमोशजमको सजार् िनुेछाः– 

(क) कसैको ज्र्ान गएकोमा जन्मकैद, 

(ि) कसैको अङ्गिङ्ग िएकोमा दफा १९२ बमोशजमको सजार् । 

 

२३२. लापरबािी िा िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी इलाज गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम इलाज गनय पाउन े
व्र्शिले कसैको इलाज गदाय गम्िीर लापरबािी िा िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी इलाज गनय, औषमध 
िान ठदन िा िान मसफाररस गनय िा शचरफार गनय िुाँदैन ।  

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कामबाट कसैको ज्र्ान मनय गएमा िा अङ्गिङ्ग 
िएमा लापरिािीपूणय काम गरेको कारणबाट ज्र्ान मरेमा िा अङ्गिङ्ग िएमा पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना र िेलचरm्र्ाई गरेको कारणबाट मरेकोमा िा 
अङ्गिङ्ग िएकोमा तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

   
२३३. मञ्जरुी हिना मानि शरीरमा परीिण गनय निनुाेः (१)  कानून बमोशजम इलाज गनय पाउन े

व्र्शिले मानि शरीरमा कुनै इलाज सम्बन्धी हिमध, शचरफार िा औषमध परीिण गनुय पदाय 
सम्बशन्धत व्र्शि र बालबामलका िा िोस ठेगानमा निएको व्र्शि िए मनजको बाब ु
आमा िा संरिकको मञ्जुरी नमलई र त्र्स्तो व्र्शि िा बाब ुआमा िा संरिकलाई त्र्स 
कुराको जानकारी नठदई त्र्स्तो काम गनुय िा गराउन ुिुाँदैन ।  

तर हिपद् िा  सडक दघुयटना िएको  िा सम्बशन्धत व्र्शिको बाब,ु आमा िा 
संरिकको तत्काल मञ्जुरी मलन नसहकने िा सो कुराको जानकारी ठदन नसहकन े
अिस्थामा त्र्स्तो व्र्शिको ज्र्ान जोगाउनको लामग तत्काल उपचार िा अङ्ग शचरफार 
गनय कुनै बाधा पने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम परीिण गदाय त्र्स्तो हिमध, शचरफार िा औषमधको 
मानि शरीरमा िनु सक्ने असर समेतलाई हिचार गरी िोमसर्ारी पूियक गनुय पनेछ । 

(३) कसैले अनशुचत आमथयक लाि मलन े िा महिलाको गोपमनर्ता िङ्ग गने िा 
अन्र् कुनै मनर्तले कसैको शारीररक परीिण गनुय िा अङ्ग पररितयन गनुय िा गराउन ु
िाँेुदैन । 

  (४) उपदफा (१), (२) िा (३) हिपरीत परीिण गने, गराउने व्र्शिलाई तीन 
िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (५) उपदफा (१), (२) िा (३) बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको 
ज्र्ान मरेकोमा ज्र्ान मारे सरि र अङ्गिङ्ग िएकोमा अङ्गिङ्ग गरे सरि सजार् िनुेछ ।  

 

२३४. जोशिमपूणय औषमध मबक्री हितरण गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम औषमध मबक्री हितरण 
गनय पाउने व्र्शिले इलाज गनय पाउने इजाजत प्राप्त व्र्शिको मसफाररस हिना कसैलाई 
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मानि शरीरमा गम्िीर असर िनु ेकुनै लागू औषध, हिषादी िा जोशिमपूणय औषमध मबक्री 
हितरण गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२३५. औषमधमा ममसािट गनय िा ममसािट गरेको औषमध मबक्री गनय निनुाेः (१) कसैले जानीजानी 
औषमधको असर शनु्र् िा घटी िा बदमलने िा िामनकारक िनु े गरी कुनै औषमधमा 
ममसािट गनय िा त्र्सरी ममसािट िएको औषमध िा अन्र् कुनै बस्तलुाई औषमध िनी 
मबक्री गनय िा उपचारको मनममि कसैलाई ठदन िा कुनै व्र्शिलाई त्र्स्तो औषमध सेिन 
गनय िा गराउन लगाउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजम सजार् 
िनुेछाः– 

(क) त्र्स्तो औषमध सेिन गरेको कारणले ज्र्ान मररसकेकोमा ज्र्ान 
मारेको सरि, 

(ि) त्र्स्तो औषमध सेिन गरेको कारणले ज्र्ान मनय सक्न ेगरी ितरा 
पगेुको िा पगुने सम्िािना िएकोमा ज्र्ान माने उद्योग गरे सरि, 

(ग) त्र्स्तो औषमध सेिन गरेको कारणले शरीरको कुनै अङ्गिङ्ग िनुे िा 
सोको शशि िीण िा िरण िनु सक्न ेिएमा दश िषयसम्म कैद र 
एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(घ) िण्ड (क), (ि) िा (ग) को अिस्थामा बािेक अन्र् अिस्थामा 
पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

 

२३६. म्र्ाद नाघेको िा पूिय सािधानी नमलई औषमध मबक्री, हितरण गनय निनुाेः  (१) कसैले कुनै 
मनशित समर्ािमधमिर प्रर्ोग गररसक्न ुपने औषमध सो म्र्ाद नाघेपमछ मबक्री गनय िा कुनै 
औषमध मबक्री हितरण गदाय कुनै िास पूिय सािधानी मलन ु पनेमा त्र्स्तो नमलई मबक्री 
हितरण गनय िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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२३७. एक औषमधलाई अको औषमध िनी मबक्री हितरण गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम औषमध 
मबक्री गनय पाउने व्र्शिले औषमध मबक्री हितरण गदाय एक हकमसमको औषमधलाई 
ताशत्िक रुपमा मिन्न अको हकमसमको औषमध िो िन्न े जानीजानी िा थािा पाउाँन ु पने 
मनामसब कारण िई मबक्री हितरण गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२३८. झठु्ठा प्रमतिेदन ठदन निनुाेः (१) कानून बमोशजम मानि रगत, मूर िा िकार आठद 
प्रर्ोगशाला परीिण (प्र्ाथोलोशजकल टेष्ट) गनय इजाजतपर प्राप्त व्र्शिले त्र्सरी परीिण 
गदाय झठु्ठा िा गलत प्रमतिेदन ठदन िा परीिणबाट प्राप्त तथ्र्िन्दा फरक तथ्र् उल्लेि 
गरी प्रमतिेदन ठदन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रमतिेदनको आधारमा कसैलाई औषमध मसफाररस 
गरी सेिन गदाय, शचरफार गदाय िा उपचार गदाय कसैको ज्र्ान मरेमा िा अङ्गिङ्ग िएमा 
त्र्स्तो प्रमतिेदन ठदने व्र्शि कसूरदार मामननेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई ज्र्ान मररसकेको 
िए ज्र्ान मारे सरि र अङ्गिङ्ग िएको िए अङ्गिङ्ग गरे सरि सजार् िनुेछ । 

 

२३९. िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेाः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्र्ान 
मरेमा िा अङ्गिङ्ग िएमा िा अन्र् िामन, नोक्सानी िा िमत पगेुकोमा कसूरदारबाट 
सम्बशन्धत पीमडतलाई र पीमडतको मतृ्र् ुिएकोमा मनजको िकिालालाई मनामसब िमतपूमतय 
िराई ठदन ुपनेछ ।  

 

२४०. िदम्र्ादाः (१) दफा २३० को उपदफा (४), २३१, २३२, २३३ को उपदफा (४), 
२३५ र २३८ को उपदफा (४) बमोशजमको कामबाट ज्र्ान मरेकोमा दफा १८७ 
को उपदफा (१) मा उशल्लशित िदम्र्ाद लागनेछ ।  
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(२) दफा २३० को उपदफा (१) अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको 
कुरा थािा पाएको मममतले एक िषय र र्स पररच्छेद अन्तगयतको अन्र् कसूरको िकमा 
त्र्स्तो कसूर िए गरेको मममतले छ महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२० 

चोरी तथा डााँका सम्बन्धी कसूर 

२४१. चोरी गनय निनुाेः (१) कसैले चोरी गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले अन्र् व्र्शिको स्िाममत्ि, कब्जा,  
मनर्न्रण  िा शजम्मामा रिेको चल सम्पशि आफ्नो बनाउने, उपिोग गने िा मलन िानका 
लामग त्र्स्तो व्र्शिको मञ्जुरी हिना बेइमानीका मनर्तले मलएमा िा स्थान पररितयन गरेमा 
मनजले चोरी गरेको मामननेछ । 

 स्पष्टीकरणाः  र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग – 

(क) “मञ्जुरी” िन्नाले मलशित िा मौशिक रुपमा ठदइएको िा 
आचरणद्वारा व्र्ि िएको मञ्जुरी सम्झन ुपछय ।  

(ि) अठार िषय नपगेुका बालबामलकाको िा िोस ठेगानमा निएको 
व्र्शिको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मामनन ेछैन । 

 

२४२. चोरी गरेमा िनु े सजार्ाः (१) देिार् बमोशजमको अिस्थामा चोरी गने िा गराउन े
व्र्शिलाई दईु िषयदेशि सात िषयसम्म कैद र बीस िजार रुपैर्ााँदेशि सिरी िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछाः– 

(क) कुनै सरकारी िा साियजमनक सम्पशि िा कुनै धाममयक स्थान िा 
देिालर्को सम्पशि चोरी गरेमा,  

(ि) कुनै व्र्शिलाई मादक पदाथय ििुाई िा लागू पदाथय सेिन गराई 
िा अरु हकमसमले िेिोस गराई कुनै सम्पशि चोरी गरेमा,  

(ग) िकूम्प, आगलागी, बाढी, िूलदङ्गा िा र्स्तै प्रकृमतको अरु कुनै 
सङ्कटापन्न शस्थमत िा  कुनै दघुयटनाको मौका छोपी कुनै सम्पशि 
चोरी गरेमा,  
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(घ) आफू जनु कार्ायलर् िा व्र्शिको सेिामा रिेको छ त्र्स्तो 
कार्ायलर् िा व्र्शिको सम्पशि चोरी गरेमा, 

(ङ) मामनस िा िस्त ुपररििनको लामग उपर्ोग िएको कुनै सिारीमा 
चोरी गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् अिस्थामा चोरी गने िा गराउन े
व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ाााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

२४३. नकिजनी चोरी गनय निनुाेः (१) कसैले नकिजनी चोरी गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कुनै घरमा सो घरको मूल ढोका फोरी 
िा मूल ढोका बािेक अन्र् कुनै बाटो, स्थान िा तररका िा साधनबाट प्रिेश गरी चोरी 
गरेमा िा चोरी गररसकेपमछ मूल ढोका फोरी िा मूल ढोका बािेक अन्र् कुनै बाटो, 
स्थान िा तररका िा साधनबाट बाहिर मनस्केमा िा मनस्कन े उद्योग गरेमा  मनजले 
नकिजनी चोरी गरेको मामननेछ ।    

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयदेशि पााँच िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँदेशि पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
  

२४४. डााँका गनय निनुाेः (१) कसैले डााँका गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) कसैले देिार् बमोशजमको चोरी गरेमा मनजले डााँका गरेको मामननेछाः– 

(क) चोरी गनायका लामग िा चोरी गदाय िा चोरी गरेको सम्पशि लैजान 
िा चोरी गरेपमछ पक्राउबाट बच्नका लामग कुनै व्र्शिको ज्र्ान 
मलएमा िा मनजलाई गम्िीर चोट परु्ायएमा िा बााँधछााँद िा 
थनुछेक गरेमा िा सो कुराको उद्योग गरेमा िा तत्कालै कुनै 
व्र्शिको ज्र्ान मलने िा मनजलाई गम्िीर चोट परु्ायउन ेडररास 
देिाएमा िा जोशिमी िातिमतर्ार साथमा मलई चोरी गरेमा,  

(ि) तत्कालै कसैको ज्र्ान मलने िा कसैलाई चोट परु्ायउन े िा 
मनर्न्रणमा मलन े डररास देिाई िा आपरामधक लाि मलई कुनै 
रकम िा आमथयक लाि प्राप्त गरेमा, 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(ग) बाटो घाटो, एकान्त स्थल िा जङ्गलमा ढुकी डर, रास देिाई 
जोशिमी िातिमतर्ार प्रर्ोग गरी  िा सो प्रर्ोग गने धम्की ठदई िा 
चोरी गरेमा । 

(घ)  तीन जना िा तीन जनािन्दा बढीको जमात िई चोरी गरेमा ।   

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजम सजार् 
िनुेछाः– 

(क) उपदफा (२) को िण्ड (क) िा (ि) बमोशजमको कसूर िए 
सात िषयदेशि चौध िषयसम्म कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँदेशि एक 
लाि चालीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि) उपदफा (२) को िण्ड (ग) िा (घ) बमोशजमको कसूर िए पााँच 
िषयदेशि दश  िषयसम्म कैद र पचास िजारदेशि एक लाि 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

 

२४५. चोरीमा प्रर्ोग िनु े औजार मलई हिड्न निनुाेः  (१) कसैले चोरी गने िा डााँका गने 
मनर्तले चोरी िा डााँकामा प्रर्ोग िनु सक्ने औजार, मालसामान, िातिमतर्ार, नक्कली सााँचो, 
पञ्जा, िर्र र्ाङ्ग आठद साधन मलई कसैको घर पररसरमा हिड्न िा प्रिेश गनय िा प्रिेश गने 
उद्योग गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम हिाँडने, प्रिेश गने िा प्रिेश गने उद्योग गने व्र्शिले 
अन्र्था प्रमाशणत िएकोमा बािेक चोरी गने मनर्तले हिडेको, प्रिेश गरेको िा प्रिेश गनय 
उद्योग गरेको  मामननेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२४६. बगली मानय निनुाेः (१) कसैले बगली मानय िा मानय लगाउन िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले पैदल हिाँमडरिेको, सिारी साधनमा 
र्ारा गरररिेको िा कुनै साियजमनक स्थानमा रिेको व्र्शिले थािा पाउने िा नपाउन ेगरी 
मनजको बगली िा मनजको साथमा रिेको थैली, झोला िा अन्र् कुनै हकमसमको साधनमा 
रिेको नगद िा धनमाल मलएमा मनजले बगली मारेको मामननेछ । 
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  तर दश िजार रुपैर्ााँ नगद िा दश िजार रुपैर्ााँिन्दा बढी मूल्र् िएको धनमाल 
बगली मारेको िए दफा २४१ बमोशजमको कसूर गरेको मामननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः 

(क) पहिलो पटक बगली मारेको िए एक महिनासम्म कैद िा हिगो 
बमोशजम जररबाना िा दिैु सजार्, 

(ि) दोस्रो पटकदेशि पटकै्क हपच्छे दईु महिनासम्म कैद िा मबगो 
बमोशजम जररबाना कैद िा दिैु सजार् । 

 

२४६क. थप सजार् गरी िमतपूमतय िराईनाेः (१) कानून बमोशजम आिश्र्क िस्त ुमामनन ेकुनै 
सरकारी, साियजमनक िा मनजी िस्त ुिा सम्पशि चोरी गने िा चोरी गरी प्राप्त गरेको िस्त ु
िा सम्पशि जानीजानी हकन्ने िा बेच्न े कार्य गने व्र्शिलाई र्स पररच्छेद बमोशजमको 
कसूरमा िनु े सजार्मा थप एक िषय कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु 
सजार् िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िस्त ु िा सम्पशिको िामन, नोक्सानी िइसकेको 
रिेछ िने त्र्सको मबगो बमोशजमको िमतपूमतय समेत कसूरदारबाट िराउन ुपनेछ । 
  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शि र्हकन िएकोमा सोिी व्र्शि र 
त्र्स्तो व्र्शि र्हकन निएकोमा त्र्स्तो काम गनय उक्साउन े िा आदेश ठदने व्र्शिले 
कसूर गरेको मामननेछ । 

२४७. मबगो िराउन ु पनेाः (१) र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गने कसूरदारबाट त्र्स्तो 
कसूरको मबगो िएमा मबगो जफत गरी सम्पशि धनीलाई िराई ठदन ुपनेछ । कसूरदारले 
मबगोको सम्पशि मामससकेको िए त्र्स्तो मबगोको मूल्र् बराबरको सम्पशि धनीलाई िराई 
ठदन ु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मबगो िराउाँदा बरामद िई आएको मालमध्रे् 
शचन्िले िा प्रमाणबाट र्सको िन्न ेठिरेको जमत जसको िो उसैलाई िराई ठदई अरु धनी 

                                                 


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

      मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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पिा नलागेको माल धरौट रािी तीन महिनाको अिमध ठदई सूचना जारी गनुय पनेछ र सो 
अिमधमा कसैले मलन आर्ो र चोरीको दरिास्तमा लेशिएको मालसाँग ममल्न आर्ो िन े
सम्बशन्धत मालधनीलाई हफताय ठदन ु पनेछ । त्र्सरी मालिस्त ु मलन आएन िा 
दरिास्तको मालमा ममलेन िने पहिले पक्री ल्र्ाउने धनीलाई साबूत िराई बढ्ता िए 
अरु कार्म गराइसकेको धनीलाई दामासािीको हिसाबले िराई ठदई बढी िए मललाम 
गरी सरकारी कोषमा दाशिला गनुय पनेछ । 

 

२४८. िदम्र्ादाः दफा २४५ र २४६ अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िए गरेको मममतले तीन 
महिनामिर र र्स पररच्छेद अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा 
पाएको मममतले छ महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२१ 

ठगी, आपरामधक हिश्वासघात तथा आपरामधक लाि (एक्सटसयन) सम्बन्धी कसूर 

२४९. ठगी गनय निनुाेः (१) कसैले ठगी गनय िा गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले कसैलाई कुनै कुराको हिश्वास 
ठदलाएकोमा सो बमोशजम नगरी िा फकाई, झकु्याई िा अन्र् कुनै हकमसमले धोका ठदई 
कुनै काम गरी िा गनयबाट रोकी त्र्स्तो व्र्शि िा अन्र् कसैलाई बेइमानीपूियक कुनै 
हकमसमको िामन, नोक्सानी िा िमत प¥ुर्ाएमा िा आफ्नो िा अरु कसैको लामग कुनै लाि 
प्राप्त गरेमा मनजले ठगी गरेको मामननेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः ठगीबाट पीमडत व्र्शिले ठगी गने व्र्शिबाट कुनै मलित गराएको रिेछ 
िने त्र्स हिषर्मा मलित बमोशजम िनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः– 

(क) भ्रष्टाचार िनुेमा बािेक नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको पूणय 
िा अमधकांश स्िाममत्ि िा मनर्न्रणमा िएको कुनै संस्थालाई ठगी 
गरेमा दश िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ि) आफनो नाम, दजाय, पदिी, र्ोगर्ता ढााँटी ठगी गरेमा पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
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(ग) िण्ड (क) िा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् कुनै हकमसमले 
ठगी गरेमा सात िषयसम्म कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना । 

  (४) बालबामलका, िोस ठेगानमा नरिेको व्र्शि, असिार्, मनरिर िा पचििर िषय 
मामथको व्र्शिलाई ठगी गरेकोमा उपदफा (३) मा लेशिएको सजार्मा थप एक िषयसम्म 
कैद सजार् िनुेछ ।  

 

२५०. ठेक्का िा करारको काममा फरक पानय निनुाेः (१) मनमायण सम्बन्धी काम िा अन्र् कुनै 
काम गने शजम्मेिारी मलएको व्र्शिले िा मनजको तपयmबाट काम गने कुनै व्र्शिले 
बेइमानीका मनर्तले मनधायररत मापदण्ड िा गणुस्तरको माल प्रर्ोग नगरी िा प्रर्ोग िनु े
मालको पररमाण घटीबढी पारी िा अन्र् कुनै हकमसमबाट मनधायररत गणुस्तरिन्दा फरक 
पारी मनमायण कार्य िा अन्र् काम गनय िा गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई दश िषयसम्म कैद र एक 
लाि  रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (३) कुनै माल, िस्त ुिा सेिा आपूमतय गने शजम्मेिारी िएको व्र्शि िा मनजको 
तफय बाट काम गने कुनै व्र्शिले बेइमानीका मनर्तले कमसल िा घटी पररमाणका माल, 

िस्त ुिा सेिा आपूमतय गनय िा अन्र् कुनै हकमसमबाट तोहकएको िन्दा फरक गणुको माल, 

िस्त ुिा सेिा उपलब्ध गराउन ुिुाँदैन ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाईय पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

२५१. सम्पशिको आपरामधक उपर्ोग गनय निनुाेः (१) कसैले सम्पशिको आपरामधक उपर्ोग गनय 
िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लामग कसैले देिार्को काम गरेमा मनजले 
सम्पशिको आपरामधक उपर्ोग गरेको मामननेछाः–    

(क)  अकायको सम्पशि बेइमानीको मनर्तले कब्जा गरी उपर्ोग गरेमा, 
िामन, नोक्सानी िा हिनाममना गरेमा िा सम्बशन्धत व्र्शिको मञ्जुरी 
हिना िाडामा लगाएमा िा बेचमबिन गरेमा, 
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तर कुनै जगगाको िास्तहिक साँमधर्ारले िलुिस सामान्र् 
रुपमा सााँध सीमाना ममच्न ेगरी कसैको सम्पशि उपर्ोग गरेकोमा 
र्स िण्ड बमोशजमको कसूर मामनन ेछैन ।  

(ि)  िेिाररसी सम्पशि पाउने व्र्शिले त्र्स्तो सम्पशिको धनी थािा िएर 
िा त्र्स्तो सम्पशिको धनी थािा िुाँदा िुाँदै िा थािा पाएपमछ पमन 
मनामसब समर्मिर त्र्स्तो धनीलाई त्र्स्तो सम्पशि हफताय नगरी 
िा सम्पशि हफताय मलन सूचना नठदई िा त्र्स्तो सम्पशिको 
धनीलाई उशचत म्र्ादसम्म नपिी बेइमानीपूियक त्र्स्तो सम्पशि 
आफ्नो मनममि उपर्ोग गरेमा िा कुनै प्रकारले रुपान्तरण   
गरेमा । 

  तर उशचत प्रर्ास गदाय पमन सम्पशिको धनी पिा नलागेमा 
िा सूचना ठदएको उशचत म्र्ादमिर सम्पशि धनी सम्पशि हफताय 
मलन नआएमा सम्पशि पाउन ेव्र्शिले सो सम्पशि आफ्नो मनममि 
असल मनर्तले उपर्ोग गरेमा र्स दफा बमोशजमको कसूर गरेको 
मामनने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाईय देिार् बमोशजम 
सजार् िनुेछाः– 

(क) कुनै व्र्शिको मतृ्र् ु िुाँदाको बित मनजको कव्जामा रिेको 
सम्पशि मनजको कानून बमोशजमको िकिालाको कव्जामा नपदै 
त्र्स्तो सम्पशिको आपरामधक उपर्ोग गरेमा िा बालबामलका, 
मानमसक िा शारीररक अस्िस्थताले िोस ठेगानमा नरिेको व्र्शि 
िा पचििर िषय मामथका व्र्शिको सम्पशिको आपरामधक उपर्ोग 
गरेमा तीन िषयसम्म कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा 
दिैु सजार्, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् अिस्थामा सम्पशिको 
आपरामधक उपर्ोग गरेको िए एक िषयसम्म कैद िा दश िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् । 
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  (४) र्स दफा बमोशजम आपरामधक उपर्ोग गरेको सम्पशि हफताय गनय सहकन े
अिस्थामा रिेछ िने त्र्सरी उपर्ोग गने व्र्शिले त्र्स्तो सम्पशिको धनी िा मनजको 
मतृ्र् ुिइसकेको िए मनजको नशजकको िकिालालाई हफताय गनुय पनेछ ।  

 

२५२. आपरामधक हिश्वासघात गनय निनुाेः (१) कसैले आपरामधक हिश्वासघात गनय िा गराउन 
िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले देिार्को कुनै काम गरेमा मनजले 
आपरामधक हिश्वासघात गरे िा गराएको  मामननेछाः– 

(क) आफ्नो शजम्मा िा संरिणमा रिेको अकायको सम्पशि बेइमानीपूियक 
आफ्नो मनममि प्रर्ोग गरेमा िा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेमा िा 
त्र्स्तो सम्पशिको उपर्ोग तत्सम्बन्धी करार िा शतयनामा िा 
कानून हिपरीत बेइमानीपूियक आफ्नो मनममि उपर्ोग गरेमा िा 
अरु कसैलाई उपर्ोग गनय ठदएमा िा िक टुटाई अरुलाई ठदएमा 
िा ठदलाएमा,  

(ि) अकायको कुनै काम कारोिार गने शजम्मा मलएको िा कानूनी 
कतयव्र् पालन गनुय पने शजम्मेिारी िएको व्र्शिले िा कुनै काम 
कारोिारका सम्बन्धमा अकायको प्रमतमनमधको रुपमा काम गने 
व्र्शिले आफू िा अरु कसैलाई फाइदा परु्ायउनको लामग आफ्नो 
कतयव्र्को हिपरीत कुनै काम गरी त्र्स्तो व्र्शिलाई कुनै िामन, 

नोक्सानी िा िमत प¥ुर्ाएमा । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई देिार् 
बमोशजमको सजार् िनुेछाः– 

(क) कुनै संस्थाको व्र्िस्थापक, प्रबन्धक, कमयचारी िा प्रमतमनमधको 
िैमसर्तले कुनै व्र्शिले िा कुनै सम्पशि एक ठाउाँबाट अको 
ठाउाँमा प¥ुर्ाइठदने िा गोदाम िा अन्र् कुनै ठाउाँमा सरुशित साथ 
राख्न े शजम्मा मलएको िा त्र्स्तो गने कानूनी कतयव्र् िएको 
व्र्शिले आपरामधक हिश्वासघात गरेमा पााँच िषयसम्म कैद र 
पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
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(ि) िण्ड (क) मा लेशिएदेशि बािेक अरु कसैले आपरामधक 
हिश्वासघात गरेमा तीन िषयसम्म कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना िा दिैु सजार् । 

  

२५३. आपरामधक लाि (एक्सटसयन) मलन निनुाेः (१) कसैले आपरामधक लाि (एक्सटसयन) मलन 
िा मलन लगाउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले कुनै व्र्शिलाई मनजको िा अरु 
कसैको कुनै िमत परु्ायउने डर रासमा पारी मनजबाट बेइमानीपूियक आफ्नो िा अरु 
कसैको लामग कुनै लाि उठाएमा िा त्र्स्तो लाि उठाउन ेमनर्तले कुनै काम गराएमा िा 
मनजलाई कुनै काम गनयबाट रोकेमा आपरामधक लाि मलएको मामननेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजम सजार् 
िनुेछाः– 

(क) आपरामधक लाि मलने मनर्तले कसैको ज्र्ान मलन,े अङ्गिङ्ग गने िा 
गम्िीर चोट परु्ायउने डर िा रास देिाएमा सात िषयसम्म कैद र 
सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना,   

(ि) कसैको व्र्िसार्मा गैर कानूनी तररकाले कुनै िमत परु्ायउन े िा 
चरररमा झठुो दोष लगाउने मनर्तले डर, रास देिाई आपरामधक 
लाि मलएमा तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना,  

(ग) िण्ड (क) िा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् अिस्थामा 
आपरामधक लाि मलएमा एक िषयसम्म कैद र दश िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना । 

 

२५४. िमतपूमतयाः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई िामन, नोक्सानी पगेुको रिेछ िन े
त्र्स्तो कसूरदारबाट हिगो िलेुकोमा मबगो असूल गरी पीमडतलाई िराई ठदन ु पनेछ र 
हिगो निलेुकोमा पीमडतलाई मनामसब िमतपूमतय िराई ठदन ुपनेछ । 
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२५५. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतका कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको 
मममतले एक िषय नाघे पमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद – २२ 

मदु्रा सम्बन्धी कसूर 

२५६. िोटा मदु्रा बनाउन निनुाेः (१) कसैले िोटा मदु्रा बनाउन िा बनाउने उद्योग गनय   िुाँदैन 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई मदु्राको पररमाण 
र मूल्र् हिचार गरी पााँच िषयदेशि दश िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँदेशि एक लाि 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 स्पष्टीकरणाः  र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनका लामग,– 

(क) “मदु्रा” िन्नाले सबै हकमसमको करेन्सी नोट, पोस्टल अडयर, पोस्टल 
नोट, मनी अडयर, चेक, ड्राफ्ट, रािलसय चेक, प्रमततपर, हिमनमर्पर, 

प्रमतज्ञापर, के्रमडट काडय सम्झन ु पछय र सो शब्दले बैङ्कले 
आिश्र्कता अनसुार साियजमनक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी 
तोहकठदएको अन्र् र्स्तै प्रकारका मौठद्रक उपकरण समेतलाई 
जनाउाँछ । 

(ि) “िोटा मदु्रा” िन्नाले नेपाल सरकार िा नेपाल राष्ट्र बैङ्क िा हिदेशी 
सरकार िा अमधकार प्राप्त हिदेशी संस्थाले मनकालेको िो िन्न ेिान 
पाने िा हिश्वास िनुे गरी अनमधकृत रुपमा बनाएको िा नक्कली 
मदु्रा सम्झन ुपछय । 

 

२५७. िोटा मदु्रा चलन गनय निनुाेः (१) कसैले िोटो मदु्रा िो िन्ने जानीजानी सदे्द सरि चलन 
गने मनर्तले त्र्स्तो मदु्रा िररद िा मबक्री गनय, मनकासी िा पैठारी गनय, लेनदेन गनय, सदे्द 
सरि चलनमा ल्र्ाउन िा त्र्सको उद्योग गनय िा आफूसाँग राख्न िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
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२५८. िोटा मदु्रा बनाउन ेसामान बनाउन, राख्न िा ममयत गनय निनुाेः (१) िोटा मदु्रा बनाउन िा 
बनाउने काममा प्रर्ोग िनु्छ िन्न ेजानीजानी िा हिश्वास गने मनामसब कारण िई कसैले 
कुनै औजार िा अन्र् कुनै सामान बनाउन, ममयत गनय, िररद मबक्री गनय, ठदन मलन िा 
मनकासी िा पैठारी गनय िा आफूसाँग राख्न िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

२५९. मापदण्ड हिपरीत मदु्रा बनाउन निनुाेः (१) प्रचमलत कानून बमोशजम मदु्रा बनाउन े
अमधकार पाएको कुनै अमधकारी िा व्र्शिले जानीजानी कानूनद्वारा मनधायररत मापदण्ड 
हिपरीत िनु ेगरी मदु्रा बनाउन, मदु्रा बनाउने शतय बन्देज हिपरीत मदु्रा बनाउन, बनाउन ु
पनेिन्दा बढी पररमाणमा मदु्रा बनाउन िा त्र्सरी फरक पारी बनाउने मनर्तले कुनै काम 
गनय िा त्र्सबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई लाि परु्ायउन िा त्र्स्तो काममा सिर्ोग 
परु्ायउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई सात िषयसम्म 
कैद र सिरी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

२६०. मदु्रा बनाउन े औजार बाहिर लैजान निनुाेः (१) कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको आदेशले बािेक कसैले मदु्रा बनाउन ेर्न्र िा उपकरण िा अन्र् सामिी 
मदु्रा बनाउने ठाउाँबाट बाहिर लैजान िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

२६१. मदु्राको तौल घटाउन िा रुप िदल्न निनुाेः (१) सदे्द सरि व्र्ििारमा चलाउन े मनर्तले 
िा सो िनु सक्छ िन्न ेजानीजानी कसैले धातबुाट बनेको मदु्राको तौल घटाउन िा धातकुो 
अंश फरक पानय िा एक हकमसमको मदु्रालाई अको हकमसमको मदु्रा िो िन्न ेिान पाने 
गरी मनकासी िा पैठारी गनय िा आफूसाँग राख्न िुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  
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२६२. रोक लगाइएको मदु्रा चलन चल्तीमा ल्र्ाउन निनुाेः (१) चलन चल्तीमा रिेको मदु्रालाई 
चलन चल्तीमा ल्र्ाउन रोक लगाउन ेगरी कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारीको 
आदेश िएकोमा त्र्स्तो आदेश प्रमतकूल िनुे गरी त्र्सरी रोक लगाइएको मदु्रा चलन 
चल्तीमा ल्र्ाउन, लेनदेन गनय िा राख्न िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ र त्र्सरी चलन चलाएको, 
लेनदेन गरेको िा रािेको मदु्रा समेत जफत िनुेछ । 

 

२६३. बैङ्क नोट िा मसक्का जलाउन, गाल्न, च्र्ात्न िा बैङ्क नोटमा लेख्न निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको आदेश हिना कसैले मदु्राको रुपमा िाह्य िएको बैङ्क नोट िा मसक्कालाई 
जलाउन िा त्र्सलाई काम नलागने गरी गाल्न िा च्र्ात्न िुाँदैन ।  

(२) कसैले बैङ्क नोटमा लेख्न िा कोनय िुाँदैन । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन 
महिनासम्म कैद र पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

 

२६४. झरुो बैङ्क नोट दरुुपर्ोग गनय निनुाेः (१) मदु्राको रुपमा िाह्य िएको बैङ्क नोट झरुो िई 
िा अिर, शचह्न िा  आकार नशचमनन ेिई िा अन्र् कुनै कारणले चलन चल्तीमा ल्र्ाउन 
निनुे िई सडाउन ेिा जलाउने ठिर िएका झरुा नोटिरु कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको आदेशले जलाउने िा सडाउने कतयव्र् िएको व्र्शिले त्र्स्तो बैङ्क नोट 
चलन चल्तीमा ल्र्ाउन िा त्र्सबाट कुनै हकमसमको लाि पाउन ेिदमनर्तले नजलाई िा 
नसडाई राख्न िा कसैलाई ठदन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

२६५. जफत िनुाेः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गनय प्रर्ोग िएको मदु्रा, औजार, उपकरण िा 
र्न्र र त्र्ससाँग सम्बशन्धत सामिी जफत िनुेछ ।  
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२६६. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको 
मममतले एक िषय नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद – २३ 

हटकट सम्बन्धी कसूर 

२६७. िोटा हटकट बनाउन िा चलन गनय निनुाेः (१) कसैले सदे्द सरि चलन गने मनर्तले 
िोटा हटकट बनाउन िा बनाउने उद्योग गनय, िररद मबक्री गनय, लेनदेन गनय िा मनकासी 
िा पैठारी गनय िा सदे्द सरि चलन गनय िा त्र्स्तो गनय उद्योग गनय िा आफूसाँग राख्न 
िुाँदैन ।   

 स्पष्टीकरणाः र्स पररच्छेदको प्रर्ोजनका लामगाः  

(क) “हटकट” िन्नाले िलुाक हटकट िा मलितमा टााँमसन े राजस्ि 
सम्बन्धी अन्र् हटकट सम्झन ुपछय र सो शब्दले िाम, िलुाक पर 
िा अरु कुनै िस्तमुा लगाइएको िा छाहपएको हटकटको मनस्सा िा 
हटकटको प्रर्ोजनका लामग प्रर्ोग िनुे शस्टकर समेतलाई   
जनाउाँछ । 

(ि) “िोटा हटकट” िन्नाले िण्ड (क) मा उल्लेि गररए बमोशजमको 
हटकट िो िन्न ेिान पाने गरी अनमधकृत रुपमा बनाएको नक्कली 
हटकट सम्झन ु पछय र सो शब्दले एकपटक प्रर्ोग िइसकेको 
हटकट समेतलाई जनाउाँछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

२६८. िोटा हटकट बनाउन ेऔजार िररद, मबक्री, ममयत इत्र्ादी गनय निनुाेः (१) िोटा हटकट 
बनाउने काममा प्रर्ोग िनु्छ िन्न ेजानीजानी िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण िई 
कसैले कुनै औजार िा अन्र् कुनै सामान बनाउन, ममयत गनय, िररद मबक्री गनय, लेनदेन 
गनय िा आफूसाँग राख्न िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई पााँच िषयसम्म 
कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 
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२६९. प्रर्ोग िएको हटकट पनुाः प्रर्ोगमा ल्र्ाउन निनुाेः (१) एक पटक प्रर्ोग िइसकेको 
हटकट िो िन्न े जानीजानी त्र्स्तो हटकट कसैले पनुाः सदे्द सरि प्रर्ोग गनय, सदे्द सरि 
प्रर्ोग गने मनर्तले हटकटमा लागेको छाप िा शचह्न मेट्न, िकुय न िा उडाउन िा त्र्सको 
उद्योग गनय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२७०. साियजमनक मलितमा प्रर्ोग िएको हटकट उप्काउन निनुाेः (१) कसैले कुनै साियजमनक 
मलितमा प्रर्ोग िएको कुनै हटकट उप्काउन िा उप्काउने उद्योग गनय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई छ महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२७१. जफत िनुाेः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गनय प्रर्ोग िएको हटकट, औजार, उपकरण 
िा त्र्ससाँग सम्बशन्धत सामिी जफत िनुेछ । 

 

२७२. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको 
मममतले एक िषय नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२४ 

नापतौल सम्बन्धी कसूर 

२७३. नाप्न ेिा तौलन ेसाधन नक्कली बनाउन िा चलन गनय निनुाेः (१) कसैले नाप्न,े तौलने िा 
गणुस्तर मनधायरण गने कुनै साधन  मनधायररत स्तरिन्दा घटी बढी िनु ेगरी बनाउन िा 
बनाउन लगाउन िा त्र्सरी बनाएको नाप्ने, तौलन,े गणुस्तर मनधायरण गने साधन जानीजानी 
सक्कली सरि चलन गनय िा चलन गने मनर्तले राख्न िा मबक्री गनय िा त्र्स्तो साधनमा 
लगाउने छाप िा टााँचा नक्कली बनाउन िा नाप्न,े तौलन े िा गणुस्तर मनधायरण गने 
साधनको छाप िा टााँचा हिगानय िा अको कुनै साधनको मद्दतले त्र्स्तो साधनको नाप्न,े 

तौलने िा गणुस्तर मनधायरण िमतामा प्रिाि पानय िा त्र्स्तो साधनमा नक्कली छाप िा 
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टााँचा लगाउन िा अन्र् कुनै उपार्द्वारा चलन चल्तीको नाप िा तौललाई घटी बढी िनु 
सक्ने बनाउन िुाँदैन ।  

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “नाप्न,े तौलन ेिा गणुस्तर मनधायरण गने साधन” 
िन्नाले कुनै िस्त ुिा सेिाको इकाई, गणु िा पररमाण िा त्र्स्तो बस्त ुिा सेिाको शदु्धता 
िा स्तर िा कुनै िस्तकुो इकाई मनधायरण गनय कानून बमोशजम चलन चल्तीमा रिेको 
साधन सम्झन ुपछय । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम बनाएको, चलन चल्तीमा ल्र्ाएको साधन, त्र्सलाई 
बनाउने िा ममयत गने औजार समेत जफत िनुेछ । 

 

२७४. नाप्न,े तौलन ेिा गणुस्तर मनधायरण गने साधन कपटपूणय प्रर्ोग गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै 
व्र्िसार्, कारोबार िा व्र्ापारको मसलमसलामा नाप्न,े तौलने िा गणुस्तर मनधायरण गने 
साधन प्रर्ोग गनुय पदाय कानून बमोशजम त्र्स्तो साधनको चलन चल्तीमा मनधायरण गररएको 
नाप, तौल िा स्तरिन्दा घटी बढी िनुे गरी कपटपूणय रुपमा प्रर्ोग गनय, अको कुनै साधन 
िा उपार्को मद्दतले त्र्स्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्न,े तौलने िा गणुस्तर मनधायरण 
गने कुरामा प्रमतकूल प्रिाि पानय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म  जररबाना िनुेछ । 

 

२७५. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको 
मममतले तीन महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद – २५ 

मलित सम्बन्धी कसूर 

२७६. कीते गनय निनुाेः (१) कसैले कीते गनय िा गराउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले सियसाधारण िा कसैलाई कुनै 
िामन, नोक्सानी िा िमत परु्ायउने िा आफू िा कसैलाई कुनै लाि परु्ायउन े मनर्तले कुनै 
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झठु्ठा मलित िा झठु्ठा हिद्यतुीर् अमिलेि िा मलित िा हिद्यतुीर् अमिलेिको झठु्ठा अंश िा 
िाग बनाउने काम गरेमा मनजले कीते गरेको मामननछे । 

 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग,–  

(क) “मलित” िन्नाले मलितमा लागेको सिी, औठँा छाप, छाप र मलितमा 
जमनएको अङ्क, अिर, मममत िा अन्र् कुनै व्र्िोरा सम्झन ुपछय । 

(ि) “झठु्ठा मलित बनाउन ेकाम” िन्नाले देिार्को कुनै काम सम्झन ुपछयाः– 

(१) जनु अमधकारी िा व्र्शिले मलित बनाएको, लेिेको िा सिीछाप 
गरेको िोइन त्र्स्तो अमधकारी िा व्र्शिले मलित बनाएको, 
लेिेको िा सहिछाप गरेको िो िन्न े हिश्वास पाने हकमसमबाट 
बेइमानीपूियक मलित िा त्र्सको अंश तर्ार गने, हिद्यतुीर् 
अमिलेि तर्ार गने िा पठाउन,े हिद्यतुीर् अमिलेिमा मडशजटलिरु 
संरिण गने, 

(२) हिना अमधकार िा िेइमानीपूियक कुनै मलित िा हिद्यतुीर् 
अमिलेिमा कुनै कुरा थपी, मेटी, केरी, पररितयन गरी िा अन्र् कुनै 
हकमसमबाट व्र्िोरा फरक िा नबशुझने पाने,  

(३) मानमसक अस्िस्थताको कारणबाट िोस ठेगानमा निएको, मादक 
पदाथय िा लागू पदाथय सेिन गरेको िा छलकपटमा पाररएको 
कारणले कसैले मलितमा लेशिएको कुराको मतलि बिुm्न सक्दैन 
िन्न ेजानीजानी त्र्स्तो व्र्शिलाई मलित बनाउन, सहिछाप गनय िा 
मलितमा लेशिएको कुनै कुरा बदल्न लगाउने, 

(४) एक कामको लामग सिीछाप गरी मलफा, कागज िा छाप मलए 
ठदएकोमा त्र्स्तो काममा नलगाई अकै प्रर्ोजनको मलित िडा 
गने िा सोमा लगाउने । 

   (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः– 

(क) राष्ट्रपमतबाट प्रमाणीकरण िएको मलित कीते गनेलाई दश 
िषयसम्म कैद र एक लाि रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 
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(क१) प्रदेश प्रमिुबाट प्रमाणीकरण िएको मलित कीते गनेलाई िण्ड    
(क) बमोशजमको कैद र जररबाना, 

(ि) अदालतको फैसला िा आदेश कीते गनेलाई आठ िषयसम्म कैद र 
असी िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(ग) िण्ड (क) र (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् सरकारी िा 
साियजमनक मलित कीते गनेलाई सात िषयसम्म कैद र सिरी 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् कुरा कीते 
गनेलाई पााँच िषयसम्म कैद र पचास िजार रुपैर्ााँसम्म    
जररबाना । 

  (४) कसैले कीते गरी प्राप्त गरेको सम्पशि मलई मामससकेको रिेछ िने मनजलाई 
उपदफा (३) बमोशजमको सजार्को अमतररि हिगो बमोशजमको थप जररबाना समेत  
िनुेछ । 

(५) कसैले कीते गरी कुनै सम्पशि प्राप्त गरेको रिेछ िने मनजले त्र्स्तो सम्पशि 
सम्बशन्धत धनीलाई हफताय गनुय पनेछ र त्र्स्तो सम्पशि मामससकेको रिेछ िन े
कसूरदारको अन्र् जार्जातबाट त्र्सको मबगो धनीलाई िराई ठदन ुपनेछ ।  

 

२७७. कीते मलित सद्द े सरि राख्न िा व्र्ििारमा ल्र्ाउन निनुाेः (१) कीते मलित िो िन्न े
जानीजानी िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण िई कसैले बेइमानीपूियक त्र्स्तो मलित 
सदे्द सरि व्र्ििार गने मनर्तले साथमा राख्न ुिुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (३) कीते मलित िो िन्न ेजानीजानी िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण िई 
कसैले त्र्स्तो मलित सदे्द सरि व्र्ििारमा ल्र्ाएमा मनजलाई त्र्स्तो मलित कीते गरे 
सरिको सजार् िनुेछ । 

                                                 


  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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२७८. कीते मलित बनाउन े औजार बनाउन निनुाेः (१) कसैले कीते मलित िडा गने िा 
बनाउने काममा प्रर्ोग गने मनर्तले िा त्र्स्तो काममा प्रर्ोग िनु सक्छ िन्न ेजानीजानी 
िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण िई कीते मलित बनाउने छाप िा अन्र् कुनै औजार 
बनाउन, ममयत गनय, िरीद गनय, ठदन मलन िा आफूसाँग राख्न ुिुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई चार िषयसम्म 
कैद र चालीस िजार रुपैर्ााँसम्म  जररबाना िनुेछ । 

 

२७९. जालसाजी गनय निनुाेः (१) कसैले जालसाजी गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कीते मामनन ेकसूर बािेक कसैको िक 
मेट्ने, िदम्र्ाद, तारेि जाने, कुनै हकमसमले िामन, नोक्सानी गने िा कसैलाई  िमत िा 
लाि परु्ायउने मनर्तले जानीजानी निए िा नगरेको कुरा िए गरेको िो िनी िा झठु्ठा 
मममत, अङ्क िा व्र्िोरा उल्लेि गरी मलित बनाएमा िा त्र्स्तो मलितमा सिीछाप गरे िा 
गराएमा िा आफ्नो िक निएको कुरामा िक िएको देिाई कुनै काम गरेमा 
जालसाजीको कसूर गरेको मामननेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँेाँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

(४) कसैले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पशि मलई मामससकेको रिेछ िन े
मनजलाई उपदफा (३) बमोशजमको सजार्को अमतररि हिगो बमोशजमको थप जररबाना 
समेत िनुेछ ।   

(५) कसैले जालसाजी गरी कुनै सम्पशि प्राप्त गरेको रिेछ िन े मनजले त्र्स्तो 
सम्पशि सम्बशन्धत धनीलाई हफताय गनुय पनेछ र त्र्स्तो सम्पशि मामससकेको रिेछ िन े
कसूरदारको अन्र् जार्जातबाट त्र्सको मबगो धनीलाई िराई ठदन ुपनेछ । 

 

२८०. जालसाजी मलित सद्द ेसरि व्र्ििारमा ल्र्ाउन निनुाेः (१) कसैले जालसाजी मलित िो 
िन्न े थािा पाई िा थािा पाउन ु पने मनामसब कारण िई त्र्स्तो मलित सदे्द सरि 
व्र्ििारमा ल्र्ाउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई जालसाजी गरे 
सरिको सजार् िनुेछ । 
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२८१. ममतर्ार मानी सजार् िनुाेः (१) कीते कागज िो िनी जानीजानी सािी बस्ने िा मलित 
लेख्न ेव्र्शिलाई कीते कसूरको ममतर्ार मामननेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको ममतर्ारलाई दफा २७६ को उपदफा (३) मा 
उशल्लशित सजार्को आधा सजार् िनुेछ । 

 

२८२. िमतपूमतय िराई ठदन ु पनेाः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई िामन, नोक्सानी, 
िएकोमा कसूरदारबाट त्र्स्तो िामन, नोक्सानी िएको व्र्शिलाई मनामसब िमतपूमतय िराई 
ठदन ुपनेछ ।   

 

२८३. िदम्र्ादाः साियजमनक मलित कीते गरेकोमा थािा पाएको मममतले दईु िषय र र्स पररच्छेद 
अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले छ महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२६ 

आपरामधक प्रिेश तथा आपरामधक उपद्रि सम्बन्धी कसूर 

२८४. आपरामधक प्रिेश गनय निनुाेः (१) कसैले कसैको सम्पशिमा आपरामधक प्रिेश गनय िा 
गराउन िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले देिार्को कुनै काम गने मनर्तले 
िूल िजु्जत गरी िा नगरी अनमधकृत रुपमा अकायको स्िाममत्ि िा कब्जामा रिेको कुनै 
सम्पशिमा त्र्स्तो व्र्शिको अनमुमत नमलई प्रिेश गरेमा िा अनमुमत मलई प्रिेश गरेकोमा 
त्र्स्तो कुनै काम गने मनर्तले सो सम्पशिमा बमसरिेमा, ओगटेमा िा सम्पशि उपिोग गरी 
रिेमा मनजले आपरामधक प्रिेश गरेको मामननेछाः– 

(क) कुनै कसूर गने, िा 

(ि) जनु व्र्शिको स्िाममत्ि िा कव्जामा सम्पशि रिेको छ त्र्स्तो 
व्र्शिलाई डररास देिाउने, अपमान गने िा शझझ्याउने । 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार् 
िनुेछाः– 

(क) उपदफा (२) को िण्ड (क) को प्रर्ोजनका लामग आपरामधक 
प्रिेश गनेलाईय त्र्स्तो कसूरको उद्योग गरे सरिको सजार्,  

(ि) उपदफा (२) को िण्ड (ि) को उदे्दश्र्ले कुनै सरकारी 
कार्ायलर् िा मामनस बसोबास गरेको घरमा प्रिेश गरेको िए छ 
महिनासम्म कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु 
सजार् । 

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामगाः  

(१)  अस्थार्ी बसोबास गरेको ठाउाँलाई पमन घर मामननछे ।  

(२)  सनातनदेशि प्रर्ोग गदै आएको बाटो, मनकास, पानीघाट, मसाँचाईको 
कुलो, मसानघाट, देिालर्मा प्रिेश गरेको िा प्रर्ोग गरेकोमा 
आपरामधक प्रिेश गरेको मामनन ेछैन । 

 

२८५. आपरामधक उपद्रि गनय निनुाेः (१) कसैले आपरामधक उपद्रि गनय िा गराउन िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले देिार्को कुनै काम गरेमा मनजले 
आपरामधक उपद्रि गरेको मामननेछाः– 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् ति, नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको पूणय िा अमधकांश स्िाममत्ि िा 
मनर्न्रण रिेको सङ्गठठत संस्था, सियसाधारण िा कुनै व्र्शिलाई 
कुनै िामन, नोक्सानी िा िमत परु्ायउने मनर्तले िा त्र्स्तो िमत 
पगुन सक्छ िन्न ेजानीजानी िा हिश्वास गनुय पने मनामसब कारण 
िई िा लापरबािी िा िेलचेक्र्र्ाइाँ गरी कुनै सरकारी, साियजमनक 
िा मनजी सम्पशि नाश गरेमा िा त्र्सको मूल्र्, मित्ि िा 
उपर्ोमगता घट्न ेकुनै काम गरेमा,   

(ि) साियजमनक िा मनजी ढल, मनकास, कुलो, पाँधेरो, सडक, पलु िा कुनै 
सिार िा र्ातार्ातको साधन इत्र्ाठदको िामन, नोक्सानी िा 
अनशुचत िमत प¥ुर्ाएमा िा िमत पगुन ेकुनै काम गरेमा िा सोको 
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उपर्ोगमा जानीजानी कुनै हकमसमले बाधा अिरोध िामन, नोक्सानी 
िा अनशुचत िमत प¥ुर्ाएमा िा िमत पगुने कुनै काम गरेमा,  

(ग) अमधकार प्राप्त अमधकारीको आदेशले बािेक साियजमनक सहुिधाको 
लामग राशिएको कुनै सङ्कते िा शचह्न नासेमा, िटाएमा, मेटेमा िा 
मबगारेमा,  

(घ) झटुो अफिाि फैलाएर िा अरुलाई धोका िनुे कुनै साधनको 
प्रर्ोग गरेर अकायको काम कारोबार िा व्र्िसार्मा बाधा प¥ुर्ाएमा 
िा अकायको व्र्ापारको ख्र्ामतलाई िमत प¥ुर्ाएमा,  

(ङ) अकायको शचठ्ठी, सूचना, पमुलन्दा िा अन्र् कुनै माल लकुाएमा िा 
बदमनर्तसाथ हढलो पगुने गराएमा । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई देिार् बमोशजमको सजार्  
िनुेछाः– 

(क) नेपाल सरकारले संरिण गरेको िा कानून बमोशजम संरशित कुनै 
िन्र्जन्त ु िा िनस्पमतको प्रजामतको अशस्तत्ि नै हिनाश गने 
उदे्दश्र्ले राहष्ट्रर् मनकुञ्ज िा आरि िा संरशित िेर, हिश्व सम्पदा 
सूचीमा समािेश िएका ऐमतिामसक िा परुाताशत्िक स्मारक िा 
स्तम्ि, ऐमतिामसक िा परुाताशत्िक मित्िका िस्त ु सङ्कलन गरी 
राशिएको स्थान िा सङ्क्ििालर्, ऐमतिामसक मलितिरु राशिएको 
अमिलेिालर्, जङ्गी िा प्रिरीको िातिमतर्ार तथा िरिजाना 
राशिएको सैमनक िा अधयसैमनक घर िा ठाउाँ, सरुिण छापािाना, 
मसक्का टकमारी गने टक्सार, कारिाना, बैङ्क नोट छाप्न ेिा थपुाने 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गोदाममा आगो लगाएमा िा हिष्फोटक पदाथय 
प्रर्ोग गरेमा जन्मकैदको सजार् र हिगो बमोशजम जररबाना, 

(ि) िण्ड (क) मा लेशिए बािेकका ऐमतिामसक, परुाताशत्िक िा 
धाममयक स्मारक िा स्तम्ि, साियजमनक िा सरकारी मित्िका 
कागजात रिेको ििन िा तिहिल रिेको अदालत, संिैधामनक 
मनकार्, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको कार्ायलर् 
िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिको पूणय िा 
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अमधकांश स्िाममत्ि िा मनर्न्रण रिेको संस्था, हिदेशी कूटनीमतक 
मनर्ोग िा अन्तरराहष्ट्रर् िा अन्तरसरकारी संस्थाको कार्ायलर्मा 
आगो लगाई िा हिष्फोटक पदाथय प्रर्ोग गरी आपरामधक उपद्रि 
गरेको िए पााँच िषयदेशि बाह्र िषयसम्म कैद र हिगो बमोशजम 
जररबाना, 

(ग) िण्ड (क) िा (ि) मा लेशिएदेशि बािेक अन्र् कुनै काम गरी 
कुनै साियजमनक सम्पशिमा िमत परु्ायई आपरामधक उपद्रि गरेको 
िए चार िषयसम्म कैद र चालीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना, 

(घ) कसैको घर, कार्ायलर् िा कुनै सम्पमतमा आगो लगाई िा 
हिष्फोटक पदाथय प्रर्ोग गरी आपरामधक उपद्रि गरेकोमा दईु 
िषयदेशि पााँच िषयसम्म कैद र बीस िजारदेशि पचास िजार 
रुपैर्ााँसम्म जररबाना,  

(ङ) िण्ड (क), (ि), (ग) िा (घ) मा लेशिएदेशि बािेक अरु कुनै 
काम गरी आपरामधक उपद्रि गरेको कारणले कसैलाई कुनै िामन, 

नोक्सानी िएकोमा तीन िषयसम्म कैद र तीस िजार रुपैर्ााँसम्म 
जररबाना । 

(४) र्स दफा बमोशजमको कसूरबाट कसैलाई िामन, नोक्सानी िएमा िामन, 

नोक्सानी िएको हिगो बराबरको िमतपूमतय कसूरदारबाट पीमडतलाई िराई ठदन ुपनेछ ।  
 

२८६. लटुहपट गनय निनुाेः (१) कसैले लटुहपट गनुय िा गराउन ुिुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लामग कसैले आफ्नो िक नपगुन े िा अन्र् 
कसैको स्िाममत्ि, शजम्मा िा मनर्न्रणमा रिेको सम्पशि चोरी िा ठगी गरेको अिस्थामा 
बािेक अरु कुनै हकमसमले जबजयस्ती गरी िा नगरी िोसी, धरपकड िा लछार पछार गरी 
िा त्र्स्तो गने धम्की ठदई लैजान े िा िामन, नोक्सानी गने मनर्तले कुनै काम गरेमा 
लटुहपट गरेको मामनने छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म कैद िा 
लटुहपट गरेको हिगोको पच्चीस प्रमतशतसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ र लटुहपट 
िएको सम्पमतको हिगो कसूरदारबाट पीमडतलाई िराई ठदन ुपनेछ ।  
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२८७. कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पशि मलन निनुाेः (१)  कुनै कसूर गरी प्राप्त गरेको सम्पशि िो 
िन्न ेजानीजानी िा हिश्वास िनु ेकुनै मनामसब कारण िई कसैले कुनै सम्पशि मलन, राख्न 
िा िरीद–मबक्री गनय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई पााँच िषय कैद 
िा पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ  ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम मलए रािेको िा िररद मबक्री गरेको सम्पशि सो 
सम्पशिको धनीलाई हफताय गनुय पनेछ । 

 

२८८. िदम्र्ादाः दफा २८४ र २८५ अन्तगयतको कसूर त्र्स्तो कसूर िएको मममतले छ 
महिनामिर र दफा २८६ को अन्तगयतको कसूरमा सो िए गरेको मममतले तीन महिनामिर 
र र्स पररच्छेद अन्तगयतको अन्र् कसूर त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले 
तीन महिना नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२७ 

पशपुिी सम्बन्धी कसूर 

२८९. गाई, गोरु मानय िा कुट्न निनुाेः (१) कसैले गाई िा गोरु माने िा कुनै चोट परु्ायउन े
मनर्तले कुनै काम गनुय िा गराउन ुिुाँदैन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कामबाट कुनै गाई िा गोरु मनय गएमा त्र्स्तो 
कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषय सम्म कैद िनुेछ । 

  (३) कसैले गाई िा गोरुलाई कुटी अङ्गिङ्ग पारेमा मनजलाई छ महिनासम्म कैद 
र अन्र् चोट परु्ायएमा पचास िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन कसैले कुनै गाई िा 
गोरुले आफ्नो िा अरुको शजउ िा ज्र्ानमा परु्ायउन लागेको िमत बचाउन आिश्र्क 
परेको कुनै काम गदाय त्र्स्तो गाई िा गोरु मनय गएमा िा त्र्स्तो गाई िा गोरुलाई कुनै 
चोट पगुन गएको रिेछ िने र्स दफा बमोशजम कसूर गरेको मामनने छैन । 

 

२९०. पशपुिी प्रमत मनदयर्ी व्र्ििार गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै पशपुिीलाई कुटी, हिकायई िा 
बोक्न सक्ने िमतािन्दा बढी िारी बोकाई िा सामथ्र्र्िन्दा बढी दौडाई िा रोग, घाउ, 
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िहटरा िा अन्र् कुनै कारणबाट काम गनय असमथय िएकोलाई काममा लगाई िा 
िामनकारक बस्त ु सेिन गराई िा अन्र् कुनै प्रकारले र्ातना ठदन िा आफूले पालेको 
पशपंुिी रोगी िा िदृ्ध िएको कारणले साियजमनक रुपमा छाड्न िा अन्र् कुनै हकमसमबाट 
मनदयर्ी िा कु्रर व्र्ििार गनय िुाँदैन ।  

  तर पशपुिीलाई कुनै काम गनय मसकाउने, तामलम ठदने, त्र्सलाई आफ्नो कामप्रमत 
मनपणु बनाउने उदे्दश्र्ले न्रू्नतम बल प्रर्ोग गरी कुनै काम गनय िा पशपुिीलाई त्र्सको 
शारीररक िमता अनसुार कुनै िारी बोकाउन िा दौडाउन बाधा पने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन महिनासम्म 
कैद िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२९१. साियजामनक स्थलमा पश ु िा पिी मानय निनुाेः (१) र्स संहितामा अन्र्था व्र्िस्था 
िएकोमा बािेक कसैले पमन कुनै पश ु िा पिीलाई परम्परादेशि बली ठदाँदै आएको 
धाममयक स्थल बािेक अन्र् कुनै पमन साियजमनक स्थलमा मानुय िुाँदैन । 

  तर परम्परादेशि नै पश ुिा पिीको बध गनय चली आएको मेला, जारा, िाट िा 
मिोत्सि िा स्थानमा पश ुिा पिी मानय िाधा पने छैन ।  

स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “साियजमनक स्थल” िन्नाले बाटो, सडक, पलु, 

चौर िा मामनस आित जाित गने ठाउाँ सम्झन ुपछय ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम बली ठदनपुदाय परम्परादेशि बली ठददै आएको 
धाममयकस्थल बािेक अन्र् साियजमनक िा धाममयकस्थलमा पश ुिा पिीको बली ठदन सहकन े
छैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम पश ु िा पछीको बली ठदनपुदाय पश ु िा पिीको 
बलीको हिकल्पमा िनु सक्ने अन्र् उपार् िएमा त्र्स्तो उपार् अिलम्बन गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजमको उपार् अपनाउन सम्िि निई पश ु िा पिीको 
बली ठदन ु परेमा त्र्स प्रर्ोजनका लामग सम्बशन्धत धाममयक स्थलका व्र्िस्थापकले 
मनधायरण गरेको ठााँउमा र मनधायरण गरेको हिमध बमोशजम बली ठदन ेकाम गनुय पनेछ । 

(५) र्स दफा बमोशजम कसूर गने िा गराउन ेव्र्शिलाई एक महिनासम्म कैद 
िा पााँच िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 
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२९२. िदम्र्ादाः दफा २९० अन्तगयतको कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको मममतले र र्स पररच्छेद 
अन्तगयतको अन्र् कसूरमा त्र्स्तो कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

िाग –३ 

िैर्शिक गोपनीर्ता तथा प्रमतष्ठा हिरुद्वको कसूर 

पररच्छेद – १ 

गोपनीर्ता हिरुद्धका कसूर 

२९३. अकायको कुरा सनु्न िा ध्िनी अङ्कन गनय निनुाेः (१) कसैले दईु िा दईुिन्दा बढी 
व्र्शििरुका मबचमा िएका कुनै कुरा अमधकार प्राप्त अमधकारीको अनमुमतले िा त्र्सरी 
कुरा गने व्र्शििरुको मञ्जुरी हिना कुनै र्ाशन्रक उपकरणको प्रर्ोग गरेर सनु्न िा त्र्स्तो 
कुराको ध्िनी अङ्कन गनय िुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

  तर साियजमनक रुपमा गररएको िाषण िा ििव्र्को िकमा र्ो दफा लागू िनु े  
छैन ।  

 

२९४. गोप्र् कुरा प्रकट गनय निनुाेः (१) कसैले आफ्नो व्र्ािसाहर्क कामको मसलमसलामा कुनै 
व्र्शिबाट थािा पाएको मनजको कुनै गोप्र् कुरा कानूनले िाध्र् गराएको िा त्र्स्तो 
व्र्शिले अनमुमत ठदएको अिस्थामा बािेक कसैलाई पमन प्रकट गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई एक िषयसम्म कैद िा दश 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

२९५. अनमुमत हिना कुनै व्र्शिको तस्िीर शिच्न िा तस्िीरको स्िरुप मबगानय निनुाेः (१) कसैले 
कुनै व्र्शिको अनमुमत हिना मनजको तस्िीर शिच्न िा मनजको तस्िीरसाँग अरु कसैको 
तस्िीर रािी अको तस्िीर बनाउन िुाँदैन । 
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तर कसैले कुनै साियजमनक स्थानको तस्िीर शिच्दा त्र्स्तो स्थानमा रिेको कुनै 
व्र्शि समेतको तस्िीर शिशचन गएको रिेछ िने र्स दफा बमोशजम कसूर गरेको मामनन े
छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

(३) कसैले एकको तस्िीरको केिी िाग अको व्र्शिको अको िागसाँग रािी िा 
अन्र् कुनै हकमसमले हिकृत रुपको तस्िीर बनाउन िा प्रकाशन गनय िुाँदैन । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

२९६. अनमुमत हिना एकको तस्िीर अरुलाई ठदन िा मबक्री गनय निनुाेः (१) कसैले कुनै 
व्र्शिको तस्िीर मनजको अनमुमत हिना अरुलाई ठदन िा मबक्री गनय िा मनजलाई 
शझझ्याउन िा सताउने, िैरान पाने िा मनजबाट कुनै अनशुचत फाइदा मलन ेिा तस्िीरको 
व्र्ापाररक प्रर्ोग गरी फाइदा मलन े मनर्तले प्रकाशन गनय, प्रचार िा िररद मबक्री गनय 
िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म 
कैद िा तीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

२९७. शचठ्ठी िोल्न िा टेमलफोनमा गरेको कुरा सनु्न निनुाेः (१) अमधकार प्राप्त अमधकारी िा 
सम्बशन्धत व्र्शिको अनमुमत हिना कसैको शचठ्ठी िोल्न िा अरुले टेमलफोनमा गरेको 
कुरा कुनै र्ाशन्रक उपकरणको प्रर्ोग गरेर मबचमा सनु्न िा ध्िनी अङ्कन गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

२९८. हिद्यतुीर् माध्र्मद्वारा गोपनीर्ता िङ्ग गनय निनुाेः (१) कसैले हिद्यतुीर् माध्र्ममा रिेको िा 
प्रिाि िनुे सूचना, जानकारी, पराचार अनमधकृत रुपमा प्राप्त गनय त्र्सको गोपनीर्ता िङ्ग 
गनय िा अनमधकृत रुपमा कसैलाई िस्तान्तरण गनय िा गराउन िुाँदैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म 
कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

२९९. छलकपटपूणय टेमलफोन िा सन्देश प्रिाि गनय निनुाेः (१) कसैले आफ्नो पररचर् ठदई िा 
नठदई कसैलाई छल्न,े धोका ठदन,े िैरानी पाने िा सताउन ेउदे्दश्र्ले छलकपटपूणय टेमलफोन 
िा सन्देश प्रिाि गनय गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई दईु िषयसम्म कैद िा बीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

३००. िैरान पाने बठिर्तले शचठ्ठी पर लेख्न निनुाेः (१) कसैलाई डर, रास िा दाुःि िा िैरानी 
ठदने, अपमान िा बेइज्जत गने बदमनर्तले कुनै शचठ्ठी पर, पचाय िा अन्र् कुनै हकमसमको 
मलित लेिी, लेिाई िा हिद्यतुीर् माध्र्मद्वारा धम्की ठदने, सताउने, शजस्क्याउने िा अन्र् 
कुनै हकमसमले अनशुचत व्र्ििार गनय िा गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

 

३०१. अरुको शरीर िानतलासी गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त अमधकारी िा 
मनजको आदेश िा सरुिाको प्रर्ोजनका लामग िहटएको व्र्शिले अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको अनमुमतले बािेक कसैले सम्बशन्धत व्र्शिको स्िीकृमत हिना अरुको शरीर, 
सिारी साधन िा मनजी प्रर्ोगका िस्तिुरुको िानतलासी गनय िा गराउन िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ । 

  
३०२. अरुको आिासमा अनामधकृत प्रिेश गनय निनुाेः (१) कानून बमोशजम अमधकार प्राप्त 

अमधकारी िा मनजको आदेशले बािेक कसैले अरुको घरमा सम्बशन्धत घर धनीको 
स्िीकृमत हिना अनमधकृत रुपमा प्रिेश गनय, घर धनी िा मनजको पररिारको गोप्र्ता िङ्ग 
गनय िा त्र्स्तो घरको िानतलासी गनय िा गराउन िुाँदैन ।  
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 स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लामग “घर” िन्नाले कुनै व्र्शिले बसोबास गरेको 
घर, मनिास, आिास, कोठा सम्झन ुपछय र सो शब्दले त्र्स्तो व्र्शिले रात हिताउन ेगरी 
बसेको िोटेल कोठा, शशहिर र पाल समेतलाई जनाउाँछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्र्शिलाई तीन िषयसम्म कैद िा तीस 
िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।   

 

३०३. िमतपूमतय िराई ठदन ु पनेाः र्स पररच्छेद बमोशजमको कसूर गरी कसैले कुनै लाि प्राप्त 
गरेको िा कसैलाई कुनै हकमसमको िामन, नोक्सानी, िैरानी िा िमत परु्ायएको रिेछ िन े
कसूरबाट त्र्स्तो लाि, िामन, नोक्सानी, िैरानी िा िमतको िमतपूमतय समेत िराई ठदन ु 
पनेछ ।  

 

३०४.  िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूरमा कसूर िए गरेको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 

पररच्छेद –२ 

गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर 

३०५. गाली गनय निनुाेः (१) कसैले कसैलाई गाली गनय िुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले कसैलाई िोच्र्ाउने मनर्तले बोली 
िा िचनले अपमानजनक शब्द प्रर्ोग गरेमा मनजले गाली गरेको मामननेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने िा गराउन े व्र्शिलाई एक िषयसम्म 
कैद िा दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

 

३०६. बेइज्जती गनय निनुाेः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गनय िुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लामग कसैले देिार् बमोशजमको काम गरेमा 
मनजले बेइज्जती गरेको मामननेछाः– 

(क) अरुको इज्जतमा धक्का परु्ायउन ेमनर्तले िा धक्का पगुन सक्छ िन्न े
जानीजानी िा हिश्वास गने मनामसब कारण िई लेिेर, आचरण िा 
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आकार िा शचह्न िा प्रचार प्रसारद्वारा िा अरु कुनै हकमसमबाट 
प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपले त्र्स्तोेे व्र्शिलाई अरुको दृहष्टमा 
मनजको व्र्शिगत चररर, आचरण, नैमतकता िा ख्र्ामतलाई 
िोच्र्ाउने गरी चररर ित्र्ा गरेमा िा मनजको शरीर सामान्र्ताः 
घृशणत अिस्थामा छ िन्ने अरुलाई हिश्वास पने गरी दोष लगाएमा 
िा त्र्स्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार िा प्रकाशन गरेमा िा 
कसैको बेइज्जती िनुे साधनको रुपमा प्रर्ोग गररएको कुनै शचज 
जानीजानी मबक्री िा मबतरण गरेमा,  

(ि) मतृकलाई कुनै आिपे लगाइएकोमा त्र्स्तो आिेप लगाउाँदाका 
बित मनज जीहित रिेको िए मनजको इज्जतमा धक्का पगुन ेरिेछ 
िन्न ेजानीजानी मनजको पररिार िा नशजकको अन्र् नातेदारिरुको 
िािनामा चोट परु्ायउने मनर्तले कुनै आिेप लगाएकोमा, 

(ग) ...............  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापमन देिार्को कामलाई 
बेइज्जती मामनने छैनाः– 

(क) सियसाधारणको हितको लामग प्रमाण र आधार सहित कुनै 
व्र्शिसाँग सम्बशन्धत सााँचोेे कुरा प्रकाशन िा प्रशारण गनुय, 

(ि) कुनै राष्ट्रसेिकले आफ्नो ओिदाको कतयव्र् पालना गदाय मनजको 
आचरणलाई मलएर िा त्र्स्तो आचरणबाट बशुझनसेम्मको मार 
मनजको चरररलाई मलएर असल मनर्तले मर्ायठदत ढङ्गबाट कुनै 
कुरा प्रकाशन गनुय, 

(ग) कुनै व्र्शिको साियजमनक पद िा ओिोदाको मित्िसाँग सम्बन्ध 
राख्न े आचरण र त्र्स्तोेे आचरणबाट बशुझनेसम्मको मनजको 
चरररलाई मलएर असल मनर्तले कुनै हिचार प्रकट गनुय, 

(घ) कुनै कुरा गने व्र्शिले सियसाधारणको रार्को लामग कुनै कुरा 
पेश गरेकोमा त्र्स्तो कुराको गणु िा दोषलाई मलएर िा सो 

                                                 
     मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा शझहकएको । 
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िदसम्म मार त्र्स्तो कुरा गने व्र्शिको चरररलाई मलएर असल 
मनर्तले मर्ायठदत ढङ्गबाट कुनै हिचार प्रकट गनुय, 

(ङ) कुनै व्र्शिको अको कुनै व्र्शि उपर कानूनद्वारा िा मनजसाँग 
िएको करारद्वारा कुनै अमधकार िएकोमा मनजले सो अमधकार 
सम्बन्धी काम कुरामा त्र्स्तो व्र्शिको आचरणमा असल मनर्तले 
कुनै िोट लगाउन,ु 

(च) कानून बमोशजम कुनै कसूरको अनसुन्धान गनुय िा त्र्स्तो 
आधारमा मनजलाई कानून बमोशजम अमिर्ोग लगाउन,ु 

(छ) कसैलाई मनजको हितको लामग, मनजको स्िाथय िएको व्र्शिको 
हितको लामग िा सियसाधारणको हितको लामग अरु कुनै व्र्शिको 
हिरुद्ध सतकय  पानुय, 

(ज) साियजमनक हित, सदाचार िा नैमतकताको लामग असल मनर्तले 
कसैको कुनै कार्य, चररर िा आचरणको सम्बन्धमा व्र्ङ्क्गर् गनय 
िा आधार र कारण सहित कुनै हटप्पणी गनय िा कुनै कुरा 
प्रकाशन िा प्रसारण गनय । 

 

३०७. बेइज्जती गरेमा िनु ेसजार्ाः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गरे िा गराएमा मनजलाई दईु 
िषयसम्म कैद िा बीस िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िा दिैु सजार् िनुेछ ।  

  तर हिद्यतुीर् िा अन्र् आम सिारका माध्र्मबाट बेइज्जती गरे िा गराएमा 
त्र्स्तो सजार्मा थप एक िषयसम्म कैद र दश िजार रुपैर्ााँसम्म जररबाना िनुेछ ।  

  (२) कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे िा गराएको ठिररएमा बेइज्जती गररएको 
व्र्शिलाई कसूरको गम्िीरता, त्र्स्तो व्र्शिको प्रमतष्ठामा पनय गएको असर तथा हिद्यतुीर् 
िा अन्र् आमसिारका माध्र्मबाट बेइज्जती गरेको िएमा त्र्स्तो कुरा समेतलाई हिचार 
गरी कसूरदारबाट मनामसब िमतपूमतय र त्र्स्तो व्र्शिलाई कसूरदारबाट मदु्दामा लागेको 
िचय समेत िराउन ुपनेछ ।  

                                                 


  मलुकुी संहिता सम्बन्धी केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(३) मररसकेको कुनै व्र्शिलाई र्स पररच्छेद बमोशजम बेइज्जती गरेको 
ठिररएमा कसूरदारबाट त्र्स्तो बेइज्जतीबाट िािनामा चोट लागेको मनजको नशजकको 
िकिालालाई त्र्स्तो िमतपूमतय र मदु्दामा लागेको िचयको रकम िराई ठदन ुपनेछ । 

 

३०८. िदम्र्ादाः र्स पररच्छेद अन्तगयतको कसूर िएको कुरा थािा पाएको मममतले तीन महिना 
नाघेपमछ उजरु लागने छैन । 

 


