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२. फौजदारी 

२.१. मलुकुी फौजदारी कार्यविधि (संविता) ऐन, २०७४ को अनसूुची-१ मा 
उल्ललल्ित नेपाल सरकार िादी िनुे फौजदारी मदु्दा:- 

(क) अपराि संविता अन्तर्यतका मदु्दा 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राज्र् विरुद्धका 
कसरु 

2.1.1.1 नेपालको स्ितन्रता, साियभौमसत्ता, 
अिण्डता िा राविर् एकतामा िलल 
पारेको 

अपराि संविताको दफा 
४९ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.1.२ संघीर् इकाइिरूबीच तथा विधभन्न जात 
जाती िा सम्प्रदार्िरुबीचको ससुम्प्बन्िमा 
िलल पारेको 

 अपराि संविताको दफा 
४९अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 
 

2.1.1.3 राजद्रोि (दफा ५०) अपराि संविताको दफा 
५० अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.1.4 नेपाल सरकाररधत घणृा, दे्वष िा 
अििेलना (दफा ५०) 

अपराि संविताको दफा 
५० अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.1.5 रािवित रधतकूल कार्य र्रेको (दफा ५१) अपराि संविताको दफा 
५१ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.1.6 धमलोमतोमा िेल िेलन े िा िेलाउन े

(दफा ५१) 
अपराि संविताको दफा 
५१ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.1.7 जाधत ित्र्ा (जेनोसाइड) (दफा ५२) अपराि संविताको दफा 
५२ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा  
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2.1.1.8 नेपाल विरुद्ध र्दु्ध र्नय िा नेपालसँर् 
र्दु्धमा संलग्न राज्र्का सेनालाई सिार्ता 
र्रेको (दफा ५३) 

अपराि संविताको दफा 
५३ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.1.9 धमरराि विरुद्धको र्दु्ध िा विद्रोि (दफा 
५४) 

अपराि संविताको दफा 
५४ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.1.10 सैधनक िा रिरीलाई भड्काएको (दफा 
५५) 

अपराि संविताको दफा 
५५ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.1.11 जाससुी र्रेको (दफा ५६) अपराि संविताको दफा 
५६ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा  

2.1.1.12 रािपधतउपरको आक्रमण (दफा ५७) अपराि संविताको दफा 
५७ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.1.13 रािपधत िा संसद्लाई िम्प्की ददएको 
(दफा ५८) 

अपराि संविताको दफा 
५८ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.1 रै्रकानूनी भेला  (दफा ६०) अपराि संविताको दफा 
६० अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.२ रै्रकानूनी भेला रोक्ने िा भङ्ग र्ने 
आदेश उललंघन (दफा ६१) 

अपराि संविताको दफा 
६१ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.३ िलुदंर्ा र्रेको (दफा ६३) अपराि संविताको दफा 
६३ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा  

2.1.2.४ िलुदंर्ाको दरुुत्सािन (दफा ६४) अपराि संविताको दफा 
६४ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.५ साियजधनक शाल्न्त िलल पारेको (दफा अपराि संविताको दफा 
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2.1.2 
साियजधनक 
शाल्न्त 

विरुद्धका कसरु 

६५) ६५ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.६ रै्रकानूनी भेला रोक्ने, भङ्ग र्ने िा 
िलुदंर्ा रोक्ने कार्यमा रािसेिकलाई 
िािा विरोि र्रेको (दफा ६६) 

अपराि संविताको दफा 
६६ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.७ साियजधनक स्थानमा आिार्मनमा िािा 
र्रेको (दफा ६७) 

अपराि संविताको दफा 
६७ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.८ साियजधनक सेिा अिरुद्ध पारेको (दफा 
६८) 

अपराि संविताको दफा 
६८ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.९ कर्फर्ुय उललङघन र्रेको (दफा ६९) अपराि संविताको दफा 
६९ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्द 

2.1.2.१० झठु्ठा अफिाि फैलाएको (दफा ७०) अपराि संविताको दफा 
७० अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.११ शाल्न्त भङ्ग र्नय घर जग्र्ा िा सिारी 
सािन, िातिधतर्ार उपलब्ि र्राएको 
(दफा ७१) 

अपराि संविताको दफा 
७१ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.2.१२ संिेदनशील साियजधनक क्षेरमा जलुसु िा 
सभा र्रेको (दफा ७२) 

अपराि संविताको दफा 
७२ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.2.१३ आिश्र्क िस्त ु तोडफोड िा 
िाधननोक्सानी र्रेको (दफा ७३) 

अपराि संविताको दफा 
७३ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

 
 
 

2.1.3 

 
 

साियजधनक 
न्र्ार् विरुद्धका 

कसरु 

2.1.3.1 न्र्ावर्क िा अन्र् कानूनी कारबािीमा 
पेस िनुे धलित िा विद्यधुतर् अधभलेि 
नष्ट र्रेको  

अपराि संविताको दफा 
९२ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.3.2 कसरुदारलाई बचाउने धनर्तले रमाण 
दबाएको (दफा ९३) 

अपराि संविताको दफा 
९३ अन्तर्यतसजार् िनुे 
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मदु्दा  
2.1.3.3 कसरु सम्प्बन्िी सूचना ददन अिरोि 

परु् र्ाएको (दफा ९४) 
अपराि संविताको दफा 
९४ अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.3.4 पक्रापजुी जारी भएको व्र्ल्िलाई पक्राउ 
िनुबाटउम्प्काएको िा थनुामा रिेको 
व्र्ल्िलाई भर्ाएको (दफा 102) 

अपराि संविताको दफा 
102 अन्तर्यतसजार् िनुे 
मदु्दा  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साियजधनक वित, 

स्िास््र्, सरुक्षा, 
सवुििा र 
नैधतकता 
विरुद्धका कसरु 

2.1.4.1 संक्रामक रोर् फैलाएको (दफा 10४) अपराि संविताको दफा 
10४ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.2 एच.आइ.भी रोर् फैलाएको (दफा 10५) अपराि संविताको दफा 
10५ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.3 सरुिा रोर् सम्प्बन्िी धनर्म, धनदेशन िा 
आदेश उललंघन र्रेको (दफा 10६) 

अपराि संविताको दफा 
10६ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.4 उपभोग्र् िस्त ु धबक्री नर्री जम्प्मािोरी 
र्रेको (दफा 1१०) 

अपराि संविताको दफा 
1१० अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.5 विषाल ु पदाथय, आर्ोजन्र् पदाथय, 
रज्िलनशील पदाथय, विष्ट्फोटक पदाथय िा 
जोल्िमी िधतर्ार िा र्न्र रर्ोर् र्दाय 
लापरिािी र्रेको (दफा 114) 

अपराि संविताको दफा 
114 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.4.6 साियजधनक स्थान िा रिेश र्ने कानूनी 
अधिकार नभएको स्थानमा रिेश र्री 
अभद्र व्र्ििार र्रेको (दफा 118) 

अपराि संविताको दफा 
118 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.4.7 िेश्र्ार्मनको रचार रसार र्रेको (दफा 
119) 

अपराि संविताको दफा 
119 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.4.8 िेश्र्ािलृ्त्त िा िेश्र्ार्मनको लाधर् घर 
जग्र्ा, सिारी सािनउपलब्ि  

अपराि संविताको दफा 
120 अन्तर्यत सजार् िनु े
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   र्राएको (दफा 120) मदु्दा   
2.1.4.9 साियजधनक रूपमा अल्िल वकताब, पचाय 

इत्र्ादद बनाएको िा धबक्री र्रेको (दफा 
121) 

अपराि संविताको दफा 
121 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.4.10 साियजधनक स्थानमा अल्िल वक्रर्ाकलाप 
िा व्र्ििार र्रेको, र्ौनाङ्ग देिाएको िा 
अल्िल शब्दबोलेको िा इशारा र्रेको 
(दफा 122) 

अपराि संविताको दफा 
122 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.11 साियजधनक स्थानमा र्ौन वक्रर्ा िा 
अराकृधतक मैथनु र्रेको (दफा 123) 

अपराि संविताको दफा 
123 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.12 छरधछमेक िा सियसािारणलाई 
िाधननोक्सानी, क्षधत िा ितरा परु् र्ाएको 
िा ल्झझ्र्ािट र्रेको (दफा 12४) 

अपराि संविताको दफा 
12४ अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.13 जिुा िेले िेलाएको िा सट्टािाजी र्रे 
र्राएको (दफा 125) 

अपराि संविताको दफा 
125 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.4.14 धभक्षा मारे्को, माग्न लर्ाएको िा सोको 
दरुुत्सािन र्रेको (दफा 126) 

अपराि संविताको दफा 
126 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

 
 
 
 
 

2.1.5 

 
 
 
 
 

िातिधतर्ार 
तथा िरिजाना 
सम्प्बन्िी कसरु 

2.1.5.1 विना इजाजत िातिधतर्ार उत्पादन 
र्रेको (दफा 129) 

अपराि संविताको दफा 
129 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.5.2 विना इजाजत िातिधतर्ारको कारोबार 
र्रेको (दफा 130) 

अपराि संविताको दफा 
130 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.5.3 िास वकधसमका िातिधतर्ार राप्त र्रेको 
(दफा 131) 

अपराि संविताको दफा 
131 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.5.4 विना इजाजत तथा इजाजतपरको सतय 
विपरीत िातिधतर्ार रािेको िा धलएर 

अपराि संविताको दफा 
132 अन्तर्यत सजार् िनु े
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विंडेको (दफा 132) मदु्दा   
2.1.5.5 िातिधतर्ारिरिजानाको कारोबारको 

अधभलेि नरािेको (दफा 133) 
अपराि संविताको दफा 
133 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.5.6 आणविक, रासार्धनक, जैविक िा विषाल ु
िातिधतर्ारको उत्पादन र्रेको िा 
कारोबार र्रेको (दफा 134) 

अपराि संविताको दफा 
134 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विष्ट्फोटक 
पदाथयसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.6.1 विनाइजाजत िा इजाजतपरको शतय 
विपरीत विष्ट्फोटक पदाथय उत्पादन 
र्रेको (दफा 138) 

अपराि संविताको दफा 
138 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.6.2 विनाइजाजात विष्ट्फोटक पदाथयको 
कारोबार र्रेको (दफा 139) 

अपराि संविताको दफा 
139 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा   

2.1.6.3 कृधरम विष्ट्फोटक पदाथय बनाएको िा 
रर्ोर् र्रेको (दफा 140) 

अपराि संविताको दफा 
140 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.6.4 बारुदी सरुुङ बनाएको िा विष्ट्फोटक 
पदाथय ओच्छ्याएको (दफा 141) 

अपराि संविताको दफा 
141 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.6.5 विष्ट्फोटक पदाथयको उत्पादन िा 
कारोबारको अधभलेि नरािेको (दफा 
142) 

अपराि संविताको दफा 
142 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.6.6 विष्ट्फोटक पदाथयको ओसार पसार, ढुिानी 
िा भण्डारण र्दाय िोधसर्ारी नअपनाएको 
(दफा 143) 

अपराि संविताको दफा 
143 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा   

2.1.7 राविर् तथा 
साियजधनक 
सम्प्पदा 
विरुद्धको कसरु 

2.1.7.1 राविर् र्ान, झन्डा िा धनशान छापको 
अपमान र्रेको िा क्षधत परु् र्ाएको (दफा 
151) 

अपराि संविताको दफा 
151 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.7.2 राविर् विभधूतको अपमान र्रेको अपराि संविताको दफा 
152 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.1.8 

 
 
 

िमयसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.8.1 िाधमयक स्थल िा पविर माधनएको 
स्थानलाई क्षधत परु् र्ाएको (दफा 155) 

अपराि संविताको दफा 
155 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.8.2 िाधमयक भािनामा आघात परु् र्ाएको (दफा 
156) 

अपराि संविताको दफा 
156 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.8.3 िाधमयक रीधत ल्स्थधतमा बािा परु् र्ाएको 
(दफा 157) 

अपराि संविताको दफा 
157 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.8.4 िमय पररितयन, सोको उद्योर् िा दरुुत्सािन 
र्रेको (दफा 158) 

अपराि संविताको दफा 
158 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भेदभाि तथा 
अन्र् 
अपमानजन्र् 
व्र्ििारसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.9.1 भेदभािपूणय व्र्ििार र्रेको (दफा 160) अपराि संविताको दफा 
160 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.2 भेदभाि र्री िस्त ु िा सेिाको िररद 
धबक्री वितरण र्रेको (दफा 161) 

अपराि संविताको दफा 
161 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.3 जिरजस्ती काममा लर्ाएको (दफा 
162) 

अपराि संविताको दफा 
162 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.4 दास बनाएको (दफा 163) अपराि संविताको दफा 
163 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.5 कमैर्ा िा बन्िक िा बाँिा बनाएको 
(दफा 164) 

अपराि संविताको दफा 
164 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.6 सामाल्जक रीधत ल्स्थधतमा िलल पारेको 
(दफा 165) 

अपराि संविताको दफा 
165 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.7 जाधतपाधतको आिारमा छुिाछुत िा अन्र् अपराि संविताको दफा 
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भेदभािपूणय व्र्ििार र्रेको (दफा 166) 166 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.8 र्ातना ददएको (दफा 167) अपराि संविताको दफा 
167 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.9.9 अपमानजनक िा अमानिीर् व्र्ििार 
र्रेको (दफा 168) 

अपराि संविताको दफा 
168 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

वििािसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.10.1 मन्जरुी विना वििाि र्रे, र्राएको (दफा 
171) 

अपराि संविताको दफा 
171 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.10.2 िाडनातामा वििाि र्रे र्राएको (दफा 
172) 

अपराि संविताको दफा 
172 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.10.3 बालवििाि र्रे र्राएको (दफा 173) अपराि संविताको दफा 
173 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.10.4 वििािमा लेनदेन र्रे र्राएको (दफा 
174) 

अपराि संविताको दफा 
174 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.10.5 बिवुििाि र्रेको  (दफा 175) अपराि संविताको दफा 
175 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.11.1 मनसार्पूियक ित्र्ा र्रेको (दफा 177) अपराि संविताको दफा 
177 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.11.2 जानी जानी कुनै काम र्री ज्र्ान मारेको 
(दफा 178) 

अपराि संविताको दफा 
178 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.11.3 र्म्प्भीर उते्तजना िा ररसको आिेर्मा 
आई ज्र्ान मारेको (दफा 179) 

अपराि संविताको दफा 
179 अन्तर्यत सजार् िनुे 
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2.1.11 

 
 
 

ज्र्ानसम्प्बन्िी 
कसरु 

मदु्दा 
2.1.11.4 मानय चािेको व्र्ल्ि नमरी अको व्र्ल्ि 

मरेको (दफा 180) 
अपराि संविताको दफा 
180 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.11.5 लापरिािीपूियक काम र्री ज्र्ान मारेको 
(दफा 181) 

अपराि संविताको दफा 
181 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.11.6 िेलचक्राईँ र्री ज्र्ान मारेको (दफा 
182) 

अपराि संविताको दफा 
182 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.11.7 ज्र्ान माने उद्योर् (दफा 183) अपराि संविताको दफा 
183 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.11.8 आर्फनो संरक्षकत्िमा रिेको व्र्ल्िलाई 
फाले िा पररत्र्ार् र्रेको (दफा 184) 

अपराि संविताको दफा 
184 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.11.9 आत्मित्र्ा र्नय दरुुत्सािन ददएको (दफा 
185) 

अपराि संविताको दफा 
185 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.12 र्भय संरक्षण 
विरुद्धको कसरु 

2.1.12.1 र्भयपतन र्रे र्राएको (दफा 188) अपराि संविताको दफा 
188 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.13 कुटवपट िा 
अङ्गभङ्गसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.13.1 अङ्गभङ्ग (दफा 192) अपराि संविताको दफा 
192 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

रै्रकानूनी थनुा 

2.1.14.1 बदधनर्तपूियक थनुामा रािेको िा राख् न 
लर्ाएको (दफा 200) 

अपराि संविताको दफा 
200 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.14.2 न्रू्नतम मानिोल्चत सवुििा नददई थनुामा 
रािेको (दफा 201) 

अपराि संविताको दफा 
201 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.1.14 सम्प्बन्िी कसरु 2.1.14.3 छाड्ने आदेश भएकोमा थनुी रािेको अपराि संविताको दफा 
202 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.14.4 र्ोप्र् तररकाले थनुामा रािेको (दफा 
203) 

अपराि संविताको दफा 
203 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.15 व्र्ल्ि बेपत्ता 
पानेसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.15.1 व्र्ल्ि बेपत्ता पाने कार्य र्रे र्राएको 
(दफा 206) 

अपराि संविताको दफा 
206 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 

2.1.16 

 
 
 
 
 

अपिरण िा 
शरीरबन्िक 
सम्प्बन्िी कसरु 

2.1.16.1 अपिरण र्रे र्राएको (दफा 211) अपराि संविताको दफा 
211 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.16.2 शरीरबन्िक धलएको (दफा 212) अपराि संविताको दफा 
212 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.16.3 अपिरण िा शरीरबन्िकको दरुुत्सािन 
ददएको िा आदेश ददएको िाउद्योर् िा 
षडर्न्र र्रेको िा मधतर्ार भएको (दफा 
213) 

अपराि संविताको दफा 
213 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

करणी सम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.17.1 जबरजस्ती करणी र्रेको (दफा 219) अपराि संविताको दफा 
219 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.17.2 थनुामा रिेको व्र्ल्िसँर् करणी र्रेको 
(दफा 221) 

अपराि संविताको दफा 
221 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.17.3 आर्फनो संरक्षण िा सरुक्षामा रिेको 
व्र्ल्िसँर् करणी र्रेको (दफा 222) 

अपराि संविताको दफा 
222 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.17.4 कार्ायलर् िा पेसार्त सेिा राप्त र्ने 
व्र्ल्िसँर् करणी र्रेको (दफा 223) 

अपराि संविताको दफा 
223 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.1.17.5 बालर्ौन दरुूपर्ोर् र्रेको  (दफा 225) अपराि संविताको दफा 
225 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.17.6 बालबाधलका विरुद्ध अराकृधतक मैथनु 
र्रे र्राएको (दफा 226) 

अपराि संविताको दफा 
226 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इलाजसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.18.1 विना इजाजत इलाज र्रेको (दफा 230) अपराि संविताको दफा 
230 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.2 बदधनर्तपूियक इलाज र्रेको (दफा 
231) 

अपराि संविताको दफा 
231 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.3 लापरिािी िा िेलचक्राइ र्री इलाज 
र्रेको (दफा 232) 

अपराि संविताको दफा 
232 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.4 मन्जरुी विना मानि शरीरमा परीक्षण 
र्रेको (दफा 233) 

अपराि संविताको दफा 
233 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.5 इजाजत राप्त व्र्ल्िको धसफाररसधबना 
जोल्िमपूियकऔषिीधबक्री वितरण (दफा 
234) 

अपराि संविताको दफा 
234 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.6 औषिीमा धमसािट र्रेको िा धमसािट 
र्रेको औषिीधबक्री र्रेको (दफा 235) 

अपराि संविताको दफा 
235 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.7 म्प्र्ाद नाघेको औषिीधबक्री र्रेको िा पूिय 
साििानी नधलई औषिीधबक्री   र्रेको 
(दफा 236) 

अपराि संविताको दफा 
236 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.8 एक औषिीलाई अको औषिी भनी धबक्री 
वितरण र्रेको (दफा 237) 

अपराि संविताको दफा 
237 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.18.9 झठु्ठा पररक्षण रधतिेदन ददएको (दफा अपराि संविताको दफा 
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23८) 238 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.19 

 
 
 
 
 
 
 

चोरी तथा 
डाकँासम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.19.1 चोरी र्रेको (दफा 241) अपराि संविताको दफा 
241 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.19.2 नकिजनी चोरी र्रेको (दफा 243) अपराि संविताको दफा 
243 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.19.3 डाँका र्रेको (दफा 244) अपराि संविताको दफा 
244 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.19.4 चोरीमा रर्ोर् िनुे औजार धलई विँडेको 
(दफा 245) 

अपराि संविताको दफा 
245 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.19.5 बर्ली मारेको (दफा 246) अपराि संविताको दफा 
246 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ठर्ी, 
आपराधिक 
विश्वासघात तथा 
आपराधिक 
लाभ (एक्टसयन) 
सम्प्बन्िीकसरु 

2.1.20.1 ठर्ी र्रेको (नेपाल सरकार िा नेपाल 
सरकारको पूणय िा  

 अधिकांश स्िाधमत्ि िा धनर्न्रणमा 
भएको संस्थालाई) (दफा 24९(३)(क)) 

अपराि संविताको दफा 
24९(३)(क) अन्तर्यत 
सजार् िनुे मदु्दा 

2.1.20.2 ठर्ी र्रेको (आर्फनो नाम, दजाय, पदिी, 
र्ोग्र्ता ढाँटी) (दफा 24९(३)(ि)) 

अपराि संविताको दफा 
24९(३)(ि) अन्तर्यत 
सजार् िनुे मदु्दा 

2.1.20.3 ठेक्का िा करारको काममा फरक पारेको 
(दफा 250) 

अपराि संविताको दफा 
250 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.20.4 सम्प्पल्त्तको आपराधिक उपर्ोर् र्रेको 
(दफा 251) 

अपराि संविताको दफा 
251 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.20.5 आपराधिक विश्वासघात र्रेको (दफा अपराि संविताको दफा 
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25२) 252 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.20.6 आपराधिक लाभ (एक्सटसयन) धलएको 
(दफा 253) 

अपराि संविताको दफा 
253 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मदु्रासम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.21.1 िोटा मदु्रा बनाएको (दफा 256) अपराि संविताको दफा 
256 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.2 िोटा मदु्रा चलन र्रेको (दफा 257) अपराि संविताको दफा 
257 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.3 िोटा मदु्रा बनाउने सामान बनाएको, 
रािेको िा ममयत र्रेको (दफा 258) 

अपराि संविताको दफा 
258 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.4 मापदण्ड विपरीत मदु्रा बनाएको (दफा 
259) 

अपराि संविताको दफा 
259 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.5 मदु्रा बनाउने औजार बाविर लरे्को अपराि संविताको दफा 
260 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.6 मदु्राको तौल घटाएको िा रूप बदलेको अपराि संविताको दफा 
261 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.21.7 रोक लर्ाएको मदु्रा चलन चलतीमा 
लर्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
262 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.8 बैंक नोट िा धसक्का जलाएको, र्ालेको, 
च्छ्र्ातेको िा लेिेको 

अपराि संविताको दफा 
263 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.21.9 झरुो बैंक नोट दरुूपर्ोर् र्रेको अपराि संविताको दफा 
264 अन्तर्यत सजार् िनुे 
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मदु्दा 
 
 
 
 
 
 

2.1.22 

 
 
 
 
 
 

वटकटसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.22.1 िोटा वटकट बनाएको िा चलन र्रेको अपराि संविताको दफा 
267 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.1.22.2 िोटा वटकट बनाउन े औजार िररद 
धबक्री ममयत इत्र्ादद र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
268 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.22.3 रर्ोर् भएको वटकट पनुः रर्ोर्मा 
लर्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
269 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.22.4 साियजधनक धलितमा रर्ोर् भएको 
वटकट उप्काएको 

अपराि संविताको दफा 
270 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

धलितसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.23.1 वकते र्रेको – (रािपधतबाट रमाणीकरण 
भएको धलित) 

अपराि संविताको दफा 
276 (3) (क)  
अन्तर्यत सजार् िनुे मदु्दा 

2.1.23.2 वकते र्रेको (अदालतको फैसला िा 
आदेश) 

अपराि संविताको दफा 
276(3) (ि)  अन्तर्यत 
सजार् िनुे मदु्दा 

2.1.23.3 वकते र्रेको (रदेश रमिुबाट 
रमाणीकरण भएको) 

अपराि संविताको दफा 
276(3)(ि१)  अन्तर्यत 
सजार् िनुे मदु्दा 

2.1.23.4 अन्र् सरकारी िा साियजधनक धलित 
वकते र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
276(3) (र्)  अन्तर्यत 
सजार् िनुे मदु्दा 

2.1.23.5 वकते धलित बनाउने औजार बनाएको अपराि संविताको दफा 
278 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 

 

आपराधिक 
रिेश तथा 

2.1.24.1 आपराधिक उपद्रि र्रे र्राएको (धनजी 
सम्प्पल्त्तबािेक) 

अपराि संविताको दफा 
285 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.1.24 आपराधिक 
उपद्रिसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.1.24.2 कसरु र्री राप्त र्रेको सम्प्पल्त्त धलएको अपराि संविताको दफा 
287 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 

2.1.25 

 
 
 
 
 

पशपुक्षी 
सम्प्बन्िी कसरु 

2.1.25.1 र्ाइ र्ोरु मारेको िा कुटेको अपराि संविताको दफा 
289 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.25.2 पशपुक्षी रधत धनदयर्ी व्र्ििार र्रेको अपराि संविताको दफा 
290 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.25.3 साियजधनक स्थलमा पशपुक्षी मारेको अपराि संविताको दफा 
291 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.1.26 उद्योर् 2.1.26.1 उद्योर् माधथ 2.1.25 सम्प्मका 
कसरु मध्रे् कुनै कसरुको 
उद्योर् र्रेको भने्न मदु्दा 

2.1.27 दरुुत्सािन 2.1.27.1 दरुुत्सािन माधथ 2.1.25 सम्प्मका 
कसरु मध्रे् कुनै कसरुको 
दरुुत्सािन र्रेको भने्न 
मदु्दा 

2.1.28 षडर्न्र 2.1.28.1 षडर्न्र माधथ 2.1.25 सम्प्मका 
कसरु मध्रे् कुनै कसरुको 
षडर्न्र र्रेको भने्न मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.29 

 
 
 
 
 
 
 

मानि 
बेचधबिन तथा 
ओसार पसार 

2.1.29.1 मानि बेचधबिन/ओसार पसार मानि बेचधबिन तथा 
ओसार पसार (धनर्न्रण) 
ऐन, २०६४ र तत्काधलन 
जीउ मास्ने बेच्छ्ने कार्य 
(धनर्न्रण) ऐन, २०४३ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.29.2 मानि अङ्ग ल्झक्ने मानि शरीरको अङ्ग 
रत्र्ारोपण (धनर्धमत तथा 
धनषिे) ऐण, २०५५ 
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बमोल्जम पनय आउने मदु्दा 
बािेक मानि अङ्ग ल्झक्ने 
उद्योर्समेतका मदु्दा 

2.1.29.3 मानि बेचधबिन/ ओसार पसार अन्र् माधथको िर्ीकरणमा 
नपरेका मानि बेचधबिन 
तथा ओसार पसार ऐन, 
२०६४ बमोल्जम पनय 
आएका अन्र् मदु्दा  

2.1.30 िलुाक 2.1.30.1 िलुाकसम्प्बन्िी िलुाक ऐन, २०१९ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.31 नार्ररकता 2.1.31.1 नार्ररकता झठुा वििरण पेस र्री 
नार्ररकता धलएको, 
विदेशीले नार्ररकता 
धलएको,दोिोरो नार्ररकता 
धलएको र नार्ररकता 
िदर समेतका सम्प्पूणय मदु्दा 

2.1.32 राचीन स्मारक 2.1.32.1 राल्चन स्मारकसम्प्बन्िी राचीन स्मारक संरक्षण 
ऐन, २०१३ अन्तर्यतका 
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लारू्औषि 

2.1.33.1 लारू्औषि र्ाँजा/चरेस लारू्औषि धनर्न्रण ऐन, 
२०३३ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.33.2 लारू्औषि िेरोइन सबै वकधसमका िेरोइन 
ब्राउन सरु्र, व्िाइट 
सरु्र, अवफम, 
कोकासम्प्बन्िी मदु्दा 

2.1.33.3 लारू्औषि फेल्न्सधडल जनुसकैु नाम र्रेका 
कोधडनर्िु पदाथय 
समेतका लारू् औषि 
सम्प्बन्िी मदु्दा 

2.1.33.4 लारू्औषि अन्र् वट.धड. जेधसक, 
एल.एस.डी, Nitrojepam 
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लर्ार्तका मनोद्वीपक 
पदाथयिरु (Psychotrophic 

Suvstances)भएका 
माधथको िर्ीकरणमा 
नपरेका लारू्औषि 
सम्प्बन्िी मदु्दा 

2.1.34 आिश्र्क सेिा 2.1.34.1 आिश्र्क सेिा आिश्र्क सेिा सञ्चालन 
ऐन, २०१४ अन्तर्यतका 
मदु्दा 

2.1.35 अपाङ्ग 2.1.35.1 अपाङ्गतासम्प्बन्िी अपाङ्गता भएका व्र्ल्िको 
अधिकारसम्प्बन्िी ऐन, 
२०७४ को दफा ५७ 
बमोल्जम नेपाल  
सरकारिादी िनुे मदु्दा 

2.1.36 धलितको 
र्ोप्र्ता 

2.1.36.1 धलितको र्ोप्र्तासम्प्बन्िी धलितिरुको 
र्ोप्र्तासम्प्बन्िी ऐन, 
२०३९ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.37 रािदानी 2.1.37.1 रािदानी रािदानी ऐन, २०२४ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.38 आिश्र्क िस्त ु 2.1.38.1 आिश्र्क िस्त ु आिश्र्क िस्त ु संरक्षण 
ऐन, २०१२ अन्तर्यतका 
मदु्दा  

2.1.39 थनुिुा/कैदी 
भारे् भर्ाएको 

2.1.39.1 थनुिुा/कैदी भारे् भर्ाएको कारार्ार ऐन, २०१९ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.40 चन्दा 2.1.40.1 चन्दासम्प्बन्िी चन्दा ऐन, २०३० 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.41 ल्चठ्ठा 2.1.41.1 ल्चठ्ठासम्प्बन्िी ल्चठ्ठा ऐन, २०२५ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.42.1 सिारी ज्र्ान सिारी तथा र्ातार्ात 
व्र्िस्था ऐन, २०४९ 
अन्तर्यतका मदु्दा 
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2.1.42 
 

सिारी ज्र्ान 
िा अङ्गभङ्ग िा 
घाइते 

2.1.42.2 सिारी अङ्गभङ्ग सिारी तथा र्ातार्ात 
व्र्िस्था ऐन, २०४९ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.42.3 सिारी घाइते  सिारी तथा र्ातार्ात 
व्र्िस्था ऐन, २०४९ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.43 रै्र सैधनक 
ििाइ उडान 

2.1.43.1 रै्र सैधनक ििाइ उडान रै्र सैधनक ििाइ उडान 
(धसधभल एधभर्सन) ऐन, 
२०१५ को दफा ९क 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.1.44 छापािाना तथा 
रकाशन 

2.1.44.1 छापािाना तथा रकाशन छापािाना तथा रकाशन 
सम्प्बन्िी ऐन, २०४८ को 
दफा १५ अन्तर्यतका 
मदु्दा 

 
 
 

2.1.45 

 
 

वकते िा 
जालसाजी 

2.1.45.1 वकते अनसूुची-१ मा समािेस 
भएका कसरुको 
कारणबाट उठेको वकते 
सम्प्बन्िी मदु्दा 

2.1.45.2 जालसाजी अनसूुची-१ मा समािेस 
भएका कसरुको 
कारणबाट उठेको 
जालसाजीसम्प्बन्िी मदु्दा 

2.1.46 विविि 2.1.46.1 अन्र् कसरु रचधलत कानून बमोल्जम 
र्स अनसूुचीमा समािेश 
भएको कसरु 

2.1.46.2 विविि नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना रकाशन 
र्री र्स अनसूुचीमा 
समािेश र्रेको कसरु 
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२.२. मलुकुी फौजदारी कार्यविधि (संविता) ऐन, २०७४ को अनसूुची-२ मा उल्ललल्ित नपेाल 
सरकारिादी िनुे फौजदारी मदु्दा:- 

2.2(क) अपराि संवितामा उल्ललल्ित भएका मदु्दा:- 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 

 
 
 
 
 
 
 

साियजधनक वित, 

स्िास््र्, सरुक्षा, 
सवुििा र 
नैधतकता 
विरुद्धका कसरु 

2.2.1.1 िाद्य पदाथयमा धमसािट र्रेको अपराि संविताको दफा 
107 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.2.1.2 झकु्र्ानमा पारी िाद्य पदाथय 
धबक्री वितरण र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
108 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.2.1.3 झकु्र्ानमा पारी िस्त ु धबक्री 
वितरण र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
109 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.2.1.4 पानी दूवषत पारेको अपराि संविताको दफा 
111 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.2.1.5 िातािरण रदूवषत र्रेको अपराि संविताको दफा 
112 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.2.1.6 साियजधनक बाटो, नदी िा स्थलमा 
ितरा िा बािा परु् र्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
113 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 
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2.2 (ि) अनसूुची-१ मा उल्ललल्ित भएबािेकका सरकारिादी िनुे मदु्दा:- 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

2.2.2 अध्र्ार्मनसम्प्बन्िी 2.2.2.1 अध्र्ार्मनसम्प्बन्िी - 
अध्र्ार्मन ऐन, २०४९ 

जाली रािदानी बािेक 
अध्र्ार्मन ऐन, २०४९ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.3 अधभलेि 2.2.3.1 अधभलेि  अधभलेि संरक्षण ऐन, 
२०४६ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.4 आमाको दूि 
रधतस्थापन 

2.2.4.1 आमाको दूि रधतस्थापन आमाको दूिलाई  
रधतस्थापन र्ने िस्त ु
(धबवक्र वितरण धनर्न्रण) 
ऐन, २०४९ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.5 आिश्र्क पदाथय 2.2.5.1 आिश्र्क पदाथय आिश्र्क पदाथय 
धनर्न्रण (अधिकार) ऐन, 
२०१७ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.6 औषिी 2.2.6.1 औषिी औषिी ऐन, २०३५ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा  

2.2.7 उपभोिा 
वितसम्प्बन्िी 

2.2.7.1 उपभोिा वितसम्प्बन्िी उपभोिा संरक्षण ऐन, 
२०५४ ले सजार् िनु े
मदु्दा 

2.2.8 कालो बजारी 2.2.8.1 कालो बजारसम्प्बन्िी कालो बजारी तथा केिी 
अन्र् सामाल्जक अपराि 
तथा सजार् ऐन, २०३२ 
अन्तर्यत सजार् िनुे मदु्दा 

2.2.9 िाद्य 2.2.9.1 िाद्यसम्प्बन्िी िाद्य ऐन, २०२३ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.10 र्णुस्तर 2.2.10.1 र्णुस्तरसम्प्बन्िी नेपाल र्णुस्तर (रमाण 
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ल्चन्ि) ऐन, २०३७ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.11 
 

नापतौल सम्प्बन्िी 
कसरु 

2.2.11.1 नाप्ने िा तौलने सािन नक्कली 
बनाएको िा चलन र्रेको 

स्टान्डडय नाप र तौल ऐन, 
२०२५ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.11.2 नाप्ने, तौलने िा र्णुस्तर 
धनिायरण र्ने सािन कपटपूणय 
रर्ोर् र्रेको 

स्टाण्डडय नाप र तौल ऐन, 

२०२५ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.12 चलल्चर 2.2.12.1 चलल्चर चलल्चर (धनमायण रदशयन 
तथा वितरण) ऐन, 
२०२६ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.13 विद्यतु ्चोरी 2.2.13.1 विद्यतु चोरी विद्यतु चोरी धनर्न्रण 
ऐन, २०५८ अन्तर्यतका 
विद्यतु शल्ि 
चोरीसम्प्बन्िी मदु्दा 

2.2.14 छारिलृ्त्त 2.2.14.1 छारिलृ्त्त - छारिलृ्त्त सम्प्बन्िी ऐन, 
२०२१ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.15 जग्र्ा राधप्त 2.2.15.1 जग्र्ा राधप्त जग्र्ा राधप्त ऐन, २०३४ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.16 संकटापन्न 
िन्र्जन्त ु तथा 
िनस्पतीको 
अन्तरायविर् 
व्र्ापार 

2.2.16.1 संकटापन्न िन्र् जन्त ु तथा 
िनस्पतीसम्प्बन्िी 

संकटापन्न िन्र्जन्त ुतथा 
िनस्पधतको अन्तरायवष्टर् 
व्र्ापार धनर्न्रण ऐन, 
२०७३ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.17 जलस्रोत 2.2.17.1 जलस्रोत जलस्रोत ऐन, २०४९ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.18 जीिनाशक विषादद 2.2.18.1 जीिनाशक विषादद जीिनाशक विषादद ऐण, 
२०४८ अन्तर्यतका 
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सरकारिादी िनुे मदु्दा 
2.2.19 दूरसञ्चार 2.2.19.1 दरुसञ्चार दरुसञ्चार ऐन, २०५३ 

अन्तर्यतका सरकारिादी 
िनुे मदु्दा 

2.2.20 धनिायचन अपराि 2.2.20.1 धनिायचन अपराि  धनिायचन तथा मतदाता 
नामािली सम्प्बन्दी 
सरकारिादी िनुे 
फौजदारी मदु्दा 

2.2.21 नोटरी पल्ब्लक 2.2.21.1 नोटरी पल्ब्लक नोटरी पल्ब्लक सम्प्बन्िी 
ऐन, २०६३ ले सजार् 
िनुे सरकारिादी 
फौजदारी मदु्दा 

2.2.22 रधतधलवप 
अधिकारसम्प्बन्िी 
अपराि 

2.2.22.1 रधतधलवप अधिकारसम्प्बन्िी 
अपराि 

रधतधलवप अधिकार 
ऐन,२०५९ अन्तर्यतका 
सरकारिादी िनुे 
फौजदारी मदु्दा 

2.2.23 रधतस्पिायसम्प्बन्िी 2.2.23.1 रधतस्पिायसम्प्बन्िी रधतस्पिाय रिद्वयन तथा 
बजार संरक्षण सम्प्बन्िी 
ऐन, २०६३ ले सजार् 
िनुे सरकारिादी मदु्दा 

2.2.24 बालबाधलका 2.2.24.1 बालबाधलका बालबाधलकासम्प्बन्िी ऐन, 
२०४८ बमोल्जमका 
सजार् िनुे सरकारिादी 
मदु्दा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.25.1 स्रोत निलेुको सम्प्पल्त्त  
2.2.25.2 नक्कली रमाण पर  
2.2.25.3 सरकारी सम्प्पल्त्त सरकारी िा साियजधनक 

सम्प्पल्त्तको विनाधमना, 
दरुूपर्ोर्, मस्र्ौट र्री 
भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्यत 
सजार् िनुे मदु्दािरु र्स 
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2.2.25 
 

भ्रष्टाचार 
िर्ीकरण अन्तर्यत 
रिने। तर भ्रष्टाचार 
धनिारण ऐन अन्तर्यत 
नभई राजश्व चिुािट 
धनर्न्रण ऐन अन्तर्यत 
चलेको राजश्व विनाधमना 
सम्प्बन्िी मदु्दा 
राजश्वसम्प्बन्िी छुटै्ट 
शीषयकमा नामाकरण र्री 
दताय र्ने 

2.2.25.4 घसु नर्द िा ल्जन्सी घसु िा 
ररश्वत धलई भ्रष्टाचार 
र्रेको मदु्दा 

2.2.25.5 भ्रष्टाचार अन्र् माधथको िर्ीकरणमा 
नपरेका भ्रष्टाचारसम्प्बन्िी 
अन्र् मदु्दा 

2.2.26 मानि अङ्ग 
रत्र्ारोपण 

2.2.26.1 मानि अङ्ग रत्र्ारोपण मानि अङ्ग रत्र्ारोपण 
(धनर्धमत र धनषिे) र्ने 
ऐन, २०५५ ले सजार् 
िनुे सरकारिादी 
फौजदारी मदु्दा 

 
 
 
 

2.2.27 

 
 
 
 

राजश्वसम्प्बन्िी 

2.2.27.1 भन्सार भन्सार ऐन अन्तर्यतको 
दािी भएको राजश्व 
सम्प्बन्िी न्रू्न 
विजकीकरण समेतका 
मदु्दा 

2.2.27.2 कर आर्कर, मूलर्अधभिवृद्ध 
कर र अन्तशलुकलर्ार्त 
सबै रकारका कर 
सम्प्बन्िी मदु्दा 

2.2.27.3 राजश्व (अन्र्) माधथको िर्ीकरणमा 
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नपरेका राजश्वसम्प्बन्िी 
अन्र् मदु्दा 

2.2.28 िन 2.2.28.1 िन िन ऐन, २०४९ ले 
सजार् िनुे सम्प्पूणय मदु्दा 

2.2.29 िन्र्जन्त ु 2.2.29.1 िन्र्जन्त ु राविर् धनकुञ्ज तथा 
िन्र्जन्त ु संरक्षण ऐन, 
२०२९ अन्तर्यत सजार् 
िनुे सम्प्पूणय मदु्दा 

2.2.30 विदेशी विधनमर् 2.2.30.1 विदेशी विधनमर् विदेशी विधनमर् (धनर्धमत 
र्ने) ऐन, 2019 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.31 िैदेल्शक रोजर्ार 2.2.31.1 िैदेल्शक रोजर्ार ठर्ी िैदेल्शक रोजर्ार ऐन, 
२०६४ अन्तर्यत सजार् 
िनुे िैदेल्शक रोजर्ार 
सम्प्बन्िी ठधर् मदु्दा 

2.2.31.2 िैदेल्शक रोजर्ार अन्र् िैदेल्शक रोजर्ार ऐन, 
२०६४ अन्तर्यतका 
ठर्ीबािेकका अन्र् मदु्दा 

2.2.32 कम्प्प्र्टुर 
(साइिर) 

2.2.32.1 कम्प्प्र्टुरसम्प्बन्िी अपराि विद्यतुीर् (इलेक्रोधनक) 
कारोबार सम्प्बन्िी ऐन, 
2063 ले सजार् िनु े
सरकारिादी फौजदारी 
मदु्दा 

2.2.33 सेनासम्प्बन्िी 2.2.33.1 सेनासम्प्बन्िी सैधनक ऐन, २०६३ 
अन्तर्यत दार्र िनुे मदु्दा 

2.2.34 धितोपर सम्प्बन्िी 2.2.34.1 धितोपर कारोबारसम्प्बन्िी धितोपरसम्प्बन्िी ऐन, 
२०६३ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.35 व्र्ल्िर्त घटना 2.2.35.1 व्र्ल्िर्त घटना जन्म मतृ्र् ु तथा अन्र् 
व्र्ल्िर्त घटना (दताय 
र्ने) ऐन, २०३३ 
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अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

 
 
 

2.2.36 

 
 
 

पश ुस्िास््र् 

2.2.36.1 दाना पदाथय दाना पदाथय सम्प्बन्िी ऐन, 
२०३३ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.36.2 पश ुििशाला पश ु ििशाला र मास ु
जाँच ऐन, २०५५ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.37.3 पश ुस्िास््र् पश ु स्िस््र् तथा पश ु
सेिा ऐन, २०५५ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.37 दैिी रकोप 2.2.37.1 दैिी रकोप दैिी रकोप (उद्दार) ऐन, 
२०३९ अन्तर्यतका 
सरकारिादी मदु्दा 

2.2.38 स्िास््र् व्र्िसार्ी 2.2.38.1 स्िास््र् व्र्िसार्ी स्िस््र् व्र्िसार्ी पररषद 
सम्प्बन्िी ऐन, २०५३ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.39 राि बैंक 2.2.39.1 राि बैंक नेपाल राि बैंक ऐन, 
२०५८ अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.40 ल्शक्षा 2.2.40.1 ल्शक्षासम्प्बन्िी ल्शक्षा ऐन, २०२८ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.41 सामाल्जक अपराि 2.2.41.1 सामाल्जक अपराि सामाल्जक व्र्ििार 
(सिुार) ऐन) २०३३ 
अन्तर्यतका सरकारिादी 
मदु्दा 

2.2.42 बैंविर् कसरु 2.2.42.1 बैंविर् कसरु बैंक तथा विल्त्तर् संस्था 
सम्प्बन्िी ऐन, 2073 
एिं बैंविर् कसरु तथा 
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सजार् ऐन, २०६४ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.43 विरुिा संरक्षण 2.2.43.1 विरुिा संरक्षण विरुिा संरक्षण ऐन, 
2064 अन्तर्यतका मदु्दा 

2.2.44 जेष्ठ नार्ररक 2.2.44.1 जेष्ठ नार्ररकसम्प्बन्िी जेष्ठ नार्ररकसम्प्बन्िी 
ऐन, २०६३ अन्तर्यतका 
मदु्दा 

2.2.45 विविि 2.2.45.1 विविि माधथ िर्ीकरणमा 
नपरेका बाँकी सम्प्पूणय 
मदु्दा 

 

2.2 (र्) कानून बमोल्जम र्स अनसूुचीमा समािेश भएको कसरु: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

2.2.46  2.2.46.1   
2.2.47  2.2.47.1   
2.2.48  2.2.48.1   
2.2.49  2.2.49.1   
2.2 (घ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना रकाशन र्री र्स अनसूुची अन्तर्यत कारबािी र 
वकनारा िनुे भनी तोकेको कसरु: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

2.2.50  2.2.50.1   
2.2.51  2.2.51.1   
2.2.52  2.2.52.1   
2.2 (ङ) माधथ रकरण (क),(ि),(र्),(घ) अन्तर्यतको कसरुको षडर्न्र, उद्योर्, दरुुत्सािन तथा 
सोसँर् सम्प्बल्न्ित कसरु: 
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क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 
 
 
 

2.2.53 

 
 
 
 
 
 

विविि 

2.2.53.1 उद्योर् माधथ रकरण 
(क),(ि),(र्) र (घ) 
अन्तर्यतको कसरुको 
उद्योर् 

 
2.2.53.2 दरुुत्सािन माधथ रकरण (क), (ि), 

(र्) र (घ) अन्तर्यतको 
कसरुको दरुुत्सािन 

2.2.53.3 षडर्न्र माधथ रकरण (क), (ि), 

(र्) र (घ) अन्तर्यतको 
कसरुको षडर्न्र 
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२.3. मलुकुी फौजदारी कार्यविधि (संविता) ऐन, २०७४ को अनसूुची-3 मा उल्ललल्ित फौजदारी 
मदु्दा:- 

2.3 (क) अपराि संवितामा उललेि भएका मदु्दा:- 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साियजधनक 
अधिकारीको 
अिज्ञासम्प्बन्िी 
कसरु 

2.3.1.1 समाह्वान, इतलार्नामा इत्र्ाददको 
तामेलीमा िािा परु् र्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
75 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.2 समाह्वान, इतलार्नामा, सूचना िा 
आदेश नबझुी फकायएको 

अपराि संविताको दफा 
76 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.3 समाह्वान, इतलार्नामा सूचना िा 
आदेश तामेली िनु नददई छली 
विंडेको 

अपराि संविताको दफा 
77 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.4 समाह्वान, इतलार्नामा इत्र्ादद 
च्छ्र्ातेको िा उप्काएको 

अपराि संविताको दफा 
78 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.5 झठुो तररकाले म्प्र्ाद तामेल 
र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
79 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.6 धलित पेस र्नय इन्कार र्रेको अपराि संविताको दफा 
80 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.3.1.7 शपथ धलएको व्र्ल्िले झठुा 
कुरा व्र्ि र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
81 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.8 शपथ र्नय इन्कार र्रेको अपराि संविताको दफा 
82 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.3.1.9 जिाफ ददन इन्कार र्रेको अपराि संविताको दफा 
83 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.3.1.10 झठुा जानकारी ददएको अपराि संविताको दफा 
84 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.11 राि सेिकलाई कतयव्र् पालना 
र्नय अिरोि परु् र्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
85 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.3.1.12 राि सेिकलाई मद्दत ददन 
इन्कार र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
86 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.3.1.13 आदेशको अिज्ञा र्रेको अपराि संविताको दफा 
87 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

 

 

2.3 (ि) अनसूुची-1 िा अनसूुची-२ मा उललेि भएकोमा बािेक नेपाल सरकार सम्प्बल्न्ित रिेको 
िा संिैिाधनक धनकार्, अदालत िा साियजधनक अधिकारीको िक, वित िा सरोकार धनवित रिेको 
फौजदारी कसरु: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

2.3.2 अदालतको 
अििेलना 

2.3.2.1 अदालतको अििेलना न्र्ार् रशासन ऐन, 
२०७३ को दफा १७ 
अन्तर्यतका मदु्दा 

2.3.3  2.3.3.1   
2.3.4  2.3.4.1   
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२.4. मलुकुी फौजदारी कार्यविधि (संविता) ऐन, २०७४ को अनसूुची-४ मा उल्ललल्ित दधुनर्ािादी 
फौजदारी मदु्दा:- 

2.4 (क) अपराि संवितामा उललेि भएका मदु्दा: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुटवपट िा 
अङ्गभङ्गसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.4.1.1 कुटवपट र्रेको अपराि संविताको दफा 
191 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.1.2 तेजाब िा अन्र् रासार्धनक, 

जैविक िा विषाल ु पदाथय रर्ोर् 
र्री कुरूप पारेको 

अपराि संविताको दफा 
193 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.1.3 र्म्प्भीर उते्तजना िा ररसको 
आिेसबाट कुटवपट िा अङ्ग भङ्ग 
र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
194 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.1.4 लापरिािी िा िेलचक्राइ र्री 
कुटवपट, अङ्गभङ्ग िा अन्र् चोट 
परु् र्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
195 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.1.5 आपराधिक बल रर्ोर् र्रेको अपराि संविताको दफा 
196 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.1.6 कसरु र्ने धनर्तले िेिोस पारेको अपराि संविताको दफा 
197 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

 
 
 
 

2.4.2 

 
 
 
 

करणीसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.4.2.1 िाडनातामा करणी र्रेको अपराि संविताको दफा 
220 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.2.2 र्ौन दवु्र्यििार र्रेको अपराि संविताको दफा 
224 अन्तर्यत सजार् िनु े
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मदु्दा 
2.4.2.3 अराकृधतक मैथनु र्रेको (१८ 

िषय र सोभन्दा बढी उमेरकी 
मविला भएमा) 

अपराि संविताको दफा 
226 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 

2.4.3 

ठर्ी, 
आपराधिक 
विश्वासघात तथा 
आपराधिक 
लाम (एक्टसयन) 
सम्प्बन्िी कसरु 

2.4.3.1 ठर्ी अपराि संविताको दफा 
२४९(३) (र्)अन्तर्यत 
सियसािारणलाई 
ठर्ीर्रेको मदु्दा 

2.4.3.2 अपराधिक विश्वासघात  अपराि संविताको दफा 
252 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा(ब्र्ल्ि िा नेपाल 
सरकार बािेक अन्र् 
संस्था िादी भएमा) 

 
 
 
 

2.4.4 

 
 
 
 

धलितसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.4.4.1 वकते र्रेको (व्र्ल्िर्त धलित) अपराि संविताको दफा 
276 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.4.2 जालसाजी र्रेको अपराि संविताको दफा 
279 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.4.3 जालसाजी धलितलाई सद्धेसरि 
व्र्ििारमा लर्ाएको 

अपराि संविताको दफा 
280 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 
 
 
 

2.4.5 

 
 
 

आपराधिक 
रिेश तथा 
आपराधिक 
उपद्रिसम्प्बन्िी 
कसरु 

2.4.5.1 अपराधिक रिेश र्रेको 
(व्र्ल्िर्त सम्प्पल्त्त) 

अपराि संविताको दफा 
284 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.5.2 लटुवपट र्रेको अपराि संविताको दफा 
286 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.5.3 कसरु र्री राप्त र्रेको सम्प्पल्त्त 
धलएको(व्र्ल्ि िादी भएमा) 

अपराि संविताको दफा 
287 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ोपनीर्ता 
विरुद्धका कसरु 

2.4.6.1 अकायको कुरा सनुेको िा ध्िनी 
अिन र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
293 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.2 र्ोप्र् कुरा रकट र्रेको अपराि संविताको दफा 
294 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.3 अनमुधत विना व्र्ल्िको तस्िीर 
ल्िचेको िा तस्िीरको स्िरूप 
विर्ारेको 

अपराि संविताको दफा 
295 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.4 अनमुधत विना एकको तस्िीर 
अरुलाई ददएको िा धबक्री र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
296 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.5 ल्चठ्ठी िोलेको िा टेधलफोनमा 
र्रेको कुरा सनुेको 

अपराि संविताको दफा 
297 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.6 विद्यतुीर् माध्र्मद्वारा र्ोपनीर्ता 
भङ्ग र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
298 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.7 छलकपटपूणय टेधलफोन िा 
सन्देश रिाि र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
299 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.8 िैरान पाने धनर्तले ल्चठीपर 
लेिेको 

अपराि संविताको दफा 
300 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.9 कानून बमोल्जम बािेक अरुको 
शरीर िानतलासी र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
301 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.6.10 अरुको आिासमा अनधिकृत 
रिेश र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
302 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

  2.4.7.1 र्ाली र्रेको अपराि संविताको दफा 
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2.4.7 
 

र्ाली बेइज्जती 
सम्प्बन्िी कसरु 

305 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.7.2 बेइज्जती र्रेको अपराि संविताको दफा 
306 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

 

2.4 (ि) अनसूुची १, २ िा ३ मा उललेि भएदेल्ि बािेकका फौजदारी कसरु: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साियजधनक 
न्र्ार् विरुद्धका 
कसरु 

2.4.8.1 झठु्ठा रमाण बनाएको अपराि संविताको दफा 
89 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.8.2 झठु्ठा रमाणपर बनाएको र 
ददएको 

अपराि संविताको दफा 
90 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.8.3 झठु्ठा रमाण िा रमाणपर रर्ोर् 
र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
91 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.8.4 कसरुदारलाई आश्रर् ददएको अपराि संविताको दफा 
95 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.8.5 कसरु भएको जानकारी नददएको अपराि संविताको दफा 
96 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.8.6 सम्प्पल्त्त दबाएको िा सम्प्पल्त्तमा 
झठु्ठा दाबी र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
97 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.8.7 झठु्ठा उजरुी ददएको अपराि संविताको दफा 
98 अन्तर्यत सजार् िनु े
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मदु्दा 
2.4.8.8 बदधनर्तपूियक अनसुन्िान िा 

अधभर्ोजन र्रेको 
अपराि संविताको दफा 
99 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.8.9 जमानतको सतय विपरीत 
अनपुल्स्थत भएको 

अपराि संविताको दफा 
100 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.8.10 पक्राउको िािा विरोि र्रेको िा 
थनुाबाट भारे्को 

अपराि संविताको दफा 
101 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.9 
 

साियजधनक 
वित, स्िास्थ, 
सरुक्षा, सवुििा 
र नैधतकता 
विरुद्धका कसरु 

2.4.9.1 घर धनमायण र्दाय, भत्काउँदा िा 
ममयत र्दाय लापरिािी र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
115 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.9.2 पशपंुक्षी राख् दा लापरिािी र्रेको अपराि संविताको दफा 
116 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

 
 
 
 
 

2.4.10 

 
 
 
 

राविर् तथा 
साियजधनक 
सम्प्पदा 
विरुद्धका कसरु 

2.4.10.1 साियजधनक घर, जग्र्ा आर्फनो 
बनाएको 

अपराि संविताको दफा 
147 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.10.2 साियजधनक सम्प्पदा आर्फनो 
बनाएको 

अपराि संविताको दफा 
148 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.10.3 राकृधतक सम्प्पदामाधथ अधतक्रमण 
र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
149 अन्तर्यत सजार् िनुे 
मदु्दा 

2.4.10.4 साियजधनक भौधतक संरचनाको 
अनधिकृत कब्जा िा विनास 
र्रेको 

अपराि संविताको दफा 
150 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 

2.4.11 पश ुकरणी 
र्रेको 

2.4.11.1 पश ुकरणी र्रेको अपराि संविताको दफा 
227 अन्तर्यत सजार् िनु े
मदु्दा 
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2.4 (र्) रचधलत कानून बमोल्जम व्र्ल्ििादी भई दार्र िनु ुपने फौजदारी रकृधतका कसरु: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

2.4.27  2.4.27.1   
2.4.28  2.4.28.1   
2.4.29  2.4.29.1   
2.4.30  2.4.30.1   

 

2.4 (घ) रकरण (क), (ि), (र्) अन्तर्यतका कसरुको उद्योर्, षडर्न्र, दरुुत्सािन तथा सोसँर् 
सम्प्बल्न्ित पररच्छ्छेद ११ अन्तर्यतका कसरु: 

क्र.सं. मदु्दाको विषर् मदु्दाको 
नामको 
क्रमसंख्र्ा 

मदु्दाको नाम पषु्ट्याईँ 

 
 
 

2.4.31 

 
 
 

विविि 

2.4.31.1 उद्योर् माधथ रकरण (क), (ि), 

(र्) अन्तर्यतको कसरुको 
उद्योर् 

2.4.31.2 षडर्न्र माधथ रकरण (क), (ि), 

(र्) अन्तर्यतको कसरुको 
षडर्न्र 

2.4.31.3 दरुुत्सािन माधथ रकरण (क), (ि), 

(र्) अन्तर्यतको कसरुको 
दरुुत्सािन 

 


