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सङ्गठित ऄपराध ठनर्वारण ऐन ऄन्तगगतका कसूरमा सजाय ठनधागरण सम्बन्धी सामान्य 

मागगदर्गनको अर्वश्यकता 

सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०70 रे सङ्गङ्छठत अऩयाधका अङ्झतङ्चयक्त कङ्झतऩम र्म्बीय कसूयजन्म कामण तथा सङ्गङ्छठत 
अऩयाधको अनङ्टसन्धान तथा कायर्वाहीभा फाधा ङ्जर्वयोध र्ने र्वा ऩीङ्झडत य साऺीको र्ोऩनीमता बङ्ग र्ने कसूयजन्म कामणराई 
अऩयाधीकयण र्यी सजामको व्मर्वस्था र्येको छ। 

ऐनको ऩङ्चयच्छेद-२ भा सङ्गङ्छठत अऩयाध सम्फन्धी व्मर्वस्था यहेको छ। दपा ३ को उऩदपा (२) रे आऩयाङ्झधक 
सभूहको राबको राङ्झर्, आऩयाङ्झधक सभूहको ङ्झनदे्नभा, आऩयाङ्झधक सभूहकोतपण फाट, आऩयाङ्झधक सभूहसॉर् ङ्झभरेय र्वा 
आऩयाङ्झधक सभूह बई जानी जानी कङ्ट नै र्म्बीय अऩयाध र्येभा , उऩदपा (४) रे अऩयाङ्झधक सभूहराई सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण र्वा 
सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण सहमोर् ऩङ्टमाणउन कङ्ट नै काभ जानी जानी र्यी र्वा नर्यी अऩयाङ्झधक सभूहको काभ कायर्वाहीभा सहबार्ी हङ्टन े
र्वा सघाउ ऩङ्टमाणउने र्वा सञ्चाय साधन र्वा सूचना प्रङ्जर्वङ्झध उऩरब्ध र्याउने र्वा आङ्झथणक सहमोर् र्ने र्वा कङ्ट नै साधन उऩरब्ध 
र्याउने र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्ने व्मङ्ञक्तराई आश्रम ङ्छदने, रङ्टकाउने र्वा बर्ाउने कामण र्येभा तथा दपा ४ रे सङ्गङ्छठत अऩयाधको 
तमायी र्येभा, षडमन्र र्येभा, उद्योर् र्येभा र्वा दङ्टरुत्साहन ङ्छदएभा र्वा भङ्झतमाय बएभा सङ्गङ्छठत अऩयाधको कसूय हङ्टने व्मर्वस्था 
र्येको छ। दपा ३ को प्रमोजनका राङ्झर् ३ र्वषणबन्दा फढी कैद सजाम हङ्टने कसूय, ऐनको ऩङ्चयच्छेद-३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य 

भ्रष्टाचाय र्वा सम्ऩङ्ञि ्ङ्टङ्जिकयण र्वा आतङ्ककायी कृमाकराऩभा ङ्जर्वङ्ञिम रर्ानी भाङ्झनने कसूयराई सोही दपाको उऩदपा (३) रे 
र्म्बीय अऩयाध भानेको छ। 

सङ्गङ्छठत अऩयाधभा हङ्टने सजामको हकभा ऐनको दपा ९ को िण्ड (क) रे उक्त दपा ३ को उऩदपा (३) को िण्ड 
(क) र्वा (ि) तथा उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसूय र्ने कसूयदायराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामको अङ्झतङ्चयक्त थऩ 
५0 प्रङ्झत्त सजाम हङ्टने व्मर्वस्था र्येको छ। ऐनको दपा ९ को िण्ड (ि) रे दपा ३ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसूय 
र्ने कसूयदायराई प्रचङ्झरत कानूनभा सजामको व्मर्वस्था बएको यहेनछ बने ५ र्वषणसम्भ कैद र्वा रु. ५ रािसम्भ जङ्चयफाना  र्वा 
दङ्टरै्व सजाम हङ्टने व्मर्वस्था र्येको छ।तय दपा ४ भा उङ्ञलरङ्ञित सङ्गङ्छठत अऩयाधको तमायी र्ने, षडमन्र र्ने, उद्योर् र्ने र्वा 
दङ्टरुत्साहन ङ्छदने र्वा भङ्झतमाय हङ्टने सम्फन्धी कसूयको हकभा ऐनभा सजामको छङ्ट टै्ट व्मर्वस्था बएको ऩाइॉदैन। 

ऐनको ऩङ्चयच्छेद-३ भा प्रचङ्झरत कानूनरे अऩयाङ्झधकयण नर्येका कङ्झतऩम कसूयजन्म कामणहरुराई र्म्बीय अऩयाधको 
रुऩभा अऩयाधीकयण र्यी सजामको व्मर्वस्था सभेत र्येको छ।ऩङ्चयच्छेद-३ अन्तर्णत अऩयाधीकयण र्ङ्चयएका कसूयजन्म कामणभा 
हङ्टने सजामको सम्फन्धभा दपा ९ को  िण्ड (र्) (घ) (ङ) य (च) भा व्मर्वस्था यहेको छ। 

साथै, दपा ३६, ४४, ५० य ५३ रे सङ्गङ्छठत अऩयाधको अनङ्टसन्धान, कायर्वाही  य प्रभाण ऩयीऺणभा फाधा ङ्जर्वयोध र्ने 
तथा ऩीङ्झडत र्वा साऺीको ऩङ्चयचमात्भक ङ्जर्वर्वयण प्रकट र्ने र्वा सार्वणजङ्झनक र्ने कामणराई सभेत अऩयाङ्झधकयण र्यी सजामको 
व्मर्वस्था र्येको छ। 

३ र्वषणबन्दा फढी कैद सजाम हङ्टने कसूय, भ्रष्टाचाय तथा सम्ऩङ्ञि ्ङ्टङ्जिकयण र्वा आतङ्ककायी कृमाकराऩभा ङ्जर्वङ्ञिम रर्ानी 
सम्फन्धी कसूय सङ्गङ्छठत रुऩरे र्ने कसूयदायराई सङ्गङ्छठत अऩयाध र्येफाऩत हङ्टने थऩ सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी व्मर्वस्था कसूय 
सम्फन्धी तत ् तत ् साभान्म भार्णद्णनभा नै व्मर्वस्था र्ङ्चयएको हङ्टॉदा त्मस्ता कसूयहरुराई मस साभान्म भार्णद्णनभा सभारे्व् 
र्ङ्चयएको छैन। दपा ८ भा उङ्ञलरङ्ञित आऩयाङ्झधक राब ङ्झरने (एक्सटसणन) सम्फन्धी कसूय अऩयाध सॊङ्जहताको दपा २५३ भा 
ऩङ्झन अऩयाधीकयण बएको य सो कसूयका सम्फन्धभा छङ्ट टै्ट साभान्म भार्णद्णन फनाइएको हङ्टॉदा सो कसूयराई सभेत मस साभान्म 
भार्णद्णनभा सभारे्व् र्ङ्चयएको छैन।जन्भकैदको ङ्झनङ्ञित सजाम हङ्टने दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयका हकभा सजाम ङ्झनधाणयण 
सम्फन्धी छङ्ट टै्ट सङ्टन ङ्टर्वाई र्नङ्टण नऩने बएकोरे सो कसूयका सम्फन्धभा सभेत भार्णद्णन फनाइएको छैन।् 

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजामको व्मर्वस्था नबएका दपा ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा  ५, ६ य 
७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय र्ने कसूयदायराई न्माङ्जमक स्र्वङ्जर्वरे्वकभा सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने र्यी सजामको भाङ्झथलरो हदभार तथा 
भाङ्झथलरो य तलरो हदको व्मर्वस्था र्ङ्चयएको छ। 

साथै, सोही ऐन अन्तर्णतका कसूय र्ने कसूयदायराई अऩयाध सॊङ्जहता एर्वभ ्प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ थऩ सजाम हङ्टने 
व्मर्वस्था सभेत यहेको छ। 
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सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी छङ्ट टै्ट साभान्म भार्णद्णनभा सभारे्व् र्ङ्चयएका कसूय, ऐनको ऩङ्चयच्छेद-३ भा उङ्ञलरङ्ञित 
जन्भकैदको ङ्झनङ्ञित सजाम हङ्टने कसूय तथा ३ र्वषणसम्भ कैद तथा रु.३० हजायसम्भ जङ्चयफाना हङ्टने कसूय फाहेकका तथा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सजामको व्मर्वस्था नबएका दपा ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा ४, ५, ६, ७, ३६, ४४, 

५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय तथा सङ्गङ्छठत अऩयाध तथा ऐन अन्तर्णतका अन्म कसूयको दङ्टरुत्साहन, षडमन्र, उद्योर् र्वा 
भङ्झतमाय हङ्टने कसूय र्ने कसूयदायराई सम्फि कानूनका व्मर्वस्थाहरुराई सभग्रताभा ङ्जर्वचाय र्यी न्माङ्जमक स्र्वङ्जर्वरे्वकभा उऩमङ्टक्त 
सजाम ङ्झनधाणयण र्नण भार्णद्णनको राङ्झर् सर्वोच्च अदारतरे मो सङ्गठित ऄपराध ठनर्वारण ऐन ऄन्तगगतका कसरूको सजाय 

ठनधागरण सम्बन्धी सामान्य मागगदर्गन फनाएको छ। 
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सामान्य मागगदर्गनको प्रयोग  

 मो साभान्म भार्णद्णन सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा  
४, ५, ६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण भार्णद्णकको रुऩभा यहनेछ य त्मस्तो 
कसूयभा कसूयदाय ठहय बएको प्रङ्झतर्वादीराई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् प्रमोर् हङ्टनेछ। 

 मो साभान्म भार्णद्णन १८ र्वषण र्वा सोबन्दा फढी उभेय बएको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण रारू् हङ्टनेछ य  कङ्ट नै 
कसूयदाय १८ र्वषणबन्दा कभ उभेयको बएभा त्मस्तो कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण कसरूदार बालबाठलकाको 

सजाय ठनधागरण सम्बन्धी सामान्य मागगदर्गन सभेत रारू् हङ्टनेछ। 

 ऐनरे अङ्झधकतभ तथा अङ्झधकतभ य न्मूनतभ सजामको व्मर्वस्था र्येको प्रत्मेक कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा ङ्जर्वद्यभान 
कसूयको र्म्बीयता फढाउने तथा घटाउने अर्वस्थाका आधायभा उऩमङ्टक्त सजाम ङ्झनधाणयणको राङ्झर् कैद सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्ट (Base point) ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको छ। 

 सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाको साभान्मतमा् भध्मङ्जर्वन्दङ्टराई कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट ङ्झनधाणयण 
र्ङ्चयएको छ। 

(उदाहयणको राङ्झर् ३ देङ्ञि १० र्वषणसम्भ कैदको सजामको व्मर्वस्था बएको कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट 
६ र्वषण ६ भङ्जहना कामभ र्ङ्चयएको) 

 ऐनभा बएको सजामको व्मर्वस्थाका आधायभा सजामको भाङ्झथलरो य तलरो दामयाको साभान्मतमा् भध्मङ्जर्वन्दङ्टराई 
सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको छ। 

 अऩयाध सॊङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता फढाउने अर्वस्था भङ्टद्दाभा ङ्जर्वद्यभान बएभा सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्टफाट कसूयको र्वर्णभा उङ्ञलरङ्ञित अङ्झधकतभ ् सजामको हदभा नफढ्ने र्यी फढाउन सङ्जकने र्यी तथा अऩयाध 
सॊङ्जहताको दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता घटाउने अर्वस्था भङ्टद्दाभा ङ्जर्वद्यभान बएभा सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्टफाट 
ऐनभा उङ्ञलरङ्ञित न्मूनतभ सजामको हदभा नघट्ने र्यी सजामको भारा घटाउन सङ्जकने र्यी सजाम ङ्झनधाणयण र्ने ङ्जर्वङ्झध 
तम र्ङ्चयएको छ। 

 मस साभान्म भार्णद्णनभा सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनको राङ्झर् सम्फि कानूनहरुभा यहेका सम्फङ्ञन्धत व्मर्वस्थाहरुराई 
सभग्रभा भध्मनजय र्यी सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य 
दपा ५, ६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयभा अऩयाध सॊङ्जहता य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन सक्ने 
थऩ सजामराई सभेत सभारे्व् र्ङ्चयएको छ। 

 सजाम ङ्झनधाणयणराई सहज, र्वस्तङ्टऩयक य एकरुऩताऩूणण फनाउन सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी १५ र्वटा चयणहरु ङ्झनधाणयण 
र्ङ्चयएको छ। मस साभान्म भार्णद्णनको बार्- १ भा सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी सफै १५ र्वटै चयणहरुभा र्नङ्टण ऩने 
कामण य सोको आधायहरु उलरेि र्ङ्चयएको छ।तय अन्म बार्हरुभा बने सफै चयणभा र्नङ्टण ऩने कामणहरुको ऩङ्टनरेिन 
नर्यी सम्फङ्ञन्धत कसूयभा आकङ्जषणत हङ्टने चयणहरु बार् -१ भा उलरेि बए फभोङ्ञजभ र्ने र्यी उलरेि र्ङ्चयएको 
छ।बार्-१ भा उलरेि र्येको बन्दा ऩथृक व्मर्वस्था र्नङ्टण ऩयेकोभा बने सम्फङ्ञन्धत बार्भा छङ्ट टै्ट व्मर्वस्था र्ङ्चयएको छ। 

 मस साभान्म भार्णद्णनभा सजाम ङ्झनधाणयणको क्रभभा र्नङ्टण ऩने कामणहरुराई १५ र्वटा चयणको तकण सङ्गत क्रभ तम 
र्ङ्चयएको बए ताऩङ्झन कसूयको प्रकृङ्झतका आधायभा मसै भार्णद्णनभा तम र्ङ्चयएको क्रभराई आर्वश्मकता अनङ्टसाय 
ऩङ्चयर्वतणन र्यी प्रमोर् र्नण सङ्जकनछे। 

 ऩीङ्झडत सॊयऺण ऐनको दपा ११ भा सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण अङ्ञघ ऩीङ्झडत उऩङ्ञस्थत बई धायणा व्मक्त र्नण चाहेभा 
ऩीङ्झडतराई भनाङ्झसफ सभम प्रदान र्नङ्टण ऩने तथा दपा २५ भा ऩीङ्झडत प्रबार्व प्रङ्झतरे्वदन ऩे् र्नण सक्ने व्मर्वस्था बएको 
सन्दबणभा ऩीङ्झडतरे कङ्ट नै धायणा व्मक्त र्येको बए र्वा ऩीङ्झडत प्रबार्व प्रङ्झतरे्वदन ऩे् बएको बए त्मस्तो धायणा र्वा 
प्रङ्झतरे्वदनराई भार्णद्णनको छैठौँ, सातौँ य फाह्रौँ चयणभा ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩनेछ। 

 कङ्ट नै कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण अङ्ञघ सजामऩूर्वणको प्रङ्झतरे्वदन भार् र्ने आदे् बएकोभा सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको 
दपा १२, सजाम ङ्झनधाणयण ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ ४ तथा र्वारर्वाङ्झरका सम्फन्धी कानून सभेतका आधायभा सयकायी 
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र्वङ्जकर र्वा कसूयदायको कानून व्मर्वसामीरे सजामऩूर्वणको प्रङ्झतरे्वदन ऩे् र्नङ्टण ऩने व्मर्वस्था यहेको छ । त्मसयी ऩे् 
बएको प्रङ्झतरे्वदनका सम्फन्धभा सयकायी र्वङ्जकर र्वा कसूयदायको कानून व्मर्वसामी र्वा कसूयदाय र्वा कसूयदाय 
र्वारर्वाङ्झरकाको हकभा ङ्झनजको सॊयऺकरे ङ्झरङ्ञित याम ऩे् र्येभा त्मस्तो प्रङ्झतरे्वदन तथा ङ्झरङ्ञित यामराई अर्वस्था 
अनङ्टसाय मसै साभान्म भार्णद्णनको तेस्रो, चौथो, छैठौँ, सातौँ, आठौँ, फाहौँ, तेहौँ य चौधौँ चयणभा ङ्जर्वचाय र्नण सङ्जकनेछ।  

 कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेतथा घटाउने सफै अर्वस्थाहरु सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ३ को 
उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा  ५, ६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित प्रत्मेक कसूयभा सभान 
रुऩभा सान्दबीक नहङ्टने हङ्टॉदा सम्फङ्ञन्धत कसूयको प्रकृङ्झतराई भध्मनजय र्यी कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेतथा कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने सान्दबीक अर्वस्थाहरुभार भार्णद्णनको त्मस्तो कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत बार्भा उलरेि र्ङ्चयएको छ। 

 सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत देहामका कसूय तथा ती कसूय र्ने 
कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धभा देहाम फभोङ्ञजभ र्ङ्चयएको छ्- 

अपराठधक 

षडयन्र 

 

सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय फाहेक अन्म कसूयको 
आऩयाङ्झधक षडमन्र र्ने कामणको अऩयाङ्झधकयण तथा सजाम सम्फन्धी छङ्ट टै्ट व्मर्वस्था नबई 
अऩयाध सॊङ्जहताको दपा ३३ फभोङ्ञजभको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रारू् हङ्टने हङ्टॉदा 
त्मस्तो कसूयको कसूयदायराई मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -६ फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण 
ऩने। 

उद्योग सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय फाहेक अन्म कसूयको 
उद्योर् र्ने कामणको अऩयाङ्झधकयण तथा सजाम सम्फन्धी छङ्ट टै्ट व्मर्वस्था नबई अऩयाध सॊङ्जहताको 
दपा ३४ फभोङ्ञजभको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रारू् हङ्टने हङ्टॉदा त्मस्तो कसूयको 
कसूयदायराई मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -६ फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

दुरुत्साहन सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय फाहेक अन्म कसूयको 
दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणको अऩयाङ्झधकयण तथा सजाम सम्फन्धी छङ्ट टै्ट व्मर्वस्था नबएकोरे अऩयाध 
सॊङ्जहताको दपा ३५ फभोङ्ञजभको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रारू् हङ्टने हङ्टॉदा त्मस्तो 
कसूयको कसूयदायराई मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -६ फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

मठतयार सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय फाहेक अन्म कसूयको 
भङ्झतमाय हङ्टने कामणको अऩयाङ्झधकयण तथा सजाम सम्फन्धी छङ्ट टै्ट व्मर्वस्था नबएकोरे दपा ३६ 
फभोङ्ञजभको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रारू् हङ्टने हङ्टॉदा त्मस्तो कसूयको कसूयदायराई 
मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -६ फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

 मो साभान्म भार्णद्णन अङ्झधकतभ तथा अङ्झधकतभ य न्मूनतभ सजामको व्मर्वस्था बएको सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, 

२०७० को दपा ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा ५, ६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित 
कसूय र्ने कसूयदायराई उऩमङ्टक्त सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् जायी र्ङ्चयएको बए ताऩङ्झन मस भार्णद्णनका 
ङ्जर्वङ्झबङ्ङ चयणहरु जन्भकैदको सजाम हङ्टने तथा ३ र्वषणसम्भ कैद तथा रु.३० हजायसम्भ जङ्चयफाना हङ्टने कसूयभा 
कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्नणको राङ्झर् सभेत भार्णद्णक यहनेछन।् 

 भङ्टद्दाको तथ्म, कसूयदाय एर्वभ ् ऩीङ्झडतको अर्वस्था य ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई भध्मनजय र्दाण मस साभान्म भार्णद्णनको  कङ्ट नै 
चयण अर्वरम्र्वन र्नण नसङ्जकन े र्वा न्मामको योहभा उऩमङ्टक्त नहङ्टने देिेभा पैसराभा सोको कायण िङ्टराई मस 
भार्णद्णनको कङ्ट नै चयण अर्वरम्र्वन नर्यी सजाम ङ्झनधाणयण र्नण फाधा ऩने छैन। 
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पररभाषा 

 

ङ्जर्वषम र्वा प्रसङ्गरे अको अथण नरार्ेभा मस साभान्म भार्णद्णनभा,- 

 
(क) “कसूयदाय” बङ्ङारे सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय 

य दपा ४, ५, ६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयभा कसूयदाय ठहय बएको प्रङ्झतर्वादी सम्झनङ्ट 
ऩछण।    

(ि) “कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट” बङ्ङारे सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० को दपा ३ को उऩदपा (४) 
भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा ५, ६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा 
कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् कसूयको र्म्बीयता फढाउने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बएभा कैद 
सजामको अर्वधी फढाउन े य कसूयको र्म्बीयता घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बएभा कैद सजामको अर्वधी 
घटाउने प्रमोजनका राङ्झर् कसूयदायराई हङ्टन सक्ने सजामको दामयाका आधायभा तम र्ङ्चयएको कैद सजामको 
सङ्टरुर्वाती ङ्झफन्दङ्ट (Starting point) सम्झनङ्ट ऩछण। 

(र्) “कैद सजामको दामया” बङ्ङारे ऐनको सम्फङ्ञन्धत दपाभा व्मर्वस्था बएको भाङ्झथलरो य तलरो सजामको 
पासरा सम्झनङ्ट ऩछण। 
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ठर्वषय सूची 

 

भाग कसरू पृष्ठ 

बार्-१ सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण सहमोर् ऩङ्टमाणउन जानी जानी कङ्ट नै काभ र्यी 
र्वा नर्यी सङ्गङ्छठत सभूहको काभ कायर्वाहीभा सहबार्ी हङ्टने र्वा सघाउ ऩङ्टमाणउने र्वा सञ्चाय 
साधन र्वा सूचना प्रङ्जर्वङ्झध, आङ्झथणक सहमोर् र्वा साधन उऩरब्ध र्याउन ेर्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध 
र्ने व्मङ्ञक्तराई आश्रम ङ्छदने र्वा रङ्टकाउने र्वा बर्ाउने कामण र्ने र्वा र्याउने सम्फन्धी कसूय 

९ 

बार्-२ आऩयाङ्झधक सभूह स्थाऩना र्ने, सञ्चारन र्ने र्वा र्याउने र्वा जानी जानी आऩयाङ्झधक सभूहको 
सदस्म हङ्टने र्वा कसैराई सदस्म फनाउने सम्फन्धी कसूय 

१७ 

बार्-३ ङ्जर्वध्र्व्ाॊत्भक कामण सम्फन्धी कसूयको उद्योर् र्ने र्वा दङ्टरुत्साहन ङ्छदने र्वा सो कसूय र्नण 
फाध्म र्याउने र्वा सो र्नण र्वा र्याउन एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त जम्भा र्ने र्वा सभूह िडा र्ने 
र्वा िटन ऩटन र्ने र्वा हातहङ्झतमाय र्वा फभ ङ्जर्वष्पोटक र्वा ङ्जर्वषारङ्ट ऩदाथण उत्ऩादन र्वा 
ङ्जर्वतयण र्ने र्वा याख्न ेर्वा ओसायऩासय र्वा आमात ङ्झनमाणत र्ने र्वा ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट र्ने र्वा प्रचाय 
प्रसाय र्ने र्वा र्याउने सम्फन्धी कसूय 

१९ 

बार्-४ याष्डसेर्वकरे कसूयको अनङ्टसन्धान र्वा ऩूऩणऺ को ङ्झसरङ्झसराभा अदारत र्वा आपूबन्दा भाङ्झथको 
अङ्झधकायीको आदे्को ऩारना नर्येको सम्फन्धी कसूय। 

२२ 

बार्-५ सङ्टयाकी, उजूयकताण र्वा साऺीको ङ्जर्वर्वर्वयण र्वा अङ्झबरेि सार्वणजङ्झनक र्ने सम्फन्धी कसूय। २४ 

बार्-६ सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐनको ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा  ४, ५, 
६, ७, ३६, ४४, ५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको आऩयाङ्झधक षडमन्र, उद्योर्, दङ्टरुत्साहन 

तथा भङ्झतमाय सम्फन्धी कसूय। 

२६ 
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भाग-१ 

कसरूः  सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण सहमोर् ऩङ्टमाणउन जानी जानी कङ्ट नै काभ र्यी र्वा नर्यी सङ्गङ्छठत 
सभूहको काभ कायर्वाहीभा सहबार्ी हङ्टने र्वा सघाउ ऩङ्टमाणउने र्वा सञ्चाय साधन र्वा सूचना प्रङ्जर्वङ्झध, आङ्झथणक 
सहमोर् र्वा साधन उऩरब्ध र्याउने र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्ने व्मङ्ञक्तराई आश्रम ङ्छदने र्वा रङ्टकाउने र्वा 
बर्ाउने कामण र्ने र्वा र्याउने सम्फन्धी कसूय। 

सम्बद्ध कानूनः  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० । 

दफा/उपदफा/खण्ड कसरू सजाय 

 ३ (४) 

 ९ (ि) 

 

सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण सहमोर् 
ऩङ्टमाणउन जानी जानी कङ्ट नै काभ र्यी र्वा नर्यी सङ्गङ्छठत 
सभूहको काभ कायर्वाहीभा सहबार्ी हङ्टने र्वा सघाउ ऩङ्टमाणउने 
र्वा सञ्चाय साधन र्वा सूचना प्रङ्जर्वङ्झध, आङ्झथणक सहमोर् र्वा 
साधन उऩरब्ध र्याउने र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्ने व्मङ्ञक्तराई 
आश्रम ङ्छदने र्वा रङ्टकाउने र्वा बर्ाउने कामण र्ने र्वा र्याउने 
सम्फन्धी कसूय। 

 प्रचङ्झरत कानूनभा सजामको 
व्मर्वस्था बए सोको ५० प्रङ्झत्त 
थऩ सजाम, य 

 सजामको व्मर्वस्था नबएको बए ५ 
र्वषणसम्भ कैद र्वा रु. ५ रािसम्भ 
जङ्चयफाना र्वा दङ्टरै्व सजाम 

ऩङ्जहरो चयण्  (कसूयको र्वर्ण मङ्जकन र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद य जङ्चयफानाको भाङ्झथलरो हदको व्मर्वस्था 
सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम 
ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झर् कसूयको र्वर्ण ङ्जर्वबाजन र्नण आर्वश्मक नऩने हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा कसूयको 
र्वर्ण मङ्जकन र्नण नऩने। 

दोस्रो चयण्  (कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने)  सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस 
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् देहाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने। 

कसरूको 

र्वगग 

कसरू  कैद सजायको 

अधार ठर्वन्दु 

कैद सजायको 

दायरा (Range) 

- सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण सहमोर् 
ऩङ्टमाणउन जानी जानी कङ्ट नै काभ र्यी र्वा नर्यी सङ्गङ्छठत 
सभूहको काभ कायर्वाहीभा सहबार्ी हङ्टने र्वा सघाउ 
ऩङ्टमाणउने र्वा सञ्चाय साधन र्वा सूचना प्रङ्जर्वङ्झध, आङ्झथणक 
सहमोर् र्वा साधन उऩरब्ध र्याउने र्वा सङ्गङ्छठत 
अऩयाध र्ने व्मङ्ञक्तराई आश्रम ङ्छदने र्वा रङ्टकाउने र्वा 
बर्ाउने कामण र्ने र्वा र्याउने सम्फन्धी कसूय।  

२ र्वषण ६ 
भङ्जहना कैद 

५ र्वषणसम्भ कैद 

तेस्रो चयण्  (सजामको उद्दशे्म ङ्जर्वचाय र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१३ फभोङ्ञजभ देहामका कङ्ट नै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय र्ने। 

सजायका उदे्दश्य 

 कसूय र्नण कसूयदाय र्वा अन्म व्मङ्ञक्तराई हतोत्साङ्जहत र्ने, 

 सभाज र्वा सभङ्टदामराई सङ्टयऺा र्ने, 

 ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण सङ्जहत न्माम प्रदान र्ने,  

 कसूयदायराई सभाजभा ऩङ्टनस्थाऩना र्नण सहमोर् र्ने र्वा सङ्टधाय र्ने, 

 कसूयदायराई सभाजफाट अरर् याख्न,े  

 कसूयदायराई आफ्नो कामणप्रङ्झत ऩिाताऩ फोध र्याई ऩीङ्झडत व्मङ्ञक्त र्वा सभङ्टदामराई हाङ्झन 
नोक्सानी बएको छ बङ्ङे कङ्ट याको अनङ्टबङू्झत र्याउन,े 
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 कानूनद्वाया ङ्झनषङे्झधत आचयणको ङ्झनन्दा र्ने। 

चौथो  चयण्  (सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)  मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण देहामका ङ्झसद्दान्तहरुको 
अर्वरम्र्वन र्ने। 

सजाय ठनधागरण गने अधार 

सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा ११ को उऩदपा (२), 

 दङ्टई र्वा सोबन्दा फढी काभफाट कङ्ट नै कसूय हङ्टने यहेछ य त्मस्ता काभ भध्मे कङ्ट नै एक काभ छङ्ट टै्ट 
कसङ्टय हङ्टने यहेछ बने सफैबन्दा फढी सजाम हङ्टने कसूयभा भार सजाम र्ने। 

सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १४, 
 कसूयको र्म्बीयता य कसूयदायको दोषको भारा अनङ्टसाय सजाम सभानङ्टऩाङ्झतक बन्दा फढी नर्ने, 

 सजामको उद्देश्म प्राप्त र्नण आर्वश्मक हङ्टने बन्दा चको सजाम नर्ने, 

 उस्तै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा घटेको कसूयको अको कसूयदायराई ऩङ्जहरे ङ्छदइएको सजामसर् अङ्झभलदो र्वा 
असभान सजाम हङ्टन नहङ्टने र्यी सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 एकबन्दा फढी कसूयको राङ्झर् सजाम र्दाण र्वा कङ्ट नै कसूयभा सजाम बोर्ी यहेको कसूयदायराई 
अको कसूय फाऩत सजाम र्दाण सभग्र सजाम उङ्ञचत य सभानङ्टऩाङ्झतकबन्दा फढी हङ्टन नहङ्टने र्यी 
सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 कसूयको अनङ्टऩातभा अन्म सजाम नै ऩमाणप्त हङ्टने देङ्ञिएभा कैद सजाम नर्ने। 

सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १५ फभोङ्ञजभ देहामका कङ्ट याराई आधाय ङ्झरने्-  

 कसङ्टयको र्म्बीयता य कसूयदायको दोषको भारा, 
 कसूय र्दाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, 

 कसूयको र्म्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्थाहरु, 

 कसूयदायको आचयण य ङ्जर्वर्तको कृमाकराऩ, 

 जघन्म र्वा र्म्बीय प्रकृङ्झतका कसूय र्ने कसूयदायराई कैद सजाम, 

 ऩटके कसूयदायराई ऩङ्झछलरो कसूय फाऩत हङ्टने सजामको दोब्फय थऩ सजाम,  

 सभाज र्वा सभङ्टदामराई ितया हङ्टने कसूयदायराई कैद सजाम, 

 कङ्ट नै सयकायी कामाणरम र्वा सार्वणजङ्झनक र्वा सङ्गङ्छठत सॊस्थाको ऩद र्वा ओहदाभा फहार यही त्मस्तो 
ऩद र्वा ओहोदाको दङ्टरुऩमोर् र्यी कसूय र्ने कसूयदायराई त्मस्तो कसूयभा हङ्टने सजामको डेढी 
सजाम। 

ऩाॉचौ चयण्  (कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेर्वा घटाउन ेअर्वस्था ङ्जर्वश्लषेण र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण 
र्दाण अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लषेण र्ने। 

कसरूको गम्भीरता बढाउने ऄर्वस्था कसरूको गम्भीरता घटाउने 

ऄर्वस्था 

 सयकाय प्रभङ्टि र्वा ङ्जर्वदे्ी याज्म प्रभङ्टिको ङ्झफरुि कसूय 
र्येको, 

 याष्डऩङ्झत र्वा सयकाय प्रभङ्टि र्वा ङ्जर्वदे्ी याज्म प्रभङ्टिको 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा कसूय र्येको, 

 ङ्जर्वश्वासको दङ्टरुऩमोर् र्यी कसूय र्येको, 
 कङ्ट नै सार्वणजङ्झनक ऩदको राब उठाई र्वा दङ्टरुऩमोर् र्यी कसूय 

र्येको, 

 कसूयदायको उभेय अठाय 
र्वषणबन्दा कभ र्वा ऩचहिय 
र्वषणबन्दा भाङ्झथ बएको, 

 कसूयदायको कसूय र्ने 
ङ्झनमत नबएको, 

 जङ्टन व्मङ्ञक्तको ङ्झफरुि कसूय 
बएको छ त्मस्तो व्मङ्ञक्तरे 
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 सार्वणजङ्झनक ऩद धायण र्येको व्मङ्ञक्तरे आफ्नो ऩदीम कतणव्म 
ऩारन र्नण रार्ेकोभा फाधा ऩङ्टमाणउने र्वा ङ्झनजराई कङ्ट नै 
रै्यकानूनी काभ र्नण रर्ाउने ङ्झनमतरे कसूय र्येको, 

 कङ्ट नै सयकायी कामाणरम, सार्वणजङ्झनक कामाणरम र्वा धाङ्झभणक 
स्थरभा कसूय र्येको,  

 ५ र्वा ५ बन्दा फढी व्मङ्ञक्तहरु सभूहभा आर्वि बई कसङ्टय 
र्येको, 

 सार्वणजङ्झनक ्ाङ्ञन्त िरफङ्झरएको, फाढी, ऩङ्जहयो, बकूम्ऩ र्वा 
त्मस्तै प्रकृङ्झतको दैर्वी प्रकोऩ बएको भहाभायी पैङ्झरएको, 
अङ्झनकार ऩयेको र्वा त्मस्तै ङ्जकङ्झसभको अन्म कङ्ट नै सङ्कटको 
राब ङ्झरई कसूय र्येको, 

 हातहङ्झतमाय र्वा ङ्जर्वषारङ्ट र्वा ङ्जर्वष्पोटक ऩदाथण साथभा ङ्झरई र्वा 
प्रमोर् र्यी र्वा ङ्जर्वद्यङ्टत प्रर्वाह र्यी र्वा ङ्जर्वद्यङ्टतीम उऩकयण प्रमोर् 
र्यी कसूय र्येको र्वा हातहङ्झतमाय र्वा ङ्जर्वषारङ्ट र्वा ङ्जर्वष्पोटक 
ऩदाथण ङ्झरएको भाङ्झनसको भद्दतफाट कसूय र्येको, 

 एक ऩटक कैद सजाम ऩाएको कसूयदायरे ऩङ्टन् कसूय 
र्येको, 

 कङ्ट नै ऩाङ्चयतोङ्जषक र्वा आश्वासन र्वा राबको प्ररोबन ऩाउन 
कसूय र्येको, 

 आफ्नो सॊयऺण र्वा ङ्झनमन्रणभा यहेको व्मङ्ञक्त र्वा ङ्ञजम्भाभा 
यहेको सम्ऩङ्ञिको ङ्झफरुि कसूय र्येको, 

 कसैराई क्रङ्ट य मातना, अभानर्वीम र्वा अऩभानजन्म व्मर्वहाय 
र्यी कसूय र्येको, 

 एकै र्वायदातभा एकबन्दा फढी कसूय र्येको, 
 एकै र्वायदातभा एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्तका ङ्झफरुि कसूय 

र्येको, 
 कसैराई अऩहयण र्यी र्वा ्यीय फन्धक ङ्झरई कसूय र्येको, 
 थङ्टना, ङ्जहयासत, कैद र्वा ङ्झनमन्रणभा यहेको व्मङ्ञक्त ङ्झफरुि कसूय 

र्येको, 
 कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको सङ्टयऺाको कतणव्म बएका व्मङ्ञक्तरे आपूरे 

सङ्टयऺा र्नङ्टण ऩने व्मङ्ञक्तको ङ्झफरुि कसूय र्येको,  

 कङ्ट नै जात, जाङ्झत र्वा सम्प्रदामको अङ्ञस्तत्र्व नै ङ्जर्वना् र्ने 
जाङ्झतहत्मा (जेनोसाइड) को उद्देश्मरे कसूय र्येको, 

 कङ्ट नै जात, जाङ्झत, धाङ्झभणक र्वा साॉस्कृङ्झतक सभङ्टदाम ङ्झफरुि घणृा 
उत्ऩङ्ङ र्ने उद्देश्मरे कसूय र्येको, 

 ङ्झनमोङ्ञजत र्वा सङ्गङ्छठत रुऩभा कसूय र्येको, 
 ऩचहिय र्वषणभाङ्झथको र्वृिार्वस्था र्वा ्ायीङ्चयक र्वा भानङ्झसक 

अस्र्वस्थतारे र्दाण होस ठेर्ानभा नयहेको र्वा अऩाङ्गताको 
कायणरे आफ्नो फचाउ र्नण सक्ने ङ्ञस्थङ्झतभा नबएको व्मङ्ञक्त 
र्वा फारफाङ्झरकाको ङ्जर्वरुि कसूय र्येको, 

कसूयदायराई कसूय 
हङ्टन ङ्टबन्दा तत्कारअङ्ञघ 
उिेङ्ञजत र्येको र्वा धम्की 
ङ्छदएको, 

 कसूयदाय र्वा ङ्झनजको कङ्ट नै 
नङ्ञजकको नातेदायका 
ङ्झफरुि र्ङ्चयएको कङ्ट नै 
र्म्बीय कसूयको 
प्रङ्झतकायको रुऩभा तत्कारै 
कसूय बएको, 

 कसूयदायरे स्रे्वच्छारे कसूय 
स्र्वीकाय र्येको र्वा त्मस्तो 
कसूय र्ये फाऩत ऩिाताऩ 
र्येको, 

 कसूयदायरे सम्फङ्ञन्धत 
अङ्झधकायी सभऺ 
आत्भसभणऩण र्येको, 

 कसूयदायरे आपूरे र्येको 
कसूय स्र्वीकाय र्यी 
ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण 
ङ्छदइसकेको र्वा ङ्छदन भञ्जङ्टय 
र्येको, 

 ्ायीङ्चयक, भानङ्झसक तथा 
अऩाङ्गताको कायणरे र्दाण 
कसूयदायको ऺभता ह्रास 
बएको,  

 अदारतभा साॉचो कङ्ट या 
व्मक्त र्यी न्माङ्जमक 
प्रकृमाभा सहमोर् ऩङ्टमाणएको, 

 ऩीङ्झडत ऩऺ य सभाजराई 
हङ्टन र्एको हाङ्झन, 

नोक्सानीको भारा 
उलरेिनीम नदेङ्ञिएको, 

 कसूय स्र्वीकाय र्यी 
बङ्जर्वष्मभा पौजदायी कसूय 
नर्ने प्रङ्झतर्वद्घता व्मक्त 
र्येको, 

 कसैको फहकाउ र्वा 
दर्वार्वभा अऩयाध र्येको, र्वा 

 कसूयदायको उभेय, रैङ्जङ्गक 
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 सर्वायी साधन, ङ्जर्वभान दङ्टघणटना र्वा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ ऩदाण उिाय 
र्ने काभभा िङ्जटॉदा कसूय र्येको,  

 एकऩटक कङ्ट नै कसूयफाट ऩीङ्झडत बैसकेको व्मङ्ञक्तका ङ्झफरुि 
सोही कसूयदायरे अको कसूय र्येको, र्वा 

 कसूयदायको उभेय, रैङ्जङ्गक ङ्ञस्थङ्झत, व्मङ्ञक्तर्त, साभाङ्ञजक 
साॉस्कृङ्झतक ऩषृ्ठबङू्झभ, कसूय र्दाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, कसूय र्नङ्टण 
अङ्ञघको चारचरन रर्ामतका तकण सङ्गत रुऩभा देङ्ञिएका 
अन्म कङ्ट या। 

ङ्ञस्थङ्झत, व्मङ्ञक्तर्त, 
साभाङ्ञजक साॉस्कृङ्झतक 
ऩषृ्ठबङू्झभ, कसूय र्दाणको 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, कसूय र्नङ्टण 
अङ्ञघको चारचरन 
रर्ामतका तकण सङ्गत रुऩभा 
देङ्ञिएका अन्म कङ्ट या। 

छैठौँ चयण्  (कैद मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन र्ने। 

सातौँ चयण्  (जङ्चयफाना मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत जङ्चयफाना हङ्टने हो मङ्जकन र्ने। 

 कसूयदायराई हङ्टने जङ्चयफाना मङ्जकन र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १८ फभोङ्ञजभ देहामका 
आधायभा  र्ने। 

जररबाना ठनधागरण गने अधार 

 कसूय य जङ्चयफानाको अङ्झधकतभ य न्मूनतभ हद ङ्जर्वचाय र्यी ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने,  

 जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण र्दाण देहामका कङ्ट याहरु सभेतराई ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने्– 

 कसूयदायको आङ्झथणक हैङ्झसमत य आम आजणन ऺभता,  
 कसूयदायरे र्येको कसूयको कायणफाट अरु व्मङ्ञक्तराई हङ्टन र्एको आङ्झथणक हानी नोक्सानी, 
 कसूयदायरे र्येको कसूयको कायणफाट कसूयदाय र्वा ङ्झनजको ऩङ्चयर्वायरे प्राप्त र्येको राब, 

 जङ्चयफानाफाट कसूयदायरे ऩारन ऩोषण र्नङ्टण ऩने ऩङ्चयर्वायराई ऩने असय,  

 ऩीङ्झडतराई ङ्झतनङ्टण ऩने ऺङ्झतऩूङ्झतण यकभ,  

 ङ्जर्वर्ो िङ्टरेकोभा ङ्जर्वर्ोका आधायभा जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने, 

 कसूयदाय सङ्गङ्छठत सॊस्था बएभा त्मस्तो सॊस्थाको आङ्झथणक हैङ्झसमत य कायोफाय, 

 दपा ४८ फभोङ्ञजभको ऩीङ्झडत याहत कोषभा यकभ जम्भा र्याउनङ्ट ऩने बए त्मस्तो यकभ। 
 भङ्टद्दाभा प्रङ्झतर्वादीराई जङ्चयफाना मकीन र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १९ फभोङ्ञजभ ऩीङ्झडतराई 

ऺङ्झतऩूङ्झतण ङ्झतनण नसक्ने र्यी जङ्चयफानाको ङ्झनधाणयण र्नण नहङ्टने। 

आठौँ चयण् (थऩ सजाम  हङ्टन ेबए ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई देहाम फभोङ्ञजभ थऩ सजाम हङ्टन सक्न ेअर्वस्था 
बए थऩ सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

थप सजाय हुन सक्ने ऄर्वस्था 

अऩयाध सॊङ्जहताको,  

 दपा ४३ फभोङ्ञजभ एउटै र्वायदातभा एकबन्दा फढी कसूय र्येको र्वा ङ्झबङ्ङ ङ्झबङ्ङ र्वायदातभा ङ्झबङ्ङ 
ङ्झबङ्ङ कसूय र्येको अर्वस्था बएभा डेढी सजाम हङ्टने। 

 दपा ४४ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कसूयभा सजाम ऩाएको व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो सजाम ब ङ्टक्तान र्येको र्वा 
भापी ऩाएको ५ र्वषण अर्वधी ऩूया नहङ्टॉदै अको जघन्म र्वा र्म्बीय कसूय र्येभा ऩङ्झछलरो ऩटक 
र्येको कसूयभा हङ्टने सजामको दोब्फयसम्भ सजाम हङ्टने। 

 दपा १९७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ मो कसूय र्नण सङ्ञजरो ऩाने ङ्झनमतरे फेहोस ऩाने कामण 
बएको य त्मस्तो कसूय बइसकेको यहेछ बने त्मस्तो कसूय फाऩत १ र्वषणसम्भ कैद य रु १० 
हजायसम्भ जङ्चयफाना सजाम थऩ हङ्टने। 

 दपा २१४ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कसैरे अऩहयण र्यी र्वा ्यीय फन्धक ङ्झरई र्वा अऩहयण 
र्यी ्यीय फन्धक ङ्झरई मो कसूय र्येको यहेछ बने ङ्झनजराई मस कसूय फाऩतको सजामभा दपा 
२१४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सजाम थऩ हङ्टने। 
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 मस कसूय र्ने कसूयदायराई थऩ सजामको रुऩभा ङ्झनङ्ञित अर्वङ्झधको कैद तथा ङ्झनङ्ञित यकभको 
जङ्चयफाना हङ्टने बएभा सोही फभोङ्ञजभ थऩ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

 मस कसूय र्ने कसूयदायराई हङ्टन सक्ने थऩ सजाम न्माङ्जमक स्र्वङ्जर्वरे्वकभा ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने 
प्रकृङ्झतको बएभा कसूयदायराई थऩ सजाम र्दाण कसूयको र्म्बीयता, कसूयदायको बङू्झभका य 
आऩयाङ्झधक ऩषृ्ठबङू्झभ सभेतका कङ्ट याहरुराई सभग्रताभा ङ्जर्वचाय र्यी उऩमङ्टक्त थऩ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण 
ऩने। 

नर्वौँ चयण्  (सजामभा छङ्टट ङ्छदन)े  

 दपा २१ फभोङ्ञजभ ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटक अऩयाध र्येको अङ्झबमङ्टक्तरे सङ्गङ्छठत अऩयाध स्र्वीकाय 
र्यी प्रभाण जङ्टटाउन, अन्म अङ्झबमङ्टक्त र्वा ङ्झर्योहराई ऩक्राउ र्नण  प्रहयी सयकायी र्वङ्जकर र्वा 
अदारतराई सहमोर् ऩङ्टमाणएभा भार् दार्वीभा ७५ प्रङ्झत्तसम्भ सजामभा छङ्टट ङ्छदने र्यी भार्दार्वी 
ङ्झरई भङ्टद्दा दामय र्नण सङ्जकने। 

 सजामको भार् दार्वीभा छङ्टट ङ्छदने र्यी अङ्झबमोर् दामय बएभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको 
ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान र्यी अङ्झबमोर् दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको 
सजामभा छङ्टट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 तय भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्त नबएको र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाधको कसूयभा सजाम ऩाएकोभा कैद ब ङ्टक्तान बएको 
३ र्वषण ऩूया नबएको य १ ऩटक सजाम छङ्टटको सङ्टङ्जर्वधा ऩाइसकेको अङ्झबमङ्टक्तराई सजामभा छङ्टट हङ्टन 
नसक्ने। 

द्ौँ चयण्  (कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)  

 सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण प्रमोर् बएको जङ्टनसङ्टकै उऩकयण र्वस्तङ्ट र्वा साधान  कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत जो 
सङ्टकै व्मङ्ञक्तसॉर् यहेको बए ऩङ्झन ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने ।  

 अऩयाध र्यी प्राप्त र्येको सम्ऩङ्ञि कानूनी रुऩभा प्राप्त सम्ऩङ्ञिभा ङ्झभसाइएको यहेछ बने ङ्झभङ्ञश्रत 
सम्ऩङ्ञिफाट छङ्टट्याउन सङ्जकनेभा छङ्टट्याएय य नसङ्जकने बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञिराई यकभभा रुऩान्तयण 
र्यी जपत र्ङ्चयने। 

एघायौँ चयण्  (ङ्जर्वर्ो ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ङ्जर्वर्ो बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा 
मो चयण आकङ्जषणत नहङ्टने। 

फाह्रौँ चयण्  (ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक) 

 मो कसूय र्यी सयकायी सार्वणजङ्झनक र्वा ङ्झनजी सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत बएको यहेछ बने कसूय र्ने र्वा 
र्याउने व्मङ्ञक्तफाट ऐनको दपा १० फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाउनङ्ट ऩने। 

 सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ कसूयदायफाट ऩीङ्झडत ऩऺ र्वा ङ्झनजको हकर्वाराराई 
भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदनङ्ट ऩने। 

 सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा ४१, ४३ य ४४ फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतण ङ्झनधाणयण र्दाण देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने 
र्यी ङ्झनधाणयण र्ने। 

िठतपूठतग ठनधागरण गने अधार 

 ऺङ्झतऩूङ्झतण ङ्झनधाणयण र्दाण देहामका कङ्ट याहरु सभेतराई ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने्– 

 ऩीङ्झडतराई ऩङ्टर्ेको बौङ्झतक, ्ायीङ्चयक, भानङ्झसक य बार्वनात्भक ऺङ्झत, 

 ऩीङ्झडतको भतृ्मङ्ट बइसकेको बए ङ्झनजको हकर्वाराराई ऩनण र्एको ऺङ्झत, 

 कसूयदायको आङ्झथणक श्रोत य अर्वस्था, 
 ऩीङ्झडत तथा ङ्झनजभा आङ्ञश्रत व्मङ्ञक्तको अर्वस्था, 
 अदारतरे उऩमङ्टक्त ठहमाणएका अन्म कङ्ट या। 

 ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाउॉदा नर्द र्वा ङ्ञजन्सी र्वा दङ्टरै्व बयाउन सङ्जकने।   
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 एकबन्दा फढी कसूयदायफाट ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाउॉदा प्रत्मेक कसूयदायरे कसूयको भारा अनङ्टसाय 
ऺङ्झतऩूङ्झतण व्महोने र्यी ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

 ऩीङ्झडतको हकर्वारारे ऺङ्झतऩूङ्झतण ङ्झरने ङ्छदने सम्फन्धभा कङ्ट नै सहभङ्झत र्येभा य त्मस्तो सहभङ्झत 
भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा त्मस्तो सहभङ्झतराई भान्मता ङ्छदन सङ्जकने। 

 ऩीङ्झडत सॊयऺण ऐनको दपा ३१ फभोङ्ञजभ अदारतरे ऩीङ्झडतराई उऩरब्ध र्याइने ऺङ्झतऩूङ्झतणको यकभ 

ङ्झनधाणयण र्दाण देहामको कङ्ट नै र्वा सफै ङ्जर्वषमराई आधाय ङ्झरन सक्ने- 
 ऩीङ्झडतरे व्महोनङ्टण ऩयेको र्वा ऩने ङ्ञचङ्जकत्सकीम, भनोरै्वऻाङ्झनक य भनोङ्ञचङ्जकत्सकीम ऩयाभ्ण 

फाऩत भनाङ्झसफ िचण, 
 ऩीङ्झडतरे व्महोनङ्टण ऩयेको र्वा ऩने औषधोऩचाय िचण, 
 ऩीङ्झडतरे व्महोनङ्टण ऩयेको अप्रत्माङ्झसत मातामात िचण, 
 ऩीङ्झडतरे व्महोनङ्टण ऩयेको कानून व्मर्वसामीको िचण, 
 कसूयको प्रत्मऺ ऩङ्चयणाभको कायणफाट ऩीङ्झडतको व्मङ्ञक्तर्त ऺभताभा ऩङ्टर्ेको ऺङ्झत, 

 ऩीङ्झडतरे व्महोनङ्टण ऩयेको र्वा ऩने आङ्झथणक ऺङ्झत, 

 ऺङ्झत ऩङ्टर्ेका व्मङ्ञक्तर्त साभानको भभणत सम्बाय र्वा नमाॉ िङ्चयद र्दाण रार्ेको र्वा राग्ने िचण, 
 कसूयको प्रत्मऺ ऩङ्चयणाभ स्र्वरुऩ ऩीङ्झडतको र्ङ्टभेको र्वा ऺङ्झत ऩङ्टर्ेको आम आजणन ऺभता, 
 ऩीङ्झडतको ्ायीङ्चयक सौन्दमणभा ऩयेको प्रङ्झतकूर असय,  

 ऩीङ्झडतको ्ायीङ्चयक, फौङ्छद्वक, मौन र्वा प्रजनन ऺभताभा बएको ऺङ्झत, 

 जफयजस्ती कयणीको कसूयको हकभा सो कसूयफाट ऩीङ्झडतको साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक र्वा 
ऩाङ्चयर्वाङ्चयक प्रङ्झतष्ठा र्वा सम्फन्धभा ऩयेको प्रङ्झतकूर प्रबार्व, 

 जफयजस्ती कयणीका कायण ऩीङ्झडत र्बणर्वती बएकोभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ र्बणऩतन र्नण 
र्वा ङ्ञ््ङ्ट जन्भाउन य ङ्ञ््ङ्टराई ऩारनऩोषणको राङ्झर् राग्ने िचण, 

 कसूयका कायण र्बणऩतन बएकोभा औषधोऩचाय िचण, 
 ङ्जर्व्ेष अर्वस्था आकङ्जषणत हङ्टनेभा ऩीङ्झडतरे ङ्झनज ङ्जर्वरुि हङ्टन सक्ने थऩ कसूयफाट फच्ने असर 

ङ्झनमतरे ऩयेको भनाङ्झसफ िचण, 
 ऩीङ्झडतरे व्महोनङ्टण ऩयेको भानङ्झसक र्वा बार्वनात्भक ऺङ्झत, 

 ऺङ्झतको प्रकृङ्झत य प्रबार्व अनङ्टसायको अन्म उऩमङ्टक्त आधाय, 
 ङ्जर्व्ेष अर्वस्था आकङ्जषणत हङ्टने ऩीङ्झडतका हकभा थऩ कसूयफाट प्रथभस्तयको ऩीङ्झडतराई 

फचाउने असर ङ्झनमतरे ऩीङ्झडतरे र्येको भनाङ्झसफ िचण, 
 नाफाङ्झरर् सन्तानरे र्ङ्टभाएको अङ्झबबार्वकको सॊयऺकत्र्व। 
 तय आङ्झथणक ऺङ्झत फाऩत ऩीङ्झडतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको ङ्झफभाफाट ऺङ्झतऩूङ्झतण प्राप्त 

र्येकोभा र्वा प्राप्त र्ने बएकोभा मस िण्ड फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतण ङ्छदइने छैन । 
 कसूयफाट र्वारफाङ्झरका ऩीङ्झडत बएको बए ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाउॉदा फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐनको दपा ७३ 

फभोङ्ञजभ बयाई ङ्छदनङ्ट ऩने। 

 भङ्टद्दाभा पैसरा र्दाण ऩीङ्झडत सॊयऺण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ राग्ने ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक सभेत 
ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

तेह्रौँ चयण्  (अन्म आदे्)  

 मस कसूयभा कसूयदायराई ङ्झनधाणयण बएको सजामको आधायभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको दपा 
१५५ फभोङ्ञजभ कैद फाऩत यकभ ङ्झतनण सङ्जकने अर्वस्था बएभा सो सम्फन्धी आदे् र्ने। 
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 सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २४ को उऩदपा (३) का आधायभा सोही ऐनको दपा 
२२,२४,२५,२६ र्वा २७ फभोङ्ञजभ आदे् हङ्टन नसक्ने बएकोरे सो सम्फन्धी आदे् र्नण 
नसङ्जकने। 

चौधौँ चयण्  (नैङ्झतक ऩतन हङ्टन ेनहङ्टन ेघोषणा र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा 
नबएको सम्फन्धभा देहामका आधायभा ङ्जर्वश्लषेण र्यी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टने अर्वस्थाको घोषणा र्ने। 

 नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने अङ्झबमोर्भा सजाम ऩाएको भाङ्झनने कानूनी व्मर्वस्था (जस्तै् फारफाङ्झरका 
सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा ६७ को उऩदपा (२) तथा ङ्झरितहरुको र्ोप्मता सम्फन्धी ऐन, 

२०३९ को दपा १२ को उऩदपा (२))  

 सर्वोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्भान्त (जस्तै् ने.काऩ.२०३० को ङ्झन.नॊ. ७७४ भा डाका य 
िूनको अऩयाध साभाङ्ञजक नैङ्झतकता ङ्जर्वरुिको अऩयाध हङ्टने/सभाजको नैङ्झतक भूलम र्वा आदे्राई 
कङ्ट नै ङ्झनयऩेऺ य अऩङ्चयर्वतणनीम ङ्जर्वषमफस्तङ्ट जस्तो र्यी कङ्ट नै एउटा सभाजभा कामभ यहेको नैङ्झतक भूलम 
र्वा आद्णको आधायभा सध  य सफै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतका राङ्झर् नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने पौज्दायी अऩयाधको 
ङ्जकटङ्टर्वा सूची तमाय र्यी स्ऩष्टीकयण र्वा ऩङ्चयबाषा ङ्छदन िोज्नङ्ट उङ्ञचत नहङ्टने/ हाम्रो कानूनी व्मर्वस्थारे 
त्मस्तो अऩयाध छङ्टटाउने कामण न्माङ्जमक ङ्जर्वरे्वकभा छोडेको छ य न्मामकताणरे ऩङ्झन ङ्जर्वषम य 
सन्दबणराई ङ्जर्वचाय र्येय भार त्मससम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्झनष्कषणभा ऩङ्टग्नङ्ट ऩने। 

 ने.का.ऩ. २०६७  ङ्झनणणम नॊ. ८५०७ भा भङ्जहराराई इच्छाङ्जर्वऩयीत अनङ्झतक्रम्म ्यीयको 
ऩङ्जर्वरताको अऩहयण र्यी जर्वयजस्ती कयणी र्नङ्टण कानूनङ्जर्वऩयीत भार नबई र्म्बीय अऩयाध ऩङ्झन 
बएकारे सभ्म भानर्व सभाजरे मस्तो कामणराई नैङ्झतकता ङ्जर्वहीन कामण भान्दछ । मस्तो नैङ्झतकता 
ङ्जर्वऩयीतको कामणराई नै नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने पौजदायी अऩयाध भाङ्ङङ्टऩने । 

 त्मसै र्यी ने.काऩ.२०७३ को ङ्झन.नॊ. ९७०६ भा साभान्मत् सभाजरे र्म्बीय एर्वॊ कू्रय भानेका 
साभाङ्ञजक सम्फन्ध, सौहादणता एर्वॊ सद बार्वराई प्रङ्झतकूर असय ऩाने य भनसामऩूर्वणक र्ङ्चयएका हत्मा, 
जफयजस्ती कयणी, भानर्व फेचङ्झफिन, रार्ङ्ट औषधको कायोफाय, ङ्जकते जारसाजी, ठर्ी, भ्रष्टाचाय, अऩहयण, 

जफयजस्ती चन्दा असङ्टरी, डाॉका चोयी, िोटा चरन, कय छरी, अदारती कामणभा हस्तऺेऩ, नाफारक 
एर्वॊ आङ्ञश्रत ङ्जर्वरूिका कसङ्टय, फहङ्टङ्जर्वर्वाह जस्ता कसङ्टयभा नैङ्झतकताका प्रश्नहरू सङ्ञङ्ङङ्जहत हङ्टन्छन ् य 
अऩयाध र्दाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, भनङ्ञस्थङ्झत, कसङ्टयदायको व्मर्वहाय य ऩीङ्झडत एर्वॊ सभाजउऩय ऩयेको असय 
हेयी सोही भङ्टद्दा र्वा अन्म भङ्टद्दाको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने अऩयाध हो र्वा होइन बनी मङ्जकन 
र्नण सङ्जकने हङ्टन्छ।)   

ऩन्रौँ चयण्  (आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु उलरेि बएको सन्दबणभा मसै भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्ट याहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट िङ्टराई पैसरा 
र्वा आदे् तमाय र्नङ्टण ऩने। 

फौजदारी कायगठर्वठध सठंहताको दफा 

१३१  

सजाय ठनधागरण ऐनको दफा १७ 

 भङ्टद्दाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जर्वर्वयण तथा 
सोसॉर् सम्फङ्ञन्धत आर्वश्मक 
कङ्ट या, 

 भङ्टद्दाभा कङ्ट नै कानून 
व्मर्वसामीरे फहस र्येको बए 
त्मस्तो फहसको भङ्टख्म भङ्टख्म 
फङ्टॉदा,  

 सजाम र्नङ्टण ऩने कायण,  

 जङ्चयफानाको सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण कसूयदायरे फङ्टझाउनङ्ट 
ऩने जङ्चयफानाको यकभ, जङ्चयफाना फङ्टझाउनङ्ट ऩने ङ्झभङ्झत, 

ङ्जकस्ताफन्दीभा फङ्टझाउन ऩाउन े बए त्मस्तो कङ्ट या य 
जङ्चयफाना नङ्झतये फाऩत हङ्टन सक्ने कैद सजाम, 

 कैद सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण कैदको अर्वङ्झध, थङ्टनाभा 
यहेको ङ्झभङ्झत, कैद ब ङ्टक्तान हङ्टने ङ्झभङ्झत,  

http://nkp.gov.np/full_detail/3391
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 भङ्टद्दाका ऩऺहरुरे ऩे् र्येको 
प्रभाण, ती प्रभाणको 
ङ्जर्वश्वसङ्झनमता र्वा िण्डनीम, 

त्मसको आधाय, प्रभाणको 
ऩमाणप्तता र्वा अऩमाणप्तता, 

 भङ्टद्दाभा कङ्ट नै ऩऺरे कङ्ट नै 
कानूनी प्रश्न उठाएको बए 
त्मस सम्फन्धी कङ्ट या, 

 कसूय ठहय हङ्टने र्वा नहङ्टने 
आधाय तथा त्मसको कायण, 

 ऩङ्टनयारे्वदन राग्ने र्वा नराग्ने 
य ऩङ्टनयारे्वदन र्नङ्टण ऩने 
अदारत, 

 अन्म आर्वश्मक कङ्ट याहरु । 

 साभङ्टदाङ्जमक सेर्वा र्ने आदे् बएकोभा सेर्वाको 
ङ्जकङ्झसभ, अर्वङ्झध, सभम य सेर्वा नर्ये फाऩत हङ्टन सक्न े
सजाम,  

 सङ्टधाय र्हृ र्वा ऩङ्टनस्थाऩना केन्रभा कैद सजाम ब ङ्टक्तान 
र्ने र्यी सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण त्मस्तो र्हृ र्वा केन्रभा 
फस्नङ्ट ऩने अर्वङ्झध, ऩारना र्नङ्टण ऩने ्तण य त्मस्तो ्तण 
उलरङ्घन र्ये फाऩत हङ्टन सक्ने सजाम, 

 कसूयदायराई प्मायोरभा छोड्न सङ्जकने र्वा नसङ्जकने, 
 कैद ङ्झनरम्फन हङ्टने बए कङ्झत अर्वङ्झधसम्भ ङ्झनरम्फन 

हङ्टन,े  

 ऺङ्झतऩूङ्झतण ङ्झतनङ्टण ऩने बए ऺङ्झतऩूङ्झतणको यकभ, ङ्झतनङ्टण ऩने 
अर्वङ्झध, तङ्चयका य नङ्झतयेभा हङ्टन सक्ने सजाम,  

 ऺङ्झतऩूङ्झतण फङ्टझाउन लमाएकोभा सोको सूचना ङ्छदने ङ्जर्वषम, 

 अदारतरे उऩमङ्टक्त ठानेको अन्म आर्वश्मक कङ्ट या ।  
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भाग-२ 

कसरूः  आऩयाङ्झधक सभूह स्थाऩना र्ने, सञ्चारन र्ने र्वा र्याउन ेर्वा जानी जानी आऩयाङ्झधक सभूहको सदस्म हङ्टने र्वा 
कसैराई सदस्म फनाउने सम्फन्धी कसूय। 

सम्बद्ध कानूनः  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० । 

दफा/खण्ड कसरू सजाय 

५ 

९ (र्) 

आऩयाङ्झधक सभूह स्थाऩना र्ने, सञ्चारन र्ने र्वा र्याउने र्वा जानी जानी 
आऩयाङ्झधक सभूहको सदस्म हङ्टने र्वा कसैराई सदस्म फनाउने सम्फन्धी कसूय 

५ र्वषणसम्भ कैद य रु. ५० 
हजायसम्भ जङ्चयफाना  

ऩङ्जहरो चयण्  (कसूयको र्वर्ण मङ्जकन र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद य जङ्चयफानाको भाङ्झथलरो हदको व्मर्वस्था 
सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम 
ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झर् कसूयको र्वर्ण ङ्जर्वबाजन र्नण आर्वश्मक नऩने हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा कसूयको 
र्वर्ण मङ्जकन र्नण नऩने। 

दोस्रो चयण्  (कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने)  सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस 
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् देहाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने। 

कसरूको 

र्वगग 

कसरू  कैद सजायको 

अधार ठर्वन्दु 

कैद सजायको 

दायरा (Range) 

- आऩयाङ्झधक सभूह स्थाऩना र्ने, सञ्चारन र्ने र्वा र्याउने 
र्वा जानी जानी आऩयाङ्झधक सभूहको सदस्म हङ्टने र्वा 
कसैराई सदस्म फनाउने सम्फन्धी कसूय 

२ र्वषण ६ 
भङ्जहना कैद 

५ र्वषणसम्भ कैद 

तेस्रो चयण्  (सजामको उद्दशे्म ङ्जर्वचाय र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१३ फभोङ्ञजभका कङ्ट नै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म 
मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

चौथो चयण्  (सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)  मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्झरनङ्ट ऩने 
आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

ऩाॉचौ चयण्  (कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेर्वा घटाउन ेअर्वस्था ङ्जर्वश्लषेण र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण 
र्दाण अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लषेण र्ने। कसूयको र्म्बीयता फढाउने  तथा कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

छैठौँ चयण्  (कैद मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन र्ने। 

सातौँ चयण्  (जङ्चयफाना मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत जङ्चयफाना हङ्टने हो मङ्जकन 
र्ने।कसूयदायराई जङ्चयफानाको सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको 
बार् -१ को सातौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

आठौँ चयण्  (थऩ सजाम  हङ्टन ेबए ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्न ेअर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को आठौँ 
चयणभा ङ्छदइएको छ। 

नर्वौँ चयण्  (सजामभा छङ्टट ङ्छदन)े  

 दपा २१ फभोङ्ञजभ ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटक अऩयाध र्येको अङ्झबमङ्टक्तरे सङ्गङ्छठत अऩयाध स्र्वीकाय 
र्यी प्रभाण जङ्टटाउन, अन्म अङ्झबमङ्टक्त र्वा ङ्झर्योहराई ऩक्राउ र्नण  प्रहयी सयकायी र्वङ्जकर र्वा 
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अदारतराई सहमोर् ऩङ्टमाणएभा भार् दार्वीभा ७५ प्रङ्झत्तसम्भ सजामभा छङ्टट ङ्छदने र्यी भार्दार्वी 
ङ्झरई भङ्टद्दा दामय र्नण सङ्जकने। 

 सजामको भार् दार्वीभा छङ्टट ङ्छदने र्यी अङ्झबमोर् दामय बएभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको 
ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान र्यी अङ्झबमोर् दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको 
सजामभा छङ्टट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 तय भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्त नबएको र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाधको कसूयभा सजाम ऩाएकोभा कैद ब ङ्टक्तान बएको 
३ र्वषण ऩूया नबएको य १ ऩटक सजाम छङ्टटको सङ्टङ्जर्वधा ऩाइसकेको अङ्झबमङ्टक्तराई सजामभा छङ्टट हङ्टन 
नसक्ने। 

द्ौँ चयण्  (कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)  

 सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण प्रमोर् बएको जङ्टनसङ्टकै उऩकयण र्वस्तङ्ट र्वा साधान  कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत जोसङ्टकै 
व्मङ्ञक्तसॉर् यहेको बए ऩङ्झन ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने ।  

 अऩयाध र्यी प्राप्त र्येको सम्ऩङ्ञि कानूनी रुऩभा प्राप्त सम्ऩङ्ञिभा ङ्झभसाइएको यहेछ बने ङ्झभङ्ञश्रत 
सम्ऩङ्ञिफाट छङ्टट्याउन सङ्जकनेभा छङ्टट्याएय य नसङ्जकने बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञिराई यकभभा रुऩान्तयण 
र्यी जपत र्ङ्चयने। 

एघायौँ चयण्  (ङ्जर्वर्ो ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ङ्जर्वर्ो बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा 
मो चयण आकङ्जषणत नहङ्टने। 

फाह्रौँ चयण्  (ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक) मस कसूयका कसूयदायफाट ऩीङ्झडत र्वा ङ्झनजको हकर्वाराराई भनाङ्झसफ 
ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाइ ङ्छदनङ्ट ऩने य ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। कसूयदायफाट ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने तथा 
ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्ने आधाय मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को फाह्रौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ। 

तेह्रौँ चयण्  (अन्म आदे्) मस कसूयभा कसूयदायराई ङ्झनधाणयण बएको सजामको आधायभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको 
दपा १५५ फभोङ्ञजभ कैद फाऩत यकभ ङ्झतनण सङ्जकने अर्वस्थाको र्वा दपा २४ फभोङ्ञजभ कैद सजाम ङ्झनरम्र्वन 
र्नण सङ्जकने र्वा दपा २५ फभोङ्ञजभ सङ्टधाय र्हृभा र्वा दपा २६ फभोङ्ञजभ ऩङ्टनस्थाणऩना केन्रभा ऩठाउन सङ्जकने 
र्वा दपा २७ फभोङ्ञजभ सप्ताहको अङ्ञन्तभ ङ्छदन र्वा यारीकारीन सभमभा भार कायार्ायभा फसी कैद ब ङ्टक्तान 
र्याउन ऩठाउन सङ्जकने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २४ को उऩदपा (३) को 
अधीनभा यही सो सम्फन्धी आदे् र्ने। 

चौधौँ चयण्  (नैङ्झतक ऩतन हङ्टन ेनहङ्टन ेघोषणा र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा 
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लषेण र्यी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टन ेअर्वस्थाको घोषणा र्ने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा 
नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लषेण र्ने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ।  

ऩन्रौँ चयण्  (आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु उलरेि बएको सन्दबणभा मसै भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्ट याहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट िङ्टराई पैसरा 
र्वा आदे् तमाय र्नङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ 
को ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।  
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भाग-३ 

कसरूः  ङ्जर्वध्र्व्ाॊत्भक कामण सम्फन्धी कसूयको उद्योर् र्ने र्वा दङ्टरुत्साहन ङ्छदन ेर्वा सो कसूय र्नण फाध्म र्याउन ेर्वा सो 
र्नण र्वा र्याउन एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त जम्भा र्ने र्वा सभूह िडा र्ने र्वा िटन ऩटन र्ने र्वा हातहङ्झतमाय र्वा 
फभ ङ्जर्वष्पोटक र्वा ङ्जर्वषारङ्ट ऩदाथण उत्ऩादन र्वा ङ्जर्वतयण र्ने र्वा याख्न ेर्वा ओसायऩासय र्वा आमात ङ्झनमाणत र्ने 
र्वा ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट र्ने र्वा प्रचाय प्रसाय र्ने र्वा र्याउने सम्फन्धी कसूय। 

सम्बद्ध कानूनः  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७०  

दफा/खण्ड/उप

खण्ड 

कसरू सजाय 

 ७ 

 ९ (ङ) (३) 

ङ्जर्वध्र्व्ाॊत्भक कामण सम्फन्धी कसूयको उद्योर् र्ने र्वा दङ्टरुत्साहन ङ्छदने र्वा सो कसूय र्नण 
फाध्म र्याउने र्वा सो र्नण र्वा र्याउन एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त जम्भा र्ने र्वा सभूह िडा 
र्ने र्वा िटन ऩटन र्ने र्वा हातहङ्झतमाय र्वा फभ ङ्जर्वष्पोटक र्वा ङ्जर्वषारङ्ट ऩदाथण उत्ऩादन 
र्वा ङ्जर्वतयण र्ने र्वा याख्न ेर्वा ओसायऩासय र्वा आमात ङ्झनमाणत र्ने र्वा ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट र्ने र्वा 
प्रचाय प्रसाय र्ने र्वा र्याउने सम्फन्धी कसूय। 

३ र्वषणदेङ्ञि 
१० र्वषणसम्भ 
कैद।  

ऩङ्जहरो चयण्  (कसूयको र्वर्ण मङ्जकन र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैदको भाङ्झथलरो य तलरो हदको व्मर्वस्था 
सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम 
ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झर् कसूयको र्वर्ण ङ्जर्वबाजन र्नण आर्वश्मक नऩने हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा कसूयको 
र्वर्ण मङ्जकन र्नण नऩने। 

दोस्रो चयण्  (कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने)  सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस 
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् देहाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने। 

कसरूको 

र्वगग 

कसरू  कैद 

सजायको 

अधार ठर्वन्दु 

कैद सजायको 

दायरा (Range) 

- ङ्जर्वध्र्व्ाॊत्भक कामण सम्फन्धी कसूयको उद्योर् र्ने र्वा 
दङ्टरुत्साहन ङ्छदने र्वा सो कसूय र्नण फाध्म र्याउने र्वा सो 
र्नण र्वा र्याउन एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त जम्भा र्ने र्वा 
सभूह िडा र्ने र्वा िटन ऩटन र्ने र्वा हातहङ्झतमाय र्वा 
फभ ङ्जर्वष्पोटक र्वा ङ्जर्वषारङ्ट ऩदाथण उत्ऩादन र्वा ङ्जर्वतयण र्ने 
र्वा याख्न ेर्वा ओसायऩासय र्वा आमात ङ्झनमाणत र्ने र्वा ङ्झरनङ्ट 
ङ्छदनङ्ट र्ने र्वा प्रचाय प्रसाय र्ने र्वा र्याउन े सम्फन्धी 
कसूय। 

६ र्वषण ६ 
भङ्जहना 

३ र्वषणदेङ्ञि १० 
र्वषणसम्भ कैद  

तेस्रो चयण्  (सजामको उद्दशे्म ङ्जर्वचाय र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१३ फभोङ्ञजभका कङ्ट नै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म 
मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

चौथो चयण्  (सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)  मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्झरनङ्ट ऩने 
आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

ऩाॉचौ चयण्  (कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेर्वा घटाउन ेअर्वस्था ङ्जर्वश्लषेण र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण 
र्दाण अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको 
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र्म्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लषेण र्ने। कसूयको र्म्बीयता फढाउने  तथा कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

छैठौँ चयण्  (कैद मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन र्ने। 

सातौँ चयण्  (जङ्चयफाना मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई जङ्चयफानाको सजाम हङ्टने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मो चयण 
आकङ्जषणत नहङ्टने। 

आठौँ चयण्  (थऩ सजाम  हङ्टन ेबए ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्न ेअर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को आठौँ 
चयणभा ङ्छदइएको छ। 

नर्वौँ चयण्  (सजामभा छङ्टट ङ्छदन)े  

 दपा २१ फभोङ्ञजभ ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटक अऩयाध र्येको अङ्झबमङ्टक्तरे सङ्गङ्छठत अऩयाध स्र्वीकाय 
र्यी प्रभाण जङ्टटाउन, अन्म अङ्झबमङ्टक्त र्वा ङ्झर्योहराई ऩक्राउ र्नण  प्रहयी सयकायी र्वङ्जकर र्वा 
अदारतराई सहमोर् ऩङ्टमाणएभा भार् दार्वीभा ७५ प्रङ्झत्तसम्भ सजामभा छङ्टट ङ्छदने र्यी भार्दार्वी 
ङ्झरई भङ्टद्दा दामय र्नण सङ्जकने। 

 सजामको भार् दार्वीभा छङ्टट ङ्छदने र्यी अङ्झबमोर् दामय बएभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको 
ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान र्यी अङ्झबमोर् दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको 
सजामभा छङ्टट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 तय भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्त नबएको र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाधको कसूयभा सजाम ऩाएकोभा कैद ब ङ्टक्तान बएको 
३ र्वषण ऩूया नबएको य १ ऩटक सजाम छङ्टटको सङ्टङ्जर्वधा ऩाइसकेको अङ्झबमङ्टक्तराई सजामभा छङ्टट हङ्टन 
नसक्ने। 

द्ौँ चयण्  (कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)  

 सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण प्रमोर् बएको जङ्टनसङ्टकै उऩकयण र्वस्तङ्ट र्वा साधान  कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत जोसङ्टकै 
व्मङ्ञक्तसॉर् यहेको बए ऩङ्झन ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने ।  

 अऩयाध र्यी प्राप्त र्येको सम्ऩङ्ञि कानूनी रुऩभा प्राप्त सम्ऩङ्ञिभा ङ्झभसाइएको यहेछ बने ङ्झभङ्ञश्रत 
सम्ऩङ्ञिफाट छङ्टट्याउन सङ्जकनेभा छङ्टट्याएय य नसङ्जकने बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञिराई यकभभा रुऩान्तयण 
र्यी जपत र्ङ्चयने। 

एघायौँ चयण्  (ङ्जर्वर्ो ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ङ्जर्वर्ो बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा 
मो चयण आकङ्जषणत नहङ्टने। 

फाह्रौँ चयण्  (ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक) मस कसूयका कसूयदायफाट ऩीङ्झडत र्वा ङ्झनजको हकर्वाराराई भनाङ्झसफ 
ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाइ ङ्छदनङ्ट ऩने य ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। कसूयदायफाट ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने तथा 
ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्ने आधाय मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को फाह्रौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ। 

तेह्रौँ चयण्  (अन्म आदे्) मस कसूयभा कसूयदायराई ङ्झनधाणयण बएको सजामको आधायभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको 
दपा १५५ फभोङ्ञजभ कैद फाऩत यकभ ङ्झतनण सङ्जकने अर्वस्थाको र्वा दपा २४ फभोङ्ञजभ कैद सजाम ङ्झनरम्र्वन 
र्नण सङ्जकने र्वा दपा २५ फभोङ्ञजभ सङ्टधाय र्हृभा र्वा दपा २६ फभोङ्ञजभ ऩङ्टनस्थाणऩना केन्रभा ऩठाउन सङ्जकने 
र्वा दपा २७ फभोङ्ञजभ सप्ताहको अङ्ञन्तभ ङ्छदन र्वा यारीकारीन सभमभा भार कायार्ायभा फसी कैद ब ङ्टक्तान 
र्याउन ऩठाउन सङ्जकने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २४ को उऩदपा (३) को 
अधीनभा यही सो सम्फन्धी आदे् र्ने। 

चौधौँ चयण्  (नैङ्झतक ऩतन हङ्टन ेनहङ्टन ेघोषणा र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा 
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लषेण र्यी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टन ेअर्वस्थाको घोषणा र्ने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा 
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नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लषेण र्ने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ।  

ऩन्रौँ चयण्  (आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु उलरेि बएको सन्दबणभा मसै भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्ट याहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट िङ्टराई पैसरा 
र्वा आदे् तमाय र्नङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ 
को ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।  
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भाग-४ 

कसरूः  याष्डसेर्वकरे कसूयको अनङ्टसन्धान र्वा ऩूऩणऺ को ङ्झसरङ्झसराभा अदारत र्वा आपूबन्दा भाङ्झथको अङ्झधकायीको 
आदे्को ऩारना नर्येको सम्फन्धी कसूय। 

सम्बद्ध कानूनः  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७०  

दफा/खण्ड कसरू सजाय 

 ४६ 

 ९ (ि) 

 

याष्डसेर्वकरे कसूयको अनङ्टसन्धान र्वा ऩूऩणऺ को 
ङ्झसरङ्झसराभा अदारत र्वा आपूबन्दा भाङ्झथको 
अङ्झधकायीको आदे्को ऩारना नर्येको सम्फन्धी 
कसूय। 

 प्रचङ्झरत कानूनभा सजामको व्मर्वस्था बए सोको 
५० प्रङ्झत्त थऩ सजाम, य 

 सजामको व्मर्वस्था नबएको बए ५ र्वषणसम्भ कैद 
र्वा रु. ५ रािसम्भ जङ्चयफाना र्वा दङ्टरै्व सजाम 

ऩङ्जहरो चयण्  (कसूयको र्वर्ण मङ्जकन र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद य जङ्चयफानाको भाङ्झथलरो हदको व्मर्वस्था 
सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम 
ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झर् कसूयको र्वर्ण ङ्जर्वबाजन र्नण आर्वश्मक नऩने हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा कसूयको 
र्वर्ण मङ्जकन र्नण नऩने। 

दोस्रो चयण्  (कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने)  सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस 
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् देहाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने। 

कसरूको 

र्वगग 

कसरू  कैद सजायको 

अधार ठर्वन्दु 

कैद सजायको 

दायरा (Range) 

- याष्डसेर्वकरे कसूयको अनङ्टसन्धान र्वा ऩूऩणऺ को 
ङ्झसरङ्झसराभा अदारत र्वा आपूबन्दा भाङ्झथको 
अङ्झधकायीको आदे्को ऩारना नर्येको सम्फन्धी 
कसूय। 

२ र्वषण ६ 
भङ्जहना कैद 

५ र्वषणसम्भ कैद 

तेस्रो चयण्  (सजामको उद्दशे्म ङ्जर्वचाय र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१३ फभोङ्ञजभका कङ्ट नै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म 
मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

चौथो चयण्  (सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)  मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्झरनङ्ट ऩने 
आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

ऩाॉचौ चयण्  (कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेर्वा घटाउन ेअर्वस्था ङ्जर्वश्लषेण र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण 
र्दाण अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लषेण र्ने। कसूयको र्म्बीयता फढाउने  तथा कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

छैठौँ चयण्  (कैद मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन र्ने। 

सातौँ चयण्  (जङ्चयफाना मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत जङ्चयफाना हङ्टने हो मङ्जकन 
र्ने।कसूयदायराई जङ्चयफानाको सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको 
बार् -१ को सातौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

आठौँ चयण्  (थऩ सजाम  हङ्टन ेबए ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्न ेअर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को आठौँ 
चयणभा ङ्छदइएको छ। 

नर्वौँ चयण्  (सजामभा छङ्टट ङ्छदन)े  
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 दपा २१ फभोङ्ञजभ ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटक अऩयाध र्येको अङ्झबमङ्टक्तरे सङ्गङ्छठत अऩयाध स्र्वीकाय 
र्यी प्रभाण जङ्टटाउन, अन्म अङ्झबमङ्टक्त र्वा ङ्झर्योहराई ऩक्राउ र्नण  प्रहयी सयकायी र्वङ्जकर र्वा 
अदारतराई सहमोर् ऩङ्टमाणएभा भार् दार्वीभा ७५ प्रङ्झत्तसम्भ सजामभा छङ्टट ङ्छदने र्यी भार्दार्वी 
ङ्झरई भङ्टद्दा दामय र्नण सङ्जकने। 

 सजामको भार् दार्वीभा छङ्टट ङ्छदने र्यी अङ्झबमोर् दामय बएभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको 
ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान र्यी अङ्झबमोर् दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको 
सजामभा छङ्टट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 तय भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्त नबएको र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाधको कसूयभा सजाम ऩाएकोभा कैद ब ङ्टक्तान बएको 
३ र्वषण ऩूया नबएको य १ ऩटक सजाम छङ्टटको सङ्टङ्जर्वधा ऩाइसकेको अङ्झबमङ्टक्तराई सजामभा छङ्टट हङ्टन 
नसक्ने। 

द्ौँ चयण्  (कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)  

 सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण प्रमोर् बएको जङ्टनसङ्टकै उऩकयण र्वस्तङ्ट र्वा साधान  कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत जोसङ्टकै 
व्मङ्ञक्तसॉर् यहेको बए ऩङ्झन ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने ।  

 अऩयाध र्यी प्राप्त र्येको सम्ऩङ्ञि कानूनी रुऩभा प्राप्त सम्ऩङ्ञिभा ङ्झभसाइएको यहेछ बने ङ्झभङ्ञश्रत 
सम्ऩङ्ञिफाट छङ्टट्याउन सङ्जकनेभा छङ्टट्याएय य नसङ्जकने बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञिराई यकभभा रुऩान्तयण 
र्यी जपत र्ङ्चयने। 

एघायौँ चयण्  (ङ्जर्वर्ो ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ङ्जर्वर्ो बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा 
मो चयण आकङ्जषणत नहङ्टने। 

फाह्रौँ चयण्  (ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक) मस कसूयका कसूयदायफाट ऩीङ्झडत र्वा ङ्झनजको हकर्वाराराई भनाङ्झसफ 
ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाइ ङ्छदनङ्ट ऩने य ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। कसूयदायफाट ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने तथा 
ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्ने आधाय मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को फाह्रौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ। 

तेह्रौँ चयण्  (अन्म आदे्) मस कसूयभा कसूयदायराई ङ्झनधाणयण बएको सजामको आधायभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको 
दपा १५५ फभोङ्ञजभ कैद फाऩत यकभ ङ्झतनण सङ्जकने अर्वस्थाको र्वा दपा २४ फभोङ्ञजभ कैद सजाम ङ्झनरम्र्वन 
र्नण सङ्जकने र्वा दपा २५ फभोङ्ञजभ सङ्टधाय र्हृभा र्वा दपा २६ फभोङ्ञजभ ऩङ्टनस्थाणऩना केन्रभा ऩठाउन सङ्जकने 
र्वा दपा २७ फभोङ्ञजभ सप्ताहको अङ्ञन्तभ ङ्छदन र्वा यारीकारीन सभमभा भार कायार्ायभा फसी कैद ब ङ्टक्तान 
र्याउन ऩठाउन सङ्जकने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २४ को उऩदपा (३) को 
अधीनभा यही सो सम्फन्धी आदे् र्ने। 

चौधौँ चयण्  (नैङ्झतक ऩतन हङ्टन ेनहङ्टन ेघोषणा र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा 
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लषेण र्यी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टन ेअर्वस्थाको घोषणा र्ने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा 
नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लषेण र्ने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ।  

ऩन्रौँ चयण्  (आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु उलरेि बएको सन्दबणभा मसै भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्ट याहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट िङ्टराई पैसरा 
र्वा आदे् तमाय र्नङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ 
को ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।  
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भाग-५ 

कसरूः  सङ्टयाकी, उजूयकताण र्वा साऺीको ङ्जर्वर्वर्वयण र्वा अङ्झबरेि सार्वणजङ्झनक र्ने सम्फन्धी कसूय। 
सम्बद्ध कानूनः  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७०  

दफा/उपदफा कसरू सजाय 

 ३६ (३) 

 ४४ 

 ५० 

 ५३ 

सङ्टयाकी, उजूयकताण र्वा साऺीको ङ्जर्वर्वयण र्वा अङ्झबरेि सार्वणजङ्झनक र्ने र्वा प्रकट 
र्ने सम्फन्धी कसूय। 

५ र्वषणसम्भ कैद य 
रु. ५ रािसम्भ 
जङ्चयफाना  

ऩङ्जहरो चयण्  (कसूयको र्वर्ण मङ्जकन र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद य जङ्चयफानाको भाङ्झथलरो हदको व्मर्वस्था 
सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम 
ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झर् कसूयको र्वर्ण ङ्जर्वबाजन र्नण आर्वश्मक नऩने हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा कसूयको 
र्वर्ण मङ्जकन र्नण नऩने। 

दोस्रो चयण्  (कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने)  सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस 
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण र्ने प्रमोजनका राङ्झर् देहाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय 
ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन र्ने। 

कसरूको 

र्वगग 

कसरू  कैद सजायको 

अधार ठर्वन्दु 

कैद सजायको 

दायरा (Range) 

- सङ्टयाकी, उजूयकताण र्वा साऺीको ङ्जर्वर्वर्वयण र्वा अङ्झबरेि 
सार्वणजङ्झनक र्ने सम्फन्धी कसूय। 

२ र्वषण ६ भङ्जहना 
कैद 

५ र्वषणसम्भ कैद  

तेस्रो चयण्  (सजामको उद्दशे्म ङ्जर्वचाय र्ने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१३ फभोङ्ञजभका कङ्ट नै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म 
मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

चौथो चयण्  (सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)  मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा र्ने। सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्झरनङ्ट ऩने 
आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ। 

ऩाॉचौ चयण्  (कसूयको र्म्बीयता फढाउन ेर्वा घटाउन ेअर्वस्था ङ्जर्वश्लषेण र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण 
र्दाण अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको र्म्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लषेण र्ने। कसूयको र्म्बीयता फढाउने  तथा कसूयको 
र्म्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार्-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

छैठौँ चयण्  (कैद मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन र्ने। 

सातौँ चयण्  (जङ्चयफाना मङ्जकन र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय र्येफाऩत के कङ्झत जङ्चयफाना हङ्टने हो मङ्जकन 
र्ने।कसूयदायराई जङ्चयफानाको सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण ङ्जर्वचाय र्नङ्टण ऩने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको 
बार् -१ को सातौँ चयणभा ङ्छदइएको छ। 

आठौँ चयण्  (थऩ सजाम  हङ्टन ेबए ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्न ेअर्वस्थाहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को आठौँ 
चयणभा ङ्छदइएको छ। 

नर्वौँ चयण्  (सजामभा छङ्टट ङ्छदन)े  

 दपा २१ फभोङ्ञजभ ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटक अऩयाध र्येको अङ्झबमङ्टक्तरे सङ्गङ्छठत अऩयाध स्र्वीकाय 
र्यी प्रभाण जङ्टटाउन, अन्म अङ्झबमङ्टक्त र्वा ङ्झर्योहराई ऩक्राउ र्नण  प्रहयी सयकायी र्वङ्जकर र्वा 
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अदारतराई सहमोर् ऩङ्टमाणएभा भार् दार्वीभा ७५ प्रङ्झत्तसम्भ सजामभा छङ्टट ङ्छदने र्यी भार्दार्वी 
ङ्झरई भङ्टद्दा दामय र्नण सङ्जकने। 

 सजामको भार् दार्वीभा छङ्टट ङ्छदने र्यी अङ्झबमोर् दामय बएभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको 
ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान र्यी अङ्झबमोर् दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको 
सजामभा छङ्टट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण र्ने। 

 तय भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्त नबएको र्वा सङ्गङ्छठत अऩयाधको कसूयभा सजाम ऩाएकोभा कैद ब ङ्टक्तान बएको 
३ र्वषण ऩूया नबएको य १ ऩटक सजाम छङ्टटको सङ्टङ्जर्वधा ऩाइसकेको अङ्झबमङ्टक्तराई सजामभा छङ्टट हङ्टन 
नसक्ने। 

द्ौँ चयण्  (कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)  

 सङ्गङ्छठत अऩयाध र्नण प्रमोर् बएको जङ्टनसङ्टकै उऩकयण र्वस्तङ्ट र्वा साधान  कसूयसॉर् सम्फङ्ञन्धत जोसङ्टकै 
व्मङ्ञक्तसॉर् यहेको बए ऩङ्झन ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने ।  

 अऩयाध र्यी प्राप्त र्येको सम्ऩङ्ञि कानूनी रुऩभा प्राप्त सम्ऩङ्ञिभा ङ्झभसाइएको यहेछ बने ङ्झभङ्ञश्रत 
सम्ऩङ्ञिफाट छङ्टट्याउन सङ्जकनेभा छङ्टट्याएय य नसङ्जकने बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञिराई यकभभा रुऩान्तयण 
र्यी जपत र्ङ्चयने। 

एघायौँ चयण्  (ङ्जर्वर्ो ङ्झनधाणयण र्ने) मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ङ्जर्वर्ो बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मस कसूयका हकभा 
मो चयण आकङ्जषणत नहङ्टने। 

फाह्रौँ चयण्  (ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक) मस कसूयका कसूयदायफाट ऩीङ्झडत र्वा ङ्झनजको हकर्वाराराई भनाङ्झसफ 
ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाइ ङ्छदनङ्ट ऩने य ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। कसूयदायफाट ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने तथा 
ऺङ्झतऩूङ्झतण ्ङ्टलक ऩङ्झन ङ्झनधाणयण र्ने आधाय मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को फाह्रौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ। 

तेह्रौँ चयण्  (अन्म आदे्) मस कसूयभा कसूयदायराई ङ्झनधाणयण बएको सजामको आधायभा पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको 
दपा १५५ फभोङ्ञजभ कैद फाऩत यकभ ङ्झतनण सङ्जकने अर्वस्थाको र्वा दपा २४ फभोङ्ञजभ कैद सजाम ङ्झनरम्र्वन 
र्नण सङ्जकने र्वा दपा २५ फभोङ्ञजभ सङ्टधाय र्हृभा र्वा दपा २६ फभोङ्ञजभ ऩङ्टनस्थाणऩना केन्रभा ऩठाउन सङ्जकने 
र्वा दपा २७ फभोङ्ञजभ सप्ताहको अङ्ञन्तभ ङ्छदन र्वा यारीकारीन सभमभा भार कायार्ायभा फसी कैद ब ङ्टक्तान 
र्याउन ऩठाउन सङ्जकने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २४ को उऩदपा (३) को 
अधीनभा यही सो सम्फन्धी आदे् र्ने। 

चौधौँ चयण्  (नैङ्झतक ऩतन हङ्टन ेनहङ्टन ेघोषणा र्ने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा 
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लषेण र्यी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टन ेअर्वस्थाको घोषणा र्ने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा 
नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लषेण र्ने आधायहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको 
छ।  

ऩन्रौँ चयण्  (आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा 
१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु उलरेि बएको सन्दबणभा मसै भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण र्ङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्ट याहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट िङ्टराई पैसरा 
र्वा आदे् तमाय र्नङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे्भा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु मसै साभान्म भार्णद्णनको बार् -१ 
को ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।  
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भाग-६ 

कसूय्  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐनको ३ को उऩदपा (४) भा उङ्ञलरङ्ञित कसूय य दपा  ४, ५, ६, ७, ३६, ४४, 

५० य ५३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको आऩयाङ्झधक षडमन्र, उद्योर्, दङ्टरुत्साहन तथा भङ्झतमाय सम्फन्धी कसूय। 
सम्फि कानून्  सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७० तथा अऩयाध सॊङ्जहता, ऩङ्चयच्छेद-३ (आऩयाङ्झधक षडमन्र, उद्योर्, 

दङ्टरुत्साहन य भङ्झतमाय) 

 (क)  आऩयाङ्झधक षडमन्रको कसूयदायको हकभा् 
 सर्ङ्छठत अऩयाधको आऩयाङ्झधक षडमन्र सम्फन्धी कसूयराइ ऐनको दपा ४ रे अऩयाधीकयण र्येको बए 

ताऩङ्झन सजामको व्मर्वस्था नबएकोरे सो कसूयको सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी 
व्मर्वस्था रारू् हङ्टने। 

 ऐनको दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको आऩयाङ्झधक षडमन्र र्ने कामणराई उक्त दपाभा छङ्ट टै्ट 
अऩयाङ्झधकयण र्यी जन्भ कैदको छङ्ट टै्ट सजामको व्मर्वस्था र्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो कसूयका सम्फन्धभा अऩयाध 
सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी दपा ३३ को व्मर्वस्था रारू् नहङ्टने। 

 ऐनको दपा ७ फाहेकको ऩङ्चयच्छेद-३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको आऩयाङ्झधक षडमन्र र्ने कामणराई उक्त 
ऐनभा छङ्ट टै्ट अऩयाङ्झधकयण र्यी सजामको व्मर्वस्था नर्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म 
प्रार्वधान सम्फन्धी दपा ३३ को व्मर्वस्था रारू् हङ्टने। 

 सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐनको दपा ४, ५, ६, ३६, ४४, ५० य ५३ भा अन्तर्णतको उङ्ञलरङ्ञित कसूयको 
आऩयाङ्झधक षडमन्र र्ने कसूयदायराई देहाम फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने्- 

 आऩयाङ्झधक षड्यन्र फभोङ्ञजभ कसूय बएको बए सो कसूय र्ये सयह सजाम हङ्टने व्मर्वस्था 
बएकोरे जङ्टन कसूय र्नण आऩयाङ्झधक षड्यन्र र्येको हो सो कसूयभा मसै साभान्म भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजाम सयह सजाम ङ्झनधाणयण र्ने।  

 आऩयाङ्झधक षड्यन्र फभोङ्ञजभ कसूय नबएको बए सो कसूयभा हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टने 
व्मर्वस्था बएकोरे जङ्टन कसूय र्नण आऩयाङ्झधक षड्यन्र र्येको हो सो कसूयभा मसै साभान्म 
भार्णद्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजामको आधा सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने। 

(ि)  उद्योर् र्ने कसूयदायको हकभा् 
 सर्ङ्छठत अऩयाधको उद्योर् र्ने कसूयराई ऐनको दपा ४ रे अऩयाधीकयण र्येको बए ताऩङ्झन सजामको 

व्मर्वस्था नबएकोरे सो कसूयको सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रारू् 
हङ्टने। 

 ऐनको दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको उद्योर् र्ने कामणराई उक्त दपाभा छङ्ट टै्ट अऩयाङ्झधकयण र्यी ३ र्वषण 
देङ्ञि १० र्वषणसम्भ कैद हङ्टने छङ्ट टै्ट सजामको व्मर्वस्था र्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो कसूयका सम्फन्धभा अऩयाध 
सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी दपा ३४ को व्मर्वस्था रारू् नहङ्टने हङ्टॉदा मसै साभान्म भार्णद्णनको 
बार्-३ फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

 ऐनको दपा ७ फाहेकको ऩङ्चयच्छेद-३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको उद्योर् र्ने कामणराई उक्त ऐनभा छङ्ट टै्ट 
अऩयाङ्झधकयण र्यी सजामको व्मर्वस्था नर्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान 
सम्फन्धी दपा ३४ को व्मर्वस्था रारू् हङ्टने। 

 उङ्ञलरङ्ञित कसूय र्ने कसूयदायराई सो कसूयको राङ्झर् तोङ्जकएको सजामको आधा सजाम हङ्टने 
बएकोरे मसै साभान्म भार्णद्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने 
सजामको आधा सजाम ङ्झनधाणयण र्ने।  
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(र्)  दङ्टरुत्साहन  ङ्छदन ेकसूयदायको हकभा् 
 सर्ङ्छठत अऩयाधको दङ्टरुत्साहन ङ्छदन े कसूयराई ऐनको दपा ४ रे अऩयाधीकयण र्येको बए ताऩङ्झन 

सजामको व्मर्वस्था नबएकोरे सो कसूयको सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी 
व्मर्वस्था रारू् हङ्टने। 

 ऐनको दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणराई उक्त दपाभा छङ्ट टै्ट अऩयाङ्झधकयण र्यी ३ 
र्वषण देङ्ञि १० र्वषणसम्भ कैद हङ्टने छङ्ट टै्ट सजामको व्मर्वस्था र्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो कसूयका सम्फन्धभा अऩयाध 
सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी दपा ३५ को व्मर्वस्था रारू् नहङ्टने हङ्टॉदा मसै साभान्म भार्णद्णनको 
बार्-३ फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

 ऐनको दपा ७ फाहेकको ऩङ्चयच्छेद-३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणराई उक्त ऐनभा छङ्ट टै्ट 
अऩयाङ्झधकयण र्यी सजामको व्मर्वस्था नर्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान 
सम्फन्धी दपा ३५ को व्मर्वस्था रारू् हङ्टने। 

 उङ्ञलरङ्ञित कसूय र्नण दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कसूयदायराई देहाम फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने्- 

 दङ्टरुत्साहन ङ्छदए फभोङ्ञजभ कसूय बएको बए ङ्झनज स्र्वमभरे कसूय र्ये सयह सजाम हङ्टने व्मर्वस्था 
बएकोरे जङ्टन कसूय र्नण दङ्टरुत्साहन ङ्छदएको हो सो कसूयभा मसै साभान्म भार्णद्णन फभोङ्ञजभ 
त्मस्तो कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजाम सयह सजाम ङ्झनधाणयण र्ने।  

 दङ्टरुत्साहन ङ्छदए फभोङ्ञजभ कसूय बईनसकेकोभा सो कसूयका राङ्झर् तोङ्जकएको  सजामको आधा 
सजाम हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे जङ्टन कसूय र्नण दङ्टरुत्साहन ङ्छदएको हो सो कसूयभा मसै साभान्म 
भार्णद्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजामको आधा सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने। 

(घ)  भङ्झतमाय हङ्टन ेकसूयदायको हकभा् 
 सर्ङ्छठत अऩयाधको भङ्झतमाय हङ्टन ेकसूयराई ऐनको दपा ४ रे अऩयाधीकयण र्येको बए ताऩङ्झन सजामको 

व्मर्वस्था नबएकोरे सो कसूयको सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रारू् 
हङ्टने। 

 ऐनको दपा ७ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणराई उक्त दपाभा छङ्ट टै्ट अऩयाङ्झधकयण कसूय 
र्ने कसूयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टने व्मर्वस्था र्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो कसूयका सम्फन्धभा अऩयाध 
सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी दपा ३६ को व्मर्वस्था रारू् नहङ्टने हङ्टॉदा मसै साभान्म भार्णद्णन 
फभोङ्ञजभ कसूयदायराई ङ्झनधाणयण त्मस्तो कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजामको आधा सजाम 
ङ्झनधाणयण र्ने। 

 ऐनको दपा ७ फाहेकको ऩङ्चयच्छेद-३ भा उङ्ञलरङ्ञित कसूयभा भङ्झतमाय हङ्टने कामणराई उक्त ऐनभा छङ्ट टै्ट 
अऩयाङ्झधकयण र्यी सजामको व्मर्वस्था नर्ङ्चयएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा अऩयाध सॊङ्जहताको साभान्म प्रार्वधान 
सम्फन्धी दपा ३६ को व्मर्वस्था रारू् हङ्टने। 

 उङ्ञलरङ्ञित कसूयभा भङ्झतमाय हङ्टने कसूयदायराई देहाम फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने्- 

 आऩयाङ्झधक षड्यन्रभा सॊरग्न बई कसूय र्ने, साधन र्वा ठाॉउ उऩरव्ध र्याइ ङ्छदने, जसको ङ्झफरुि 
कसूय र्ङ्चयएको हो त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई ङ्झनजी यऺाको अङ्झधकायफाट फङ्ञञ्चत र्याउन े र्वा कसूय र्नण 
आदे् र्वा सलराह ङ्छदने भङ्झतमायराई त्मस्तो कसूय ङ्झनजरे र्ये सयह सजाम हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे 
जङ्टन कसूय र्नण त्मस्तो भङ्झतमाय बएको हो सो कसूयभा मसै साभान्म भार्णद्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
कसूय र्ने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजाम सयह सजाम ङ्झनधाणयण र्ने 

 रेङ्ञिए फाहेक अन्म भङ्झतमायराई कसूय बए र्येको काभभा ङ्झनजको सम्रग्नताको भारा अनङ्टसाय 
त्मस्तो कसूय र्ये फाऩत हङ्टने सजामको फढीभा आधासम्भ सजाम हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे जङ्टन कसूय 
र्नण त्मस्तो भङ्झतमाय बएको हो सो कसूयभा मसै साभान्म भार्णद्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय र्ने 
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कसूयदायराई ङ्झनधाणयण र्ङ्चयने सजामको आधासम्भ हङ्टने र्यी ङ्झनजको सम्रग्नताको भारा अनङ्टसाय 
उऩमङ्टक्त सजाम ङ्झनधाणयण र्नङ्टण ऩने। 

नोट 

 आधा र्वा आधासम्भ सजाम ङ्झनधाणयण र्दाण कैद य जयीर्वाना दङ्टरै्व प्रकायको सजामभा रारू् हङ्टने र्यी र्नङ्टण ऩने। 
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