
२. ऐनको बहिक्षते्रीय प्रयोग: (१) कसैले नेपाल बाहिर देिायको कुनै 
कसूर गरेमा ननजलाई नेपालनित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरि यस ऐन बमोजजम 
सजाय िनेुछ –  
(क) दफा ५४ बािेक िाग २ को पररच्छेद १ अन्तगगतको कसूर, िाग –२ 

फौजदारी कसूरिरु 
पररच्छेद – १ 
राज्य हिरुद्धका कसूर 
४९. सािगिौमसत्ता, अखण्डता िा राजरिय एकता उपर खलल गनग निनेु  
५०. राजद्रोि  
५१. रारिहित प्रनतकूल काम गनग निनेु  
५२. जानतित्या गनग निनेु  
५३. नेपाल हिरुद्व यदु्ध गनग िा नेपालसँग यदु्धमा संलग्न राज्यका 
सेनालाई सिायता गनग निनेु  
५५. सैननक िा प्रिरीलाई िडकाउन निनेु  
५६. जासूसी गनग निनेु  
५७. रारिपनत उपर आक्रमण गनग निनेु  
५८. रारिपनत िा संसदलाई धम्की ददन निनेु  

 
(ख) नेपालबाट कुनै व्यजिलाई अपिरण गरी िाग २ पररच्छेद १७ अन्तगगत 

गरेको कसूर,  
पररच्छेद – १७ 
अपिरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर 
२११. अपिरण गनग निनेु  
२१२. शरीर बन्धक नलन निनेु  
२१३. अपिरण िा शरीर बन्धक नलएमा िनेु सजाय  
२१४. थप सजाय िनेु  



२१५. दरुुत्सािन ददने िा आदेश ददने िा उद्योग गने िा षडयन्त्र गने 
व्यजि िा मनतयारलाई सजाय िनेु   

२१६. आत्मसमपगण गरेमा सजाय कम िनेु  
२१७. क्षनतपूनतग िराई ददन ुपने  

(ग) दफा १६७, २७६ र २७९ अन्तगगतको कसूर,  
१६७. यातना ददन निनेु  
२७६. कीते गनग निनेु  
२७९. जालसाजी गनग निनेु  

(घ) नेपालनित्र चलनचल्तीमा ल्याउने िा पैठारी गने उदे्दश्यले गरेको िाग २ 
पररच्छेद २२ र २३ अन्तगगतका कसूर,  

पररच्छेद – २२ 
मदु्रा सम्बन्धी कसूर 
२५६. खोटा मदु्रा बनाउन निनेु  
२५७. खोटा मदु्रा चलन गनग निनेु  
२५८. खोटा मदु्रा बनाउने सामान बनाउन, राख्न िा ममगत गनग निनेु  
२५९. मापदण्ड हिपरीत मदु्रा बनाउन निनेु  
२६०. मदु्रा बनाउने औजार बाहिर लैजान निनेु  
२६१. मदु्राको तौल घटाउन िा रुप िदल्न निनेु  
२६२. रोक लगाइएको मदु्रा चलन चल्तीमा ल्याउन निनेु  
२६३. बैङ्क नोट िा नसक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न िा बैङ्क नोटमा लेख्न 

निनेु  
२६४. झतु्रो बैङ्क नोट दरुुपयोग गनग निनेु  
पररच्छेद – २३ 
हटकट सम्बन्धी कसूर 
२६७. खोटा हटकट बनाउन िा चलन गनग निनेु  
२६८. खोटा हटकट बनाउने औजार खररद, नबक्री, ममगत इत्यादी गनग 

निनेु : 



२६९. प्रयोग िएको हटकट पनुः प्रयोगमा ल्याउन निनेु  
२७०. सािगजननक नलखतमा प्रयोग िएको हटकट उप्काउन निनेु  

 
 (ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय ति िा नेपाल सरकार, प्रदेश 

सरकार िा स्थानीय तिको पूणग िा अनधकांश स्िानमत्ि िा ननयन्त्रणमा 
रिेको कुनै सङ्गदठत संस्थाको कुनै पदीय िैनसयतमा कायग सम्पादन गदाग 
गरेको यस ऐन अन्तगगतको कसूर ।   

  (२) कसैले नेपालमा दताग िएको िाययुान िा जलयाननित्र यस ऐन अन्तगगतको 
कुनै कसूर नेपाल बाहिर रिँदाका बखत गरेमा ननजलाई नेपालनित्र नै त्यस्तो 
कसूर गरे सरि यस ऐन बमोजजम सजाय िनेुछ ।  

  (३) कुनै नेपाली नागररकले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागररक नबरुद्ध देिायको 
कुनै कसूर गरेमा ननजलाई नेपालनित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरि यस ऐन 
बमोजजम सजाय  िनेुछ  
(क) ज्यान नलएको िा ज्यान नलने उद्योग, दरुुत्सािन िा षड्यन्त्र गरेको 

कसूर,   
(ख) असिाय व्यजिलाई पररत्याग गरेको कसूर,   
(ग) अङ्गिङ्ग गरेको कसूर,   
(घ) अपिरण, शरीर बन्धक िा गैरकानूनी थनुामा राखेको कसूर,   
(ङ)) जिजगस्ती करणी िा िाडनाता करणी गरेको कसूर,  
(च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तिको िा नेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार िा स्थानीय तिको पूणग िा अनधकांश स्िानमत्ि िा ननयन्त्रण 
िएको सङ्गदठत संस्था नबरुद्ध आपरानधक उपद्रि, आपरानधक लाि, 
आपरानधक हिश्िासघात, कीते, चोरी, ठगी, डाँका िा सम्पजत्तको 
आपरानधक उपयोग गरेको कसूर,  

(छ) दफा १५८ अन्तगगतको कसूर,   
दफा १५८ ; धमग पररितगन गराउन निनेु 

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



 
पररच्छेद –११ 
हििाि सम्बन्धी कसूर 

१७१. मञ्जुरी हिना हििाि गनग निनेु  
१७२. िाडनातामा हििाि गनग निनेु  
१७३. बाल हििाि गनग निनेु  
१७४. हििािमा लेनदेन गनग निनेु  
१७५. ििहुििाि गनग निनेु  

(झ) नेपालनित्र पैठारी गने उदे्दश्यले खाद्य पदाथग िा औषनधमा नमसािट 
गरेको कसूर,  

(ञ) दफा २३१, २३२ र २३३ अन्तगगतका इलाज सम्बन्धी कसूर 
दफा २३१ बदननयत जचताई ईलाज गनग निनेु 
दफा २३२ लापरिािी िा िेलचेक्रयाइ गरी इलाज गनग निनेु 
दफा २३३ मञ्जुरी नबना मानि शरीरमा पररक्षण गनग निनेु 

(ट) िाग ३ को पररच्छेद - २ अन्तगगतको कसूर 
पररच्छेद –२ 
गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर 

३०५. गाली गनग निनेु  
३०६. बेइज्जती गनग निनेु  
३०७. बेइज्जती गरेमा िनेु सजाय  
 
 यी बािेक मानि बेचनबखन समेत यो व्यिस्था 
अन्तगगत पदगछ । 

 


