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यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन 

गने अध्यादेश, २०७८ 

प्रमाणीकरण मममि  

              २०७८।१।२१ 
 

 सिंिि ्२०७८ सालको अध्यादेश निं. १ 
यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गनन बनकेो अध्यादेश 

 

प्रस्िािना: यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई ित्काल सिंशोधन गनन 
िाञ्छनीय भएको र  ाल सङ्घीय सिंसदको अमधिेशन नभएकोले, 
 नेपालको सिंहिधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम 
मजरिपररषद्को मसफाररसमा राष्ट्रपमिबाट यो अध्यादेश िारी भएको छ ।   

१. सिंजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम ×यौन ह िंसा 
हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गने अध्यादेश, २०७८" र ेको 
छ । 

  (२) यो अध्यादेश िरुुरि प्रारम्भ  नुेछ ।  

२. िेष्ठ नागररक सम्बरधी ऐन, २०६३ मा सिंशोधन: िेष्ठ नागररक 
सम्बरधी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) पमछ  
दे ायको उपदफा (१क) थहपएको छ:- 

×(१क) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए 
िापमन िििनस्िी करणी सम्बरधी कसूर िा िेिाब प्रयोग गरी ज्यान 
मारेको, अिंगभिंग गरेको िा शारीररक िमि परु् याएको कसूरमा त्यस्िो 
छूट ददईने छैन ।" 

३. मलुकुी अपराध सिंह िा, २०७४ मा सिंशोधन: मलुकुी अपराध 
सिंह िा, २०७४ को,- 

 (१)  दफा २१९ को,-  
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(क)   उपदफा (३) पमछ दे ायको उपदफा (३क) 
थहपएको छ:- 

×(३क) िििनस्िी करणी गने 
व्यजिलाई उपदफा (३) बमोजिमको कैद 
सिायको अमिररि दे ाय बमोजिमको िररबाना 
समेि  नुेछ र त्यस्िो िररबाना िापि प्राप्त रकम 
पीमििलाई ददन ुपनेछः-  

(क) उपदफा (३) को िण्ि (क) िा (ि) 
बमोजिम कैद सिाय  नुे कसूरदारलाई 
छ लाि रुपैयााँ िररबाना, 

(ि) उपदफा (३) को िण्ि (ग) िा (घ) 
बमोजिम कैद सिाय  नुे कसूरदारलाई 
चार लाि रुपैयााँ िररबाना, 

(ग) उपदफा (३) को िण्ि (ङ) बमोजिम 
कैद सिाय  नुे कसूरदारलाई दईु लाि 
रुपैयााँ िररबाना ।" 

(ि)  उपदफा (६) को ठाउाँ ठाउाँमा र ेका ×प्रमिरोधक 
िमिा उरमजुि गने" भने्न शब्द रुको सट्टा 
×प्रमिरोधक िमिा ह्रास गने" भने्न शब्द रु 
राजिएका छन।्  

(२)  दफा २२७ पमछ दे ायको दफा २२७क. थहपएको छ:- 
×२२७क.ममलापि गनन िा गराउन न नुे: (१) यस 

पररच्छेद बमोजिम करणी सम्बरधी कसूर भएपमछ 
पीमिि िा पीमििको पररिारलाई कुनै प्रकारको 
िर, धाक, धम्की ददई िा करकापमा पारी कुनै 
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हकमसमको लेनदेन गरी िा नगरी त्यस्िो कसूरमा 
उिरुी नगनन, िा ेरी नददन िा अदालिमा उपजस्थि 
न नु मञु्जर गराउन िा कसूर गने व्यजि र पीमिि 
िा पीमििको पररिारको सदस्यबीच मेलममलाप िा 
ममलापि गराउन िा त्यसको लामग दबाब ददन 
िा प्रभािमा पानन  ुाँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर 
गने गराउने व्यजिलाई िीन िषनसम्म कैद र 
िीस िार रुपैयााँसम्म िररबाना  नुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर 
सािनिमनक पद धारण गरेको व्यजिले गरे िा 
गराएमा मनिलाई उपदफा (२) बमोजिम  नु े
सिायमा थप छ मह ना कैद सिाय  नुेछ ।  

(४) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
भए िापमन कानून बमोजिम ममियार िा 
दरुुत्सा न मामनने कसूरमा सो ी बमोजिम मदु्दा 
चलाई सिाय  नुेछ ।" 

(३)  दफा २२८ मा र ेका ×कसूरदारबाट मनामसब िमिपूमिन" 
भने्न शब्द रुको सट्टा ×िररबानाबाट प्राप्त  नु ेरकम समेि 
हिचार गरी कसूरदारलाई सिाय मनधानरण गदान मनिबाट 
मनामसब िमिपूमिन" भने्न शब्द रु राजिएका छन ्।  

(४) दफा २२९ को उपदफा (२) मा र ेका “र २२६ को 
उपदफा (३) अरिगनिको" भने्न शब्द रुको सट्टा ×,२२६ 
को उपदफा (३) र दफा २२७क. को उपदफा (१) 
अरिगनिको" भने्न शब्द रु राजिएका छन ्।  
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४. मलुकुी फौिदारी कायनहिमध सिंह िा, २०७४ मा सिंशोधन: मलुकुी 
फौिदारी कायनहिमध सिंह िा, २०७४ को,- 
(१) दफा ३२ को,- 

(क) उपदफा (२) मा र ेका ×दसी िथा िस्ि"ु भने्न 
शब्द रुको सट्टा ×दसी िथा िस्ि,ु िििनस्िी 
करणी सम्बरधी कसूर भएमा सम्भि भएसम्म 
पीमिि व्यजि" भने्न शब्द रु राजिएका छन ्।  

(ि) उपदफा (२) पमछ दे ायको उपदफा (२क) 
थहपएको छ:- 

×(२क) अमभयोगपि पेश गदान उपदफा 
(२) बमोजिम पीमििलाई उपजस्थि गराइएको 
र ेछ भने मनिको ित्काल बकपि गराई दफा 
१०१ को उपदफा (७) बमोजिम प्रमििादीलाई 
जिर  गने अिसर ददन ुपनेछ।" 

(२)  दफा ४४ को उपदफा (२) को िण्ि (क) पमछ दे ायको 
िण्ि (क१) थहपएको छः- 
×(क१) िण्ि (क) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन 

िििनस्िी करणी सम्बरधी मदु्दाको झटु्टा उिरुी िा 
बकपि गने व्यजिलाई िििनस्िी करणी सम्बरधी 
कसूर गने कसूरदारलाई  नु ेरयूनिम सिायको 
आधा सिाय गनन," 

(३) अनसूुची-१ को िण्ि (क) को क्रम सिंख्या १७ मा र ेका 
×२२६ को उपदफा (३)" भने्न शब्द रुपमछ ×र सो दफा 
िथा उपदफा रुसाँग सम्बजरधि दफा २२७क. अरिगनिको 
कसूर" भने्न शब्द रु थहपएका छन ्। 
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५. िारेिी र बचाउः (१) यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन 
गने अध्यादेश, २०७७ िारेि गररएको छ । 

(२) यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गने 
अध्यादेश, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारबा ी यसै 
अध्यादेश बमोजिम भए गरेको मामननछे । 

 (३) यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गने 
अध्यादेश, २०७७ प्रारम्भ  नु ु अजघ भएको कसूरको  कमा 
ित्काल कायम र ेको कानूनी व्यिस्था बमोजिम कारबा ी र 
सिाय  नुेछ । 

 

    
    

     
       
     

 
   


