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लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग िंसा अन्त्य गनन के ी नपेाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ 

प्रमाणीकरण मममत 

२०७२।०६।१४ 

सम्वत ्२०७२ सालको ऐन निं. ८ 

लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग िंसा अन्त्य गने सम्बन्तधमा के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गनन बनेको 
ऐन 

प्रस्तावनााः लैङ्गिक रुपमा र ेको ङ्गवभेद र लैङ्गिक ङ्ग िंसालाई सिंरक्षण गने प्रकृमतका कानूनी व्यवस्थामा सधुार गरी 
लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग िंसालाई अन्त्य गने सम्बन्तधमा के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गनन 
वाञ्छनीय भएकोले,  

   नेपालको अन्ततररम सिंङ्गवधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थाङ्गपका-सिंसदको  ैमसयतमा सिंङ्गवधान 

सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१.   सिंजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग िंसा अन्त्य गनन 
के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२” र ेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्तत प्रारम्भ  नुेछ।  

८.  मलुकुी ऐनमा सिंशोधन : मलुकुी ऐनको,-  

(१)  अदालती बन्तदोबस्तको म लको,-  

(क)  ११ नम्बरको,-  

(अ)  दफा ४ मा र ेका “स्वास्नी मामनस” भने्न शब्द रुको सट्टा “मङ्ग ला” भने्न शब्द 

राजिएको छ।  

(आ)  दफा ४क. पमछ दे ायको दफा ४ि. थङ्गपएको छ :-  

“मङ्ग ला वादी वा पनुरावेदक भएको लैङ्गिक ङ्ग िंसा वा घरेल ु ङ्ग िंसा सम्बन्तधी 
मदु्दा.............................................................................. ४ि  

स्पष्टीकरणाः “लैङ्गिक ङ्ग िंसा” भन्नाले सावनिमनक वा मनिी िीवनमा मलिको 
आधारमा कसै प्रमत शारीररक, यौनिन्तय वा मानमसक क्षमत वा पीडा परु् याउने 
कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दले मलिको आधारमा  नुे वा  नु सक्न ेकुनै पमन 

प्रकारको अपमानिन्तय, पीडािन्तय वा धम्कीपूणन व्यव ार, दवाव, करकाप वा 
स्वेच्छाचारी रुपमा मङ्ग लालाई स्वतन्तरताको उपभोग गननबाट वजित गने कुनै 

कायन समेतलाई िनाउँछ ।”  
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(ि)  ९४ नम्बरमा र ेका “िीउमास्ने बेच्नेको वा सो सम्बन्तधी मदु्दा,” भने्न शब्द रु पमछ 

“मानव बेचङ्गविन वा ओसार पसार सम्बन्तधी मदु्दा” भने्न शब्द रु थङ्गपएका छन ्। 

 (ग)  १७२ नम्बरको दफा ५ को ठाउँठाउँमा र ेका “स्वास्नी मामनस” भने्न शब्द रुको सट्टा 
“मङ्ग ला” भने्न शब्द राजिएकोछ ।  

 (२)   लोग्न ेस्वास्नीको म लको, - 

(क)  १ नम्बरमा र ेका “र ४, ५, ७ र ८ नम्बरमा” भने्न शब्द रुको सट्टा “वा ४ नम्बरमा” 
भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

(ि)  ४ नम्बरमा र ेको “बराबर” भने्न शब्द जझङ्गकएको छ।  

(ग)  ५ नम्बरको सट्टा दे ायको ५ नम्बर राजिएको छ :-  

५ निं. ॥ ॥ मङ्ग लाको दाइिो, पेवा वा स्त्री अिंशधनको सम्पजि मास्दा अिंश 

नभई एकाघरसँग बसेका अरु अिंजशयार रु समेत र ेछन ् भने उमेर पगेुको सबै 

अिंजशयार रुको मञ्जुरीको मलित भएमा वा ्यस्तो मलित नभए पमन मनि रुको 
स ममत बमोजिम ्यस्तो सम्पजि मामसएको प्रमाजणत भएमा सो मासेको दाइिो, पेवा वा 
स्त्री अिंशधनको सम्पजि लेनदेन व्यव ारको म ल बमोजिम सबै अिंजशयार रुको गोश्वारा 
धनबाट सोधभनान  नु सक्छ।”  

(३)   अिंशबण्डाको म लको,-  

(क)  १ नम्बरमा र ेका “यो नम्बर प्रारम्भ भएपमछ” भने्न शब्द रु जझङ्गकएका छन।्  

(ि)  ३ र ४ नम्बरको सट्टा दे ायका ३ र ४ नम्बर राजिएका छन ्:-  

“३ निं. ॥ ॥ सँग बसेका दाि ुभाइ तथा दददी बङ्ग नीका छोरा छोरी रुमा 
आफ्नो आफ्नो बाब ुवा आमाको मार अिंश  नु्तछ।  

  ४ निं. ॥ ॥ यो नम्बर प्रारम्भ  ुँदाका बित कसैका एक भन्तदा बढी स्वास्नी 
मार र ेछन ् भन े सबै स्वास्नीले आफ्ना लोग्नेको अिंश ऐन बमोजिम बाँडी िान 

पाउँछन।्”  

 (ग)  ११ नम्बरको ठाउँ ठाउँमा र ेका “स्वास्नी छोरा” भने्न शब्द रुको सट्टा “स्वास्नी, 
छोराछोरी” भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

(घ) १९ नम्बरको ठाउँ ठाउँमा र ेका “अङ्गववाङ्ग ता छोरी" भने्न शब्द रुको सट्टा “एकासगोलका 
छोरी” भने्न शब्द रु राजिएका छन।् 

 (ङ)  १क, ८ र ९ नम्बर िारेि गररएका छन ्। 
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 (४)   स्त्री अिंश धनको म लको,-  

(१)  ५ नम्बरको सट्टा दे ायको ५ नम्बर राजिएको छ :-  

  "५ निं. ॥ ॥ स्वास्नी मामनसले आफ्नो दाइिो पेवा आफूिसु गनन पाउँमछन ्। 

मनिको शेषपमछ ्यस्तो सम्पजि अपतुालीको म ल बमोजिम  नु्तछ ।”  

(२)  ७ नम्बर िारेि गररएको छ । 

 (५)   धमनपरु, धमनपरुीको म लको,-  

 (क)  ९ि. नम्बरमा दे ायको प्रमतबन्तधा्मक वाक्यािंश थङ्गपएको छ:- 

  "तर तीन पसु्तामभरको व्यजिलाई धमनपरु वा धमनपरुी राख्दा सो बन्तदेि लाग्न े

छैन ।” 

 (ि)  १२ि. नम्बर पमछ दे ायको १२ग. नम्बर थङ्गपएको छ :-  

 “१२ग. निं॥ ॥ नेपाली नागररकले धमनपरु वा धमनपरुी राख्दा गरेको मलित 

पाँचसय रुपैयाँ दस्तरु मतरी जिल्ला न्तयायाधीशबाट प्रमाजणत गराउन ुपछन ।”  

(६)  अपतुालीको म लको,-  

 (क)  २ र ३ नम्बरको सट्टा दे ायका २ र ३ नम्बर राजिएका छन ्:-  

"२ निं. ॥ ॥ यस म लको अन्तय नम्बर रुमा अन्तयथा लेजिएकोमा बा ेक 
अपतुाली परेको व्यजिले कुनै मलित गरी ददएकोमा सो ी मलित बमोजिम र ्यस्तो 
मलित गरी नददएकोमा दे ायका व्यजि मध्ये प्राथममकता क्रमानसुार िनु व्यजि 

िीङ्गवत छ सो ी व्यजिले र ्यस्तो व्यजि को ी नभए यसै म लको १ नम्बर 
बमोजिमका  कवालाले ्यस्तो अपतुाली पाउँछ.-------------------------------१  

(क)  सगोलको पमत वा पत्नी,  

(ि)  सगोलको छोरा, छोरी, ङ्गवधवा ब ुारी,  

(ग)  सगोलका बाब,ु आमा, सौतेनी आमा, छोरा छोरी तफन का नामत नामतनी, 
नामतनी ब ुारी,  

(घ)  मभन्न भएका पमत, पत्नी, छोरा, छोरी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा, 
ङ्गववाङ्ग ता छोरी.  

(ङ)  सगोलका बाबतुफन का बािे, बज्यै, दाि,ु भाइ, दददी, बङ्ग नी,  

(च)  सगोलका काका, काकी, भमतिा, भमतिी, 

 (छ)  मभन्न भएका छोरातफन का नामत, नामतनी, ङ्गववाङ्ग ता छोरी तफन का नामत, नामतनी,  
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(ि)  सगोलका भाउि,ू भाइ ब ुारी, 

 (झ)  मभन्न भएका दाि ुभाइ तथा दददी बङ्ग नी,  

(ञ)  मभन्न भएका बािे, बज्यै,  

मामथ दफा १ बमोजिमका  कवाला नभएमा वा भए पमन मनिले अपतुाली 
नमलएमा यस म लको अन्तय नम्बर रुको अधीनमा र ी ्यस्तो अपतुाली 
नेपाल सरकारको  नु्तछ --------------------------------------------२  

स्पष्टीकरणाः यस नम्बरको प्रयोिनको लामग एउटै क्रमका एक भन्तदाबढी 
व्यजि  कवाला भएमा प्र्येक  कवालाले बराबरी अपतुाली पाउँछ ।  

३ निं.॥ ॥ यस म लको २ नम्बरमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन कुनै 

व्यजिलाई नजिकको  कवालाले  ेरचा  नगरी सोभन्तदा टाढाका कुनै  कवाला, अन्तय 

व्यजि वा सिंस्थाले  ेरचा  र स्या ार सम्भार गरेको भएमा मनिको अपतुाली ्यस्तो 
टाढाको  कवाला, अन्तय व्यजि वा सिंस्थाले पाउँछ ।”  

(ि)  ६, ७ र ९ नम्बरको ठाउँठाउँमा र ेको “अङ्गववाङ्ग ता" भने्न शब्द जझङ्गकएको छ। 

(ग)  १२ नम्बरको ठाउँ ठाउँमा र ेका “भाइ वा अङ्गववाङ्ग ता बङ्ग नी” भने्न शब्द रुको सट्टा  
“दाि,ु भाइ वा दददी, बङ्ग नी” भने्न शब्द रु राजिएका छन ्।  

(घ)  १० र ११ नम्बर िारेि गररएका छन ्।  

(७)   रजिषे्ट्रशनको म लको १ नम्बरमा र ेका “धमनपरु, धमनपरुीको मलित” भने्न शब्द रु जझङ्गकएका 
छन ्।  

(८)   अप रण गने तथा शरीर बन्तधक मलनेको म लको १३ नम्बरमा र ेका “छ मङ्ग ना" र "तीन 

मङ्ग ना” भने्न शब्द रुको सट्टा क्रमशाः “एक वषन” र “छ मङ्ग ना” भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

(९)   कुटङ्गपटको म लको,-  
(क)  २ नम्बरको सट्टा दे ायको २ नम्बर राजिएको छ :-  

“२ निं. ॥ ॥ कुटङ्गपट गदान दे ाय बमोजिम भएमा अिभिको ित ठ छन----  

आिँाको  ेने शजि  ीन गरी वा आिँा फोरी दृङ्गष्टङ्गवङ्ग न बनाई ददएमा -------१ 

नाकको सुँघ्न ेशजि  रण गररददएमा ------------------------------------१ 

कानको सनेु्न शजि  रण गरी ददएमा ------------------------------------१ 

जिब्रोको बोल्ने शजि  रण गररददएमा -----------------------------------१  

मङ्ग लाको स्तन काटी ददएमा -------------------------------------------१ 
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मङ्ग लालाई बाँझोपन र परुुषलाई परुुष्व ीन बनाएमा---------------------१  

मेरुदण्ड, डँडाल्न,ु  ात िटु्टा वा ङ्गयनैको िोनी भाँची, फोरी फुकाली बेकम्मा पाररददएमा 
-------------------------------------------------------------------- १  

(ि)  ६ नम्बरको सट्टा दे ायको ६ नम्बर राजिएको छ :-  

"६ निं.॥ ॥ अिभि ितमध्ये दृङ्गष्टङ्गवङ्ग न बनाएको, मङ्ग लाको स्तन काटेको 
वा मङ्ग लालाई बाँझोपन वा परुुषलाई परुुष्वङ्ग न बनाएको ितमा िनुसकैु एक ित 

गरेपमन सो गनेलाई तीनलाि रुपैयाँ िररबाना गरी आठ वषन कैद गनुन पछन । ती ित रु 

बा ेक अिभिको अरु ितमध्ये िनुसकैु एक ित गरे पमन सो गनेलाई दईु लाि 

रुपैया िररबान गरी आठ वषन कैद गनुन पछन । एउटै ङ्गकमसमको काम मलन ेएउटा भन्तदा 
बढी अि  नुमेा सो मध्ये एउटा अिमार बेकम्मा पारी ददएको भए मामथ लेजिएको 
सिायको आधा सिाय गनुन पछन । सो ित मनको भई काम लाग्न ेभएमा भन ेएकलाि 

रुपैया िररबाना र दईु वषन कैद गनुन पछन । यसरी िररवाना वापत प्राप्त परैु रकम 

पीमडतलाई घा िचन वापत ददइनेछ।" 

 (ग)  १४ नम्बरमा र ेका “पोल्न ेगराइएका वस्त ुवा तेिाब इ्याददले” भने्न शब्द रुको सट्टा 
“पोल्न ेगराइएका वस्तलेु” भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

(घ)  १४ नम्बर पमछ दे ायको १४क. नम्बर थङ्गपएको छ : - 

१४क. निं.॥ ॥ तेिाब वा यस्तै प्रकारका अन्तय पदाथन छङ्गकन ई वा सो पदाथनले 

पोली, डामी, दली, घसी िीउमा पीडा गराएमा वा अन ुार वा शरीरको कुनै अि कुरुप 

पारेमा कसूरको प्रकृमत  ेरी अन ुारमा कुरुप पारेमा पाँच वषनदेजि आठ वषनसम्म कैद 
र एकलाि रुपैयाँदेजि तीनलाि रुपैयाँसम्म िररवाना र शरीरको अन्तय अि कुरुप 

पारेमा वा िीउमा पीडा गराएमा तीन वषनदेजि आठ वषनसम्म कैद र पचास  िार 
रुपैयाँदेजि एक लाि पचास  िार रुपैयाँसम्म िररवाना गनुन पछन । यसरी िररवाना 
वापत प्राप्त पूरै रकम पीमडतलाई घा िचन वापत ददइनछे ।”  

(ङ)  २५ नम्बर पमछ दे ायको २५क. नम्बर थङ्गपएको छ :-  

“२५क. निं.॥ ॥ यस म ल बमोजिमको कसूरबाट पनन गएको पीडाको 
मारालाई ङ्गवचार गरी अदालतले कसूरदारबाट पीमडतलाई दईु लाि रुपैयाँसम्म 

क्षमतपूमतन भराई ददन सक्नेछ।"   

(१०)  ज्यान सम्बन्तधी म लको ३२ नम्बरको सट्टा दे ायको ३२ नम्बर राजिएको छ :-  

"३२ निं. ॥ ॥ यस म लको २९ निं. बमोजिम के ी गदान बाह्र  प्तासम्मको गभन पतन 

 नु गएकोमा एक वषनसम्म कैद, पच्चीस  प्तासम्मको गभन तङु्ग न गएकोमा तीन वषनसम्म कैद र 
पच्चीस  प्ता भन्तदा बढीको गभन पतन  नु गएकोमा पाँच वषनसम्म कैद गनुन पछन ।”  
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(११)  आसय करणीको म लको, - 

(क)  १ नम्बरमा र ेका “अस्वभाङ्गवक व्यव ार” भने्न शब्द रुको सट्टा “अस्वभाङ्गवक,  
अवाजञ्छत वा अमयानददत व्यव ार” भने्न शब्द रु राजिएका छन ्।  

(ि)  ५ नम्बरमा र ेका “छ मङ्ग नादेजि दईु वषनसम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँदेजि छ  िार 
रुपैयाँसम्म िररवाना वा दबैु” भने्न शब्द रुको सट्टा “तीन वषनसम्म कैद र तीस  िार 
रुपैयाँसम्म िररवाना” भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

(१२)  िबरिस्ती करणीको म लको,-  

(क)  १ नम्बरको स्पष्टीकरणको िण्ड (ग) पमछ दे ायको िण्ड (घ) थङ्गपएको छ :-  

 “(घ)  गदु्द्वार वा मिुमा मलि पसाएमा वा मलि बा ेक अन्तय कुनै वस्त ुयोनीमा प्रवेश 

गराएमा पमन िबरिस्ती करणी गरेको मामननेछ ।” 

 (ि)  ३ नम्बरको दफा ६ को सट्टा दे ायको दफा ६ राजिएको छ:-  

   “यस नम्बरमा अन्तयर िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन लोग्नेले स्वास्नीलाई 

िबरिस्ती करणी गरेमा तीन वषनदेजि पाँच वषनसम्म ------६”  

(ग)   ३क. नम्बरको सट्टा दे ायको ३क, नम्बर राजिएकोछ:-  

  "३क निं.॥ ॥ कसैले गभनवती, अशि, अपािता भएका वा  ोस ठेगानमा 
नर ेका वा आफ्नो सिंरक्षण वा  ेरङ्गवचारमा र ेका मङ्ग लालाई िबरिस्ती करणी गरेमा 
वा िनुसकैु उमेरका मङ्ग ला उपर सामूङ्ग क रुपमा िबरिस्ती करणी गरेमा यस 

म लमा लेजिएको सिायमा थप पाँच वषन कैद गनुन पछन ।” 

 (घ)   ८ नम्बरको सट्टा दे ायको ८ नम्बर राजिएको छ :-  
  "८ निं.॥ ॥ कसैले आफूलाई िबरिस्ती करणी गने मनसाय मलई बन्तधक 

गरी वा  ातपात, छेकथनु, बाँध छाँद आक्रमण इ्यादद िोर िलुमु गनन लागेकोमा कुनै 

मङ्ग लाले ्यस्तो िलु्मीको पन्तिाबाट उम्की भागी आफूलाई करणी गननबाट रोक्न 

नसक्न े ङ्गवश्वास भएमा वा ङ्गवश्वास गनुन पने मनामसव कारण भएमा र त्काल कसैको 
सिंरक्षण वा मद्दत उपलब्ध  नुे वा  नु सक्न ेअवस्था नभएमा र ्यस्तो िलु्मीलाई 

आफ्ना अक्कल वकन तले सक्नसेम्मका उपाय त्काल के ी नगरे आफू मामथ करणी 
 नुेसम्मको ठूलो डर, रास परी करणी मलन नपाउँदै वा उसै बित, आफ्नो िोडबल 

पगु्न नसक्नेमा करणी मलई सकेपमछ पमन सो ी कुराको रीस थाम्न नसकी उसै बित 

करणी मलएकै थलामा वा लपट्दै गई  मतयार लाठो, ढुिा इ्यादद के ी चलाई ज्यान 

मनन गएको ठ रे बात लाग्दैन ।”  
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 (ङ)  ९क. नम्बरको ठाउँठाउँमा र ेका “अप्राकृमतक मैथनु" भने्न शब्द रुको सट्टा “बाल 

यौन दरुाचार (पेडो फाएल)” भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

 (च)  ९क. नम्बर पमछ दे ायको ९ि. नम्बर थङ्गपएको छ:-  

“९ि. निं. ॥ ॥ लोग्नलेे स्वास्नीलाई िबरिस्ती करणी गरेको ङ्गवषयमा 
परेको उिूरीको प्रारजम्भक छानङ्गवनबाट स्वास्नीलाई त्काल वा मदु्दा ङ्गकनारा 
न ुँदासम्म सिंरक्षण ददन  आवश्यक देजिएमा अदालतले लोग्नेको नाममा दे ायको 
आदेश िारी गनन सक्छ------------------------------------------------------- 

स्वास्नीलाई मनि बसी आएको घरमा नै बसोबास गनन ददन, स्वास्नीलाई िान लाउन 

ददन, कुटङ्गपट नगनन तथा जशष्ट र सभ्य व्यव ार गनन लगाउन ---------------------१  

स्वास्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लामग उपयिु रकम ददन 

लगाउन ------------------------------------------------------------------२  

दवैुलाई एकै ठाउँमा बसोबास गनन उपयिु  नुे नदेजिएमा लोग्नलेाई अलग बस्ने 
व्यवस्था गनन तथा ्यसरी अलग बस्दा स्वास्नीको भरणपोषणको लामग आवश्यक 

व्यवस्था गनन लगाउन-------------------------------------------------------३  

स्वास्नीलाई कुनै प्रकारले दाुःि ददन े वा सताउन े कायन नगनन र स्वास्नीको ङ्ग त र 
सरुक्षाको मनममि अन्तय आवश्यक र उपयिु कुरा गनन गराउन ------------------४"  

(छ)  १०क नम्बरको अन्त्यमा दे ायको वाक्यािंश थङ्गपएको छ:-  

“्यसरी बयान गराउँदा पीमडतको स िता र मयानदालाई ध्यानमा रािी पीमडत मैरी 
वातावरणमा सकभर एकैपटक बयान गराउन ुपछन ।”  

(ि)  १०ग. नम्बरको अन्त्यमा दे ायको वाक्यािंश थङ्गपएकोछ:-  
 “कसूरदारको कुनै सम्पजि नभई िबरिस्ती करणीको कसूरबाट पीमडतले क्षमतपूमतन 

नपाउन े देजिएमा अदालतले सम्वजन्तधत मङ्ग ला तथा बालबामलका कायानलयबाट 

क्षमतपूमतन स्वरुप उजचत रकम पीमडतलाई भराईददन ेगरी आदेश गनन सक्नेछ । ्यसरी 
आदेश 'भएमा सो कायानलयबाट क्षमतपूमतन वापतको रकम त्काल पीमडतलाई उपलब्ध 

गराउन ुपनेछ ।”  

(झ)  ११ नम्बरमा र ेका “पैंतीस ददनमभर” भने्न शब्द रुको सट्टा “छ मङ्ग नामभर” भने्न 

शब्द रु राजिएका छन ्।  

(१३)   ाडनातामा करणी गनेको म लको,-  

(क)  १ नम्बरमा र ेका “एकै बाबबुाट” भने्न शब्द रुको सट्टा “एकै बाब ुवा आमाबाट” भने्न 

शब्द रु राजिएका छन।्  
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(ि)  २ नम्बरको सट्टा दे ायको २ नम्बर राजिएको छ:-  

“२ निं.॥॥ दे ायका नाता बीच करणी मलन े ददनलेाई दे ाय बमोजिम सिाय 

 नु्तछ ----------------------------------------------------------------------- 

सौतेनी आमा-छोरा, एकै  ाँगाको ससरुा-ब ुारी, बािे नामतनी वा पनामतनी, िेठाि-ु भाइ 

ब ुारी वा देवर भाउि ूबीच करणी मलन ेददनलेाई चार वषनदेजि छ वषनसम्म कैद नु्तछ-१  

 एकै  ाँगाको तीन पसु्तासम्मको बज्यू- नामत वा पनामत, बािे-नामतमन ब ुारी, एकै 

 ाँगाको ठूलो बाब ुवा काका भमतिी, एकै  ाँगाको भमतिो-ठूली आमा वा काकी, एकै 

 ाँगाको ससरुो-भमतिी ब ुारी, फुपू-भदा, मामा-भािी वा माइि-ूभामनि, आमा तफन का 
ठूली आमा वा सानी आमा-भमतिो र आफ्नी पत्नी तफन को सासू-ज्वाँइ बीच करणी मलन े

ददनलेाई तीन वषनदेजि छ वषनसम्म कैद  नु्तछ-----------------------------------२  

 मामथ दफा १ र २ मा लेजिएदेजि बा ेक सात पसु्तामभरका अन्तय नाताका वीच करणी 
मलनेददनलेाई  ाँगो, नाता र पसु्ता समेत ङ्गवचार गरी एक वषनदेजि तीन वषन सम्म कैद 
 नु्तछ-------------------------------------------------------------------- ३  

 मामथ दफा १,२ र ३ मा लेजिएदेजि बा ेक अन्तय नाताका बीच करणी मलन ेददनलेाई 

नाता ङ्गवचार गरी तीन मङ्ग नादेजि एक वषनसम्म कैद  नु्तछ-----------------------४  

(ग)  ३, ४, ५, ६, ९ र १० नम्बर रु िारेि गररएका छन ्।  

(१४)  ङ्गव ावरीको म लको,-  

(क)  ४ नम्बरको सट्टा दे ायको ४ नम्बर राजिएको छ :-  

“४ निं.॥ ॥ कसैले पमन दे ायको अवस्थाको परुुष वा मङ्ग लालाई झकु्याई 

ङ्गववा  गनन वा गराउन  ुँदैन । झकु्याई गरेको ङ्गववा  सो ङ्गववा  गने कुनै व्यजिले 

मञ्जुर नगरेमा बदर गराउन सक्छ । झकु्याई ङ्गववा  गरे वा गराएमा दईु वषनसम्म कैद 

र एकलाि रुपैयाँसम्म िररवाना  नु्तछ । ्यस्तो िररवानाको रकम क्षमतपूमतन स्वरुप 
झकु्यानमा पनेलाई भराई ददन ुपछन ----- 

शरीरमा मानव रोग प्रमतरोधक क्षमता नष्ट गने जिवाण ु (एच.आई भी) वा  ेपाटाइङ्गटस 

बी र ेको वा यस्तै प्रकृमतका मनको न नुे कडा रोग लागेको-----------------------१ 

योनाि नभएको, परुुष्वङ्ग न भएको वा सन्ततान उ्पादन गने क्षमता नभएको प्रमाजणत 

भैसकेको -----------------------------------------------------------------२  

पूणनरुपमा बोल्न वा सनु्न नसक्ने वा पूणन रुपमा दृङ्गष्टङ्गव ीन भएको-----------------३  

  ोस ठेगानमा नर ेको -----------------------------------------------------४ 
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ङ्गववा  भैसकेको -----------------------------------------------------------५ 

गभनवती भैसकेको-----------------------------------------------------------६ 

नैमतक पतन देजिन ेफौिदारी अमभयोगमा कसूरदार ठ री अदालतबाट सिाय पाएको-
------------------------------------------------------------------------७”  

 (ि)  ९ नम्बरको सट्टा दे ायको ९ नम्बर राजिएको छ : - 

"९ निं. ॥ ॥ यो नम्बर प्रारम्भ भएपमछ एकासगोलमा बस्न नसक्न े
कारणबाट लोग्न ेर स्वास्नी वीच अिंशबण्डा भई मभन्न बसेमा बा ेक कुनै लोग्न ेमामनसले 

आफ्नी स्वास्नी िीङ्गवत छदै वा कानून बमोजिम लोग्न े स्वास्नीको सम्बन्तध ङ्गवच्छेद 

न ुँदै अकी मङ्ग लासँग ङ्गववा  गनन वा अको पत्नी राख्न  ुँदैन ।” ,  

(ग)  १० नम्बर मा र ेका र ९क.” भने्न शब्द रु जझङ्गकएका छन।्  

(घ)  १० नम्बर पमछ दे ायको १०क. नम्बर थपजएकोछ :-  

“१०क. निं. ॥ ॥ कसैले अकानकी स्वास्नीलाई ङ्गववा  गरी मनिको धनमाल 

समेत लगेकोमा वा कुनै मङ्ग लाले अको ङ्गववा  गरी िाँदा आफूले लगाएको वा प्रयोग 

गने लिाकपडा वा आफ्नो दाइिो, पेवा वा मनिी आिनन बा ेक पङ्ग लो लोग्नेको 
धनमालसमेत लगेमा ्यसरी लग्न नपाउन ेधनमालको  कमा मनिको पङ्ग लो लोग्न ेर 
मनि मरेमा वा ङ्गवदेश गएकोमा मनिको  कदारले ङ्गफतान मलन पाउँछ।"  

(ङ)  ११ नम्बरमा र ेका “यस म लको ७ नम्बरका कुरामा सो भए गरेको मममतले र 
अरुमा” भने्न शब्द रुको सट्टा “यस म लमा लेजिएको कुरामा सो कुरा” भने्न 

शब्द रु राजिएको छ। 

 (च)  ५, ७, ८ र ९क, नम्बर रु िारेि गररएका छन ्।  

(१५)  िारीको म ल िारेि गररएको छ ।  

(१६)  अदलको म लको,-  

(क)  ५ नम्बरमा र ेका “एक वषनदेजि तीन वषनसम्म कैद" भने्न शब्द रुको सट्टा “तीन 

वषनदेजि पाँच वषनसम्म कैद” भने्न शब्द रु राजिएका छन।्  

 (ि)  ९ नम्बर िारेि गररएको छ।  

(ग)  १०ि. नम्बर पमछ दे ायको १०ग. नम्बर थङ्गपएको छ :-  
“१०ग. निं. ॥ ॥ कसैले लैङ्गिक, आमथनक, सामाजिक, साँस्कृमतक, प्रथा-

परम्परा, वैवाङ्ग क जस्थमत वा िबरिस्ती करणीबाट पीमडत भएको, कुनै रोग लागेको 
वा यस्तै अन्तय कुनै आधारमा कसैलाई भेदभाव गरेमा छ मङ्ग नासम्म कैद वा पचास 

 िार रुपैयाँसम्म िररवाना वा दवैु सिाय  नुेछ ।”  
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