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लैङ्गिक समानता कायम गनन केही नपेाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ 

प्रमाणीकरण मममत 

२०६३।०७।१७ 

 
२०६३ सालको ऐन नं. ११ 

लैङ्गिक समानता कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : प्रचमलत नेपाल कानूनमा मङ्गहला परुुषबीच कायम रहेका भेदभावजन्य व्यवस्थालाई समयानकूुल 

पररवतनन गरी लैङ्गिक समानता कायम गनन केही नेपाल ऐनमा संशोधन गनन आवश्यक भएकोले,  

 

 प्रमतमनमध सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पङ्गहलो वषनमा प्रमतमनमध सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लैङ्गिक समानता कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, 

२०६३” रहेको छ ।  

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  मलुकुी ऐनमा संशोधन : मलुकुी ऐनको,-  
(१)  अदालती बन्दोबस्तको महलको,-  

 (१)  ११ नम्बरको दफा ४ पमछ देहायको दफा ४क. थङ्गपएको छ :-  
 "ङ्गवधवा मङ्गहला वादी वा पनुरावेदक भएको मदु्दा ..............४क."  

(२)  ७६ नम्बरमा रहेका “फलानाको छोरा, छोरी वा पत्नी” भने्न शब्दहरुको सट्टा 
“फलानाको छोरा, छोरी, पमत वा पत्नी” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन।्  

(३)  १०७ नम्बरमा रहेका "बाब ु वा पमतको" भने्न शब्दहरुको सट्टा “बाबआुमा वा पमत 

पत्नीको” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन ्। 

(४)  ११० नम्बरको दफा १ मा रहेका “जहानमा भरसक लोग्ने मामनसलाई र नभए 

स्वास्नी मामनसलाई" भने्न शब्दहरुको सट्टा “उमेर पगेुका कुनै व्यक्षिलाई" भने्न 

शब्दहरु राक्षिएका छन।्  

(५)  १२८ नम्बरमा रहेका “फलानाको छोरा, छोरी वा पत्नी” भने्न शब्दको सट्टा “फलानाको 
छोरा, छोरी, पमत वा पत्नी” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन।्  

 (६)  १५२ नम्बरमा रहेका "मतम्रो बाबकुो” भने्न शब्दहरुको सट्टा “मतम्रो बाबआुमा भए 
बाबआुमाको नभए संरिकको” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन ्। 

 (७)  १६१ नम्बरमा रहेको “बाबकुो” भने्न शब्दको सट्टा “बावआुमा भए बाबआुमाको नभए 

संरिकको” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन ्।  
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(२)  गरीब किालको महलको ३ नम्बरमा रहेका “आमा पोइल जान”े भने्न शब्दहरुको सट्टा “आमाले 

अको ङ्गववाह गरेमा मनजको” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन ्।  

(३)  लोग्न ेस्वास्नीको महलको,-  
(१)  १ नम्बरको,-  

(क)  दफा १ मा रहेका "ङ्गववाह भएको दश वषनमभत्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान 

नभएको भने्न श्री ५ को सरकारबाट मान्यताप्राप्त मेमिकल बोिनबाट प्रमाक्षणत 

भएमा वा” भने्न शब्दहरु क्षिङ्गकएका छन ्।  

 (ि)  दफा २ मा रहेको "ठहरेमा” भने्न शब्दपमछ "वा जबजनस्ती करणीको महलको 
३ नम्बरको दफा ६ बमोक्षजम लोग्नेले स्वास्नीलाई जबजनस्ती करणी गरेको 
ठहरेमा” भने्न शब्दहरु थङ्गपएका छन।्  

(२)  ३ नम्बरको,-  
(क) दफा १ मा रहेका "पााँच वषन ममुनका नाबालकलाई पााँच वषनको उमेर नपगेुसम्म" 

भने्न शब्दहरुको सट्टा "नाबालकलाई" भने्न शब्द राक्षिएको छ।  

(ि)  दफा २ क्षिङ्गकएको छ। । 

 (ग)  दफा ३ मा रहेका र २” भने्न शब्दहरु क्षिङ्गकएका छन ्।  

(४)  अंशवण्िाको महलको १६ नम्बर र १९क. नम्बर क्षिङ्गकएका छन ्।  

(५)  स्त्री अंश धनको महलको २ नम्बरको सट्टा देहायको २ नम्बर राक्षिएको छ :-  
“२ नं. ॥ ॥ मभन्न भएको कन्या, सधवा वा ङ्गवधवाले आफ्नो अंश हकको चल अचल 

सम्पक्षि आफूिशुी गनन पाउाँछन ्।”  

(६)  धमनपतु्रको महलको,-  
(१)  महल शीषनकमा रहेको “धमनपतु्रको” भने्न शब्दको सट्टा “धमनपतु्र, धमनपतु्रीको” भने्न 

शब्दहरु राक्षिएका छन।्  

(२)  २ नम्बरको सट्टा देहायको २ नम्बर राक्षिएको छ :-  
"२ नं. ॥ ॥ आफ्नो छोरा, छोरी भएको व्यक्षि बाहेक अन्यले मलित गरी 

धमनपतु्र वा धमनपतु्री राख्न हनु्छ।  

   तर, छोरा हनुेले धमनपतु्र र छोरी हनुेले धमनपतु्री राख्न पाउने छैन ।”  

(३)  २क. नम्बर क्षिङ्गकएको छ।  

(७)  अपतुालीको महलको,-  
(१) १ नम्बरको सट्टा देहायको १ नम्बर राक्षिएको छ : - 

"१ नं. ॥ ॥ हकवाला भनेको सम्बक्षन्धत व्यक्षिको सात पसु्तासम्मको 
सबैभन्दा नक्षजकको अंक्षशयार हनु्छ । सात पसु्ता नाघेको टाढाको नातेदार हनु्छ ।”  
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(२)  ११ नम्बरमा रहेका "चलमा सबै र अचलमा आधासम्म स्याहार सम्भार गनेले र बााँकी 
आधा ऐन बमोक्षजम हकवालाले पाउाँछ” भने्न शब्दहरुको सट्टा “सबै चल अचल सम्पक्षि 

त्यस्तो स्याहार सम्भार गनेले पाउाँछ” भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन ्।  

(३)  १२क. नम्बर क्षिङ्गकएको छ । 

 (८) लेनदेन व्यवहारको महलको ९ नम्बरको सट्टा देहायको ९ नम्बर राक्षिएको छ :- 
 "९ नं. ॥ ॥ यसै महलको ८ नम्बर बमोक्षजम मखु्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक 

अरु अवस्थामा एकाघरका उमेर पगेुको कुनै व्यक्षिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने मनजले 

आफूले पाउन े धनमा मनजको हक नपगेुसम्म साहले सो धनमा समाउन पाउाँदैन । मनजले 

आफैले आजनन गरेको वा आफूिशुी गनन पाउन ेसम्पक्षिबाट मात्र मलन पाउाँछ । मनजको आफ्नो 
आजननको वा आफिशुी गनन पाउन ेसम्पक्षि रहेनछ भने मनजले पाउने धनमा हक नपगेुसम्म 

धरपकि गनन पमन हुाँदैन । यस्तोमा दश वषनमभत्र नामलस गरी आफ्नो हक कायम गराई रािे 

मात्र त्यस्तो धनमा मनजको हक पगेुपमछ साहूले ऐन बमोक्षजम गररमलन पाउाँछ । त्यस्तोमा 
आसामीको हक पगेुका मममतले दण्ि सजायको महलको ४२ नम्बर बमोक्षजमको भरी भराउको 
दरिास्त ददन ेम्याद शरुु हनु्छ ।  

(९)  रक्षजषे्ट्रशनको महलको,-  
(१)  १ नम्बरमा रहेका “धमनपत्रको" भन ेशब्दको सट्टा "धमनपतु्र, धमनपतु्रीको" भने्न शब्दहरु 

राक्षिएका छन ्।  

(२)  ३१ नम्बरमा रहेका “बाब ु र बाजेको” भने्न शब्दहरुको सट्टा “बाब,ु आमा र बाजे, 

बज्यैको" भने्न शब्दहरु राक्षिएका छन।्  

(१०)  ज्यान सम्बन्धीको महलको,-  
(१)  २८क. नम्बरको सट्टा देहायको २८क. नम्बर राक्षिएको छ :-  

"२८क. नं. ॥ ॥ कसैले गभनवती मङ्गहलालाई करकाप, धम्की, ललाई 

फकाई वा प्रलोभनमा पारी गभनपतन गराउन हुाँदैन। त्यसरी गभनपतन गराउनलेाई 
देहाय बमोक्षजमको सजाय हनुेछ :-  
बाह हप्तासम्मको गभन भए एक वषन कैद ..................................................१ 

 पच्चीस हप्तासम्मको गभन भए तीन वषन कैद............................................१  

पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गभन भए पााँच वषन कैद......................................१  

 (२) २८ि. नम्बरपमछ देहायका २८ग. र २८घ. नम्बरहरु थङ्गपएका छन ्:-  
“२८ग. नं. ॥ ॥ कसैले गभनपतन गराउने उद्देश्यले गभनमा रहेको भ्रणुको 

मलि पङ्गहचान हनु ेकुनै काम गनन गराउन ुहुाँदैन । त्यस्तो काम गने गराउनेलाई तीन 

मङ्गहना देक्षि छ मङ्गहनासम्म कैद हनुेछ।  
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२८घ. नं. ॥ ॥ २८ग. नम्बर अनसुार मलि पङ्गहचान गरी गभनपतन गने 

गराउनेलाई छ मङ्गहनादेक्षि दईु वषनसम्म कैद हनुेछ ।”  

(११) आसय करणीको महलको १ नम्बरको सट्टा देहायको १ नम्बर राक्षिएको छ :-  
"१ नं. ॥ ॥ कसैले कुनै मङ्गहलाको मञ्जूरी मबना मनजको सम्बेदनशील अि छोएमा वा 

छुन ेप्रयास गरेमा, मनजको मभत्री पोशाक िोलेमा वा िोल्न ेप्रयास गरेमा, मनजलाई अस्वभाङ्गवक 

रुपमा कुनै एकान्त ठाउाँमा लगेमा, आफ्नो यौन सम्बन्धी अि मनजलाई छुन, समाउन लगाएमा 
वा मनजलाई अक्षिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द, संकेत प्रयोग गरेमा वा क्षचत्र, तस्वीर 
देिाएमा, यौनका आशयले क्षजस्काएमा वा हैरानी ददएमा वा मनजसाँग यस्तै अन्य कुनै ङ्गकमसमले 

अस्वभाङ्गवक व्यवहार गरेमा वा मनजलाई करणीका आशयले समातेमा यौन दवु्यनवहार गरेको 
मामननेछ र त्यस्तो कसूर गने व्यक्षिलाई एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना 
हनुेछ । यस्तो कायनबाट पीमित व्यक्षिलाई कसूरदारबाट मनामसब माङ्गफकको िमतपूमतन समेत 

भराई ददन ुपनेछ ।”  

 (१२) जबजनस्ती करणीको महलको,  
 (१) १ नम्बरको सट्टा देहायको १ नम्बर राक्षिएको छ :-  

"१ नं. ॥ ॥ कसैले कुनै मङ्गहलालाई मनजको मञ्जूरी नमलई करणी गरेमा वा 
सोह्र वषनभन्दा कम उमेरकी बामलकालाई मनजको मञ्जूरी मलई वा नमलई करणी गरेमा 
मनजले जबजनस्ती करणी गरेको ठहछन ।  

स्पष्टीकरण : यस नम्बरको प्रयोजनको लामग :  

(क) िर, त्रास, धाक देिाई वा करकाप, अनकु्षचत प्रभाव, िकु्यानमा पारी वा जोरजलुमु 
गरी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक रािी मलएको मञ्जूरीलाई मञ्जूरी मामनन े

छैन ।  

(ि)   होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा मलएको मञ्जूरीलाई मञ्जूरी मामनन ेछैन।  

(ग)   योनीमा मलि केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भन ेपमन यस नम्बरको प्रयोजनको 
लामग करणी गरेको मामननेछ ।"  

(२) ३ नम्बरको सट्टा देहायको ३ नम्बर राक्षिएको छ :-  
"३ नं. ॥ ॥ जबजनस्ती करणी गनेलाई देहाय बमोक्षजम कैद सजाय हनुेछ :  

दश वषनभन्दा ममुनकी बामलका भए दशदेक्षि पन्ध वषनसम्म......................................१  

दश वषन वा सोभन्दा बढी चौध वषनभन्दा कम उमेरकी बामलका भए आठदेक्षि बाह्र वषनसम्म .. २  

चौध वषन वा सोभन्दा बढी सोह वषनभन्दा कम उमेरकी बामलका भए छ वषनदेक्षि दश 

वषनसम्म.......३  

सोह वषन वा सोभन्दा बढी बीस वषनभन्दा कम उमेरकी मङ्गहला भए पााँच वषनदेक्षि आठ 

वषनसम्म...............................................................................................४  



 

5 

 

बीस वषन वा सोभन्दा बढी उमेरकी मङ्गहला भए पााँचदेक्षि सात वषनसम्म .........................५ 

यस नम्बरमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन लोग्नेले स्वास्नीलाई जबजनस्ती करणी 
गरेमा तीन मङ्गहनादेक्षि छ मङ्गहनासम्म ............................................................६” 

(३) ३क. नम्बरपमछ देहायको ३ि. नम्बर थङ्गपएको छ:- 
“३ि. नं. ॥ ॥ ३ नम्बर र ३क. नम्वरमा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापमन 

आफूलाई मानबरोग प्रमतरोधक िमता नष्ट गने क्षजवाण ु(एच.आई.भी. पोक्षजङ्गटभ) को रोग भएको 
थाहा पाउाँदापाउाँदै कसैले जबजनस्ती करणी गरेको रहेछ भन ेत्यस्तो कसूरदारलाई ३ नम्बर र 
३क. नम्बरमा लेक्षिएको सजायमा थप एक वषन कैद सजाय हनुेछ ।"  

(४)  १० नम्बर को सट्टा देहायको १० नम्बर राक्षिएको छ:- 
“१० नं. ॥ ॥ कसैले कुनै मङ्गहलालाई जबजनस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले 

त्यस्ती मङ्गहलालाई भएको शारीररक वा मानमसक िमत ङ्गवचार गरी मनामसब ठहराए बमोक्षजमको 
िमतपूमतन कसूरदारबाट भराई ददन ुपनेछ । त्यस्तो िमतपूमतन मनधानरण गदान कसूरको गाम्भीयनता, 
कसूरबाट पीमित व्यक्षिको मतृ्य ुभइसकेको रहेछ भन ेमनजमा आक्षश्रत नाबालक छोराछोरी भए 

मनजहरुलाई पनन गएको पीिा समेत ङ्गवचार गरी मनधानरण गनुन पनेछ ।”  

(५)  १०ि. नम्बरपमछ देहायको १०ग. नम्बर थङ्गपएको छ :-  
“१०ग. नं. ॥ ॥ यस महल अन्तगनतको मदु्दाको फैसला गदान जबजनस्ती करणी ठहर 

गरेकोमा सोही फैसलामा यस महल बमोक्षजम कसूरदारबाट भराई ददन ु पने िमतपूमतन समेत 

उल्लेि गरी सम्बक्षन्धत मङ्गहलालाई भराई ददन ुपनेछ। िमतपूमतन भराउन ेप्रयोजनको लामग यस 

महल अन्तगनतको मदु्दा दायर भएलगिै अदालतले आरोङ्गपत व्यक्षिको अंश लगायतका अन्य 

सम्पक्षि रोक्का राख्न ुपनेछ।"  

(१३) ङ्गवहावरीको महलको,-  
(१)  ९ नम्बरपमछ देहायको ९क. नम्बर थङ्गपएको छ : - 

"९क नं. ॥ ॥ यसै महलको ९ नम्बर बमोक्षजम ङ्गववाह गदान स्वास्नी मनको 
नहनु ेगरी वौलाएको र अंश मलइ मभन्न बसेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा स्वास्नीको 
सहममत मलन ुपनेछ ।”  

(२) १० नम्बरमा रहेको “९" अंकपमछ “र ९क.” भने्न शब्दहरु थङ्गपएका छन ्। 

 (१४)  अदलको महलको ५ नम्बरको सट्टा देहायको ५ नम्बर राक्षिएको छ :- 
 "५ नं. ॥ ॥ कैद वा थनुामा रहेकी कुनै मङ्गहलालाई सरकारी कमनचारीले करणी 

गरेमा वा करणी गनन अरु कसैलाई संयोग पारी, ममलाई ददई करणी गराएमा वा क्षचङ्गकत्सा सेवा 
उपलब्ध गराउन ेक्षचङ्गकत्सक वा स्वास््यकमीले त्यस्तो सेवा प्राप्त गनन आएकी कुनै मङ्गहलालाई 

सो सेवा उपलब्ध गराउाँदा वा गराउने स्थानमा करणी गरेमा वा आफूले संरिण ददएकी वा 
आफ्नो हेरङ्गवचारमा रहेकी कुनै मङ्गहलालाई त्यसरी संरिण ददन े वा हेरङ्गवचार गने व्यक्षिले 
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करणी गरेमा वा होस ठेगानमा नरहेकी वा शारीररक वा मानमसक रोग लागी उपचार वा 
पनुस्थानपना गने राक्षिएकी कुनै मङ्गहलालाई त्यस्तो उपचार वा पनुस्थानपना गने संस्थाका 
पदामधकारी वा कमनचारीले करणी गरेमा एक वषनदेक्षि तीन वषनसम्म कैद हनुेछ । त्यस्तो कायन 
गदान यस ऐन वा अन्य कानून अनसुार पमन सजाय हनुे रहेछ भन ेसो सजाय समेत थप हनुेछ।"  

 


