
1 

 

यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, 
२०७९ 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मममत 

२०७९।०३।३१ 
सिंित ्२०७९ सालको ऐन निं. ९ 

यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गनन बनकेो ऐन 
 

प्रस्तािना: यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गनन िाञ्छनीय 
भएकोले, 
 सङ  घीय सिंसदले यो ऐन बनाएको छ। 

१. सिंक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "यौन ह िंसा 
हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७९" र ेको छ। 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ  नुेछ।  

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

"(१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए 
तापमन जिजनस्ती करणी सम्बन्धी कसूर िा तेजाब िा 
ज्िलनशील पदाथन प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको िा 
शारीररक िमत परु ् याएको कसूरमा त्यस्तो छुट ददईने छैन।" 

३. मलुकुी अपराध सिंह ता, २०७४ मा सिंशोधन: मलुकुी अपराध 
सिंह ता, २०७४ को,- 
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 (१)  दफा २१९ को,-  

(क)   उपदफा (३) पमछ दे ायको उपदफा (३क) 
थहपएको छ:- 

"(३क) जिजनस्ती करणी गने 
व्यक्षिलाई उपदफा (३) बमोक्षजमको कैद 
सजायको अमतररि दे ाय बमोक्षजमको 
जररबाना समेत  नुेछ र त्यस्तो जररबाना 
बापत प्राप्त सबै रकम प्रचमलत कानून 
बमोक्षजम स्थापना भएको पीमित रा त कोषमा 
जम्मा गररनेछ:-  

(क) उपदफा (३) को िण्ि (क) 
िा (ि) बमोक्षजम कैद सजाय 
 नुे कसूरदारलाई सात लाि 
रुपैयााँ जररबाना, 

(ि) उपदफा (३) को िण्ि (ग) 
िा (घ) बमोक्षजम कैद सजाय 
 नुे कसूरदारलाई पााँच लाि 
रुपैयााँ जररबाना, 

(ग) उपदफा (३) को िण्ि (ङ) 
बमोक्षजम कैद सजाय  नुे 
कसूरदारलाई तीन लाि 
रुपैयााँ जररबाना।" 



3 

 

(ि)  उपदफा (६) को ठाउाँ ठाउाँमा र ेका 
"प्रमतरोधक िमता उन्मकु्षि गने" भने्न 
शब्द रुको सट्टा "प्रमतरोधक िमता ह्रास गने" 
भने्न शब्द रु राक्षिएका छन।्  

(२)  दफा २२७ पमछ दे ायको दफा २२७क. थहपएको 
छ:- 

"२२७क.ममलापत्र गनन िा गराउन न नु:े (१) यस 
पररच्छेद बमोक्षजम करणी सम्बन्धी कसूर 
भएपमछ पीमित िा पीमितको पररिारलाई कुनै 
प्रकारको िर, धाक, धम्की ददई िा करकापमा 
पारी कुनै हकमसमको लेनदेन गरी िा नगरी 
त्यस्तो कसूरमा उजरुी नगनन, जा ेरी नददन िा 
अदालतमा उपक्षस्थत न नु मञ्जुर गराउन िा 
कसूर गने व्यक्षि र पीमित िा पीमितको 
पररिारको सदस्यबीच मेलममलाप िा ममलापत्र 
गराउन िा त्यसको लामग दबाब ददन िा 
प्रभािमा पानन  ुाँदैन।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर 
गने गराउने व्यक्षिलाई तीन िषनसम्म कैद र 
तीस  जार रुपैयााँसम्म जररबाना  नुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको कसूर 
सािनजमनक पद धारण गरेको व्यक्षिले गरे िा 
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गराएमा मनजलाई उपदफा (२) बमोक्षजम  नु े
सजायमा थप छ मह ना कैद सजाय  नुेछ।  

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेक्षिएको भए तापमन कानून बमोक्षजम 
ममतयार िा दरुुत्सा न मामनने कसूरमा सो ी 
बमोक्षजम मदु्दा चलाई सजाय  नुेछ।" 

(३)  दफा २२८ मा र ेका "कसूरदारबाट मनामसब 
िमतपूमतन भराई ददन ु पनेछ।" भने्न शब्द रुको सट्टा 
"जररबानाबाट प्राप्त  नु े रकम समेत हिचार गरी 
कसूरदारलाई सजाय मनधानरण गदान मनजबाट मनामसब 
िमतपूमतन  भराई ददन ु पनेछ र कसूरदारले जररबाना 
बापत पीमित रा त कोषमा बझुाएको रकम समेत 
पीमितलाई ददन ु पनेछ।" भने्न शब्द रु राक्षिएका 
छन।्  

(४) दफा २२९ को उपदफा (२) मा र ेका "र २२६ 
को उपदफा (३) अन्तगनतको कसूरमा त्यस्तो कसूर 
भएको मममतले एक िषनमभत्र" भने्न शब्द रुको सट्टा 
",२२६ को उपदफा (३) र दफा २२७क. को 
उपदफा (१) अन्तगनतको कसूर बालबामलकाको हिरुद्ध 
भएकोमा त्यस्तो बालबामलका अठार िषन पूरा भएको 
मममतले तीन िषनमभत्र, त्यस्तो कसूर पूणन अशि 
अपाङ्गता भएका, ससु्त मनक्षस्थमत भएका िा सत्तरी 
िषनभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्षिका हिरुद्ध भएमा 
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कसूर भएको मममतले तीन िषनमभत्र र अन्यको  कमा 
त्यस्तो कसूर भएको मममतले दईु िषनमभत्र" भने्न 
शब्द रु राक्षिएका छन।्  

४. मलुकुी फौजदारी कायनहिमध सिंह ता, २०७४ मा सिंशोधन: मलुकुी 
फौजदारी कायनहिमध सिंह ता, २०७४ को,- 
(१) दफा ३२ को,- 

(क) उपदफा (२) मा र ेका "दसी तथा िस्त"ु 
भने्न शब्द रुको सट्टा "दसी तथा िस्त,ु 
जिजनस्ती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भि 
भएसम्म पीमित व्यक्षि" भने्न शब्द रु 
राक्षिएका छन।्  

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

"(२क) अमभयोगपत्र पेश गदान 
उपदफा (२) बमोक्षजम पीमितलाई उपक्षस्थत 
गराइएको र ेछ भने मनजको तत्काल बकपत्र 
गराई दफा १०१ को उपदफा (७) बमोक्षजम 
प्रमतिादीलाई क्षजर  गने अिसर ददन ुपनेछ।" 

 (२) अनसूुची-१ को िण्ि (क) को क्रम सङ्ख्या १७ मा 
र ेका "२२६ को उपदफा (३)" भने्न शब्द रुपमछ 
"र सो दफा तथा उपदफा रुसाँग सम्बक्षन्धत दफा 
२२७क. अन्तगनतको कसूर" भने्न शब्द रु थहपएका 
छन।् 
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५. िारेजी र बचाउ: (१) यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई 
सिंशोधन गने अध्यादेश, २०७८ िारेज गररएको छ। 

(२) यौन ह िंसा हिरुद्धका के ी ऐनलाई सिंशोधन गने 
अध्यादेश, २०७८ बमोक्षजम भए गरेका काम कारबा ी यसै 
ऐन बमोक्षजम भए गरेको मामननेछ। 


