यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिं शोधन गनन बनेको अध्यादे श
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अध्यादे श तत्काल जारी गननन पनानको पररचथिसत र कारण
जबजनथती करणीको कसूरमा हनने सजाय बढाउने, त्यथतो कसूरमा मेलसमलाप गराउने कायनलाई कसूर
मानी सजायको व्यिथिा गने, पीसडतलाई क्षसतपूसतन तिा पननथिानपनाको व्यिथिा गने र झनठ्ठा उजूरी ददएको
ठहरे मा उजूर गनेलाई समेत सजाय गने गरी २०७७ सालमा "यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिं शोधन
गनन बनेको अध्यादे श, २०७७" जारी भएको सियो । सो अध्यादे शबाट गररएको व्यिथिा नेपालको
सिं हिधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोचजम थित: सनचरिय भएकोले २०७८
िैशाखमा पनन: "यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिं शोधन गनन बनेको अध्यादे श, २०७८" जारी भएकोमा
सो अध्यादे शको व्यिथिा समेत सिं हिधानको उचललचखत व्यिथिा बमोचजम थित: सनचरिय भई यस सम्बन्धी
कानूनी शनन्यता ससजनना भएको सियो।जबजनथती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय हनने कानूनी व्यिथिा
कायमै राख्न आिश्यक भएकोले र तत्काल सिं घीय सिं सदको असधिेशन नभएकोले यस अचघ जारी भएको
यस सम्बन्धी अध्यादे शको व्यिथिालाई कायमै गरी नेपालको सिं हिधानको धारा ११४ को उपधारा (१)
बमोचजम "यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिं शोधन गनन बनेको अध्यादे श, 207८" जारी भएको हो।
सिं ित् २०७८ साल मिंससर १५ गते जारी भएको प्रथतनत अध्यादे शको व्यिथिा यसैसाि सिं लग्न प्रसत
बमोचजम रहे को छ ।
काठमाडौं
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यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिं शोधन गनन बनेको अध्यादे श
प्रथतािना: यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई तत्काल सिं शोधन गनन िाञ्छनीय भएको र हाल सिं घीय
सिं सदको असधिेशन नभएकोले,

नेपालको सिं हिधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोचजम मचन्रपररषद्को ससफाररसमा

राष्ट्रपसतबाट यो अध्यादे श जारी भएको छ ।
१.

२.

सिं चक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादे शको नाम ×यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिं शोधन
गने अध्यादे श, २०७८" रहेको छ ।

(२) यो अध्यादे श तनरुन्त प्रारम्भ हननेछ ।

जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सिं शोधन: जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को
दफा १२ को उपदफा (१) पसछ दे हायको उपदफा (१क) िहपएको छ:-

×(१क) उपदफा (१) मा जननसनकै कनरा लेचखएको भए तापसन जिजनथती करणी सम्बन्धी

कसूर िा तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारे को, अिंगभिं ग गरे को िा शारीररक क्षसत पनर्याएको कसूरमा
३.

त्यथतो छू ट ददईने छै न ।"

न ी अपराध सिं हहता, २०७४ मा सिं शोधन: मनलक
न ी अपराध सिं हहता, २०७४ को,मनलक
(१)

दफा २१९ को,(क)

उपदफा (३) पसछ दे हायको उपदफा (३क) िहपएको छ:-

×(३क) जिजनथती करणी गने व्यचिलाई उपदफा (३) बमोचजमको

कैद सजायको असतररि दे हाय बमोचजमको जररबाना समेत हननेछ र त्यथतो
जररबाना िापत प्राप्त रकम पीसडतलाई ददनन पनेछः(क)

उपदफा (३) को खण्ड (क) िा (ख) बमोचजम कैद सजाय हनने

(ख)

उपदफा (३) को खण्ड (ग) िा (घ) बमोचजम कैद सजाय हनने

(ग)
(ख)
(२)

कसूरदारलाई छ लाख रुपैयााँ जररबाना,

कसूरदारलाई िार लाख रुपैयााँ जररबाना,

उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोचजम कैद सजाय हनने कसूरदारलाई
दनई लाख रुपैयााँ जररबाना ।"

उपदफा (६) को ठाउाँ ठाउाँ मा रहे का ×प्रसतरोधक क्षमता उन्मनचि गने" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा ×प्रसतरोधक क्षमता ह्रास गने" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा २२७ पसछ दे हायको दफा २२७क. िहपएको छ:-

×२२७क.समलापर गनन िा गराउन नहनने: (१) यस पररच्छे द बमोचजम करणी सम्बन्धी

कसूर भएपसछ पीसडत िा पीसडतको पररिारलाई कननै प्रकारको डर, धाक,
धम्की ददई िा करकापमा पारी कननै हकससमको लेनदे न गरी िा नगरी त्यथतो
कसूरमा उजनरी नगनन, जाहे री नददन िा अदालतमा उपचथित नहनन मञ्जनर गराउन

िा कसूर गने व्यचि र पीसडत िा पीसडतको पररिारको सदथयबीि मेलसमलाप
िा समलापर गराउन िा त्यसको लासग दबाब ददन िा प्रभािमा पानन हनाँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कसूर गने गराउने व्यचिलाई तीन

िषनसम्म कैद र तीसहजार रुपैयााँसम्म जररबाना हननेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोचजमको कसूर सािनजसनक पद धारण गरे को

व्यचिले गरे िा गराएमा सनजलाई उपदफा (२) बमोचजम हनने सजायमा िप
छ महहना कैद सजाय हननेछ ।

(४) यस दफामा जननसनकै कनरा लेचखएको भए तापसन कानून बमोचजम

मसतयार िा दनरुत्साहन मासनने कसूरमा सोही बमोचजम मनद्दा िलाई सजाय
(३)

(४)

४.

हननेछ ।"

दफा २२८ मा रहे का ×कसूरदारबाट मनाससब क्षसतपूसतन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

×जररबानाबाट प्राप्त हनने रकम समेत हििार गरी कसूरदारलाई सजाय सनधानरण गदान
सनजबाट मनाससब क्षसतपूसतन" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन् ।

दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहे का “र २२६ को उपदफा (३) अन्तगनतको"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा ×,२२६ को उपदफा (३) र दफा २२७क. को उपदफा (१)
अन्तगनतको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन् ।

न ी फौजदारी कायनहिसध सिं हहता, २०७४ मा सिं शोधन: मनलक
न ी फौजदारी कायनहिसध सिं हहता,
मनलक
२०७४ को,(१)

दफा ३२ को,(क)

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का ×दसी तिा िथतन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा ×दसी तिा
िथतन, जिजनथती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भि भएसम्म पीसडत व्यचि"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन् ।

उपदफा (२) पसछ दे हायको उपदफा (२क) िहपएको छ:-

×(२क) असभयोगपर पेश गदान उपदफा (२) बमोचजम पीसडतलाई

उपचथित गराइएको रहे छ भने सनजको तत्काल बकपर गराई दफा १०१
(२)

को उपदफा (७) बमोचजम प्रसतिादीलाई चजरह गने अिसर ददनन पनेछ।"

दफा ४४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) पसछ दे हायको खण्ड (क१) िहपएको
छः-

×(क१) खण्ड (क) मा जननसनकै कनरा लेचखएको भए तापसन जिजनथती करणी सम्बन्धी
मनद्दाको झनट्टा उजनरी िा बकपर गने व्यचिलाई जिजनथती करणी सम्बन्धी

(३)

५.

कसूर गने कसूरदारलाई हनने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गनन,"

अननसूिी-१ को खण्ड (क) को िम सिं ख्या १७ मा रहे का ×२२६ को उपदफा

(३)" भन्ने शब्दहरुपसछ ×र सो दफा तिा उपदफाहरुसाँग सम्बचन्धत दफा २२७क.
अन्तगनतको कसूर" भन्ने शब्दहरु िहपएका छन् ।

बिाउः सिं ित् २०७८ साल बैशाख २१ गते जारी भएको यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई

सिं शोधन गने अध्यादे श, २०७८ बमोचजम भए गरे का काम कारबाही यसै अध्यादे श बमोचजम
भए गरे को मासननेछ ।
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