यौन हहिं सा हिरुद्धका केही ऐनलाई सिंशोधन गनन बनेको हिधेयक
प्रस्तावना: यौन हहिं सा हवरुद्धका केही ऐनलाई सिंशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सिंघीय सिंसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.
सिंहिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम ×यौन हहिं सा हवरुद्धका केही ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन,
२०७९" रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.
जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सिंशोधन: जेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को
उपदफा (१) पहछ दे हायको उपदफा (१क) थहपएको छ:×(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापहन जवजनस्ती करणी सम्बन्धी कसूर
वा तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारे को, अङ्गभङ्ग गरे को वा शारीररक िहत पुर्याएको कसूरमा त्यस्तो छु ट
हदईने छै न।"
३.
मुलुकी अपराध सिंहहता, २०७४ मा सिंशोधन: मुलुकी अपराध सिंहहता, २०७४ को,(१)
दफा २१९ को,(क)
उपदफा (३) पहछ दे हायको उपदफा (३क) थहपएको छ:×(३क) जवजनस्ती करणी गने व्यखिलाई उपदफा (३) बमोहजमको कैद
सजायको अहतररि दे हाय बमोहजमको जररबाना समेत हुनेछ र त्यस्तो जररबाना
वापत प्राप्त रकम पीहितलाई हदनु पनेछः(क)
उपदफा (३) को िण्ड (क) वा (ि) बमोहजम कैद सजाय हुने
कसूरदारलाई छ लाि रुपैयााँ जररबाना,
(ि)
उपदफा (३) को िण्ड (ग) वा (घ) बमोहजम कैद सजाय हुने
कसूरदारलाई चार लाि रुपैयााँ जररबाना,
(ग)
उपदफा (३) को िण्ड (ङ) बमोहजम कैद सजाय हुने
कसूरदारलाई दु ई लाि रुपैयााँ जररबाना ।"
(ि)
उपदफा (६) को ठाउाँ ठाउाँ मा रहे का ×प्रहतरोधक िमता उन्मुखि गने" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा ×प्रहतरोधक िमता ह्रास गने" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।
(२)
दफा २२७ पहछ दे हायको दफा २२७क. थहपएको छ:×२२७क.हमलापत्र गनन वा गराउन नहुने: (१) यस पररच्छे द बमोहजम करणी सम्बन्धी कसूर
भएपहछ पीहित वा पीहितको पररवारलाई कुनै प्रकारको िर, धाक, धम्की हदई वा
करकापमा पारी कुनै हकहसमको लेनदे न गरी वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजुरी नगनन ,
जाहे री नहदन वा अदालतमा उपखथथत नहुन मञ्जुर गराउन वा कसूर गने व्यखि र
पीहित वा पीहितको पररवारको सदस्यबीच मेलहमलाप वा हमलापत्र गराउन वा
त्यसको लाहग दबाब हदन वा प्रभावमा पानन हुाँ दैन ।
(२) उपदफा (१) बमोहजमको कसूर गने गराउने व्यखिलाई तीन वर्नसम्म
कैद र तीस हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोहजमको कसूर सावनजहनक पद धारण गरे को व्यखिले
गरे वा गराएमा हनजलाई उपदफा (२) बमोहजम हुने सजायमा थप छ महहना कैद
सजाय हुनेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापहन कानून
बमोहजम महतयार वा दु रुत्साहन माहनने कसूरमा सोही बमोहजम मुद्दा चलाई सजाय
हुनेछ ।"
(३)
दफा २२८ मा रहे का ×कसूरदारबाट मनाहसब िहतपूहतन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
×जररबानाबाट प्राप्त हुने रकम समेत हवचार गरी कसूरदारलाई सजाय हनधान रण गदान
हनजबाट मनाहसब िहतपूहतन" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
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(४)

४.

५.

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
राखिएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कायनहवहध सिंहहता, २०७४ मा सिंशोधन: मुलुकी फौजदारी कायनहवहध सिंहहता, २०७४
को,(१)
दफा ३२ को,(क)
उपदफा (२) मा रहे का ×दसी तथा वस्तु" भन्ने शब्दहरुको सट्टा ×दसी तथा वस्तु,
जवजनस्ती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भव भएसम्म पीहित व्यखि" भन्ने
शब्दहरु राखिएका छन् ।
(ि)
उपदफा (२) पहछ दे हायको उपदफा (२क) थहपएको छ:×(२क) अहभयोगपत्र पेश गदान उपदफा (२) बमोहजम पीहितलाई उपखथथत
गराइएको रहे छ भने हनजको तत्काल बकपत्र गराई दफा १०१ को उपदफा (७)
बमोहजम प्रहतवादीलाई हजरह गने अवसर हदनु पनेछ।"
(२)
दफा ४४ को उपदफा (२) को िण्ड (क) पहछ दे हायको िण्ड (क१) थहपएको छः×(क१) िण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापहन जवजनस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको
झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गने व्यखिलाई जवजनस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गने
कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गनन,"
(३)
अनुसूची-१ को िण्ड (क) को क्रम सङ् या १७ मा रहे का ×२२६ को उपदफा (३)" भन्ने
शब्दहरुपहछ ×र सो दफा तथा उपदफाहरुसाँग सम्बखन्धत दफा २२७क. अन्तगनतको कसूर"
भन्ने शब्दहरु थहपएका छन् ।
िारे जी र बचाउः (१) यौन हहिं सा हवरुद्धका केही ऐनलाई सिंशोधन गने अध्यादे श, २०७८ िारे ज
गररएको छ ।
(२) यौन हहिं सा हवरुद्धका केही ऐनलाई सिंशोधन गने अध्यादे श, २०७८ बमोहजम भए गरे का
काम कारबाही यसै ऐन बमोहजम भए गरे को माहननेछ ।
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