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घरेल ुह िंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

                                                २०६६।१।१४  

सिंशोधन गने ऐन  

१. लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन  

   के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२               २०७२।६।१४ 

२. के ी नेपाल ऐन सिंशोधन गने ऐन, २०७२               २०७२।११।१३ 

३. नेपालको सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई  

    सिंशोधन गने ऐन, २०७५             २०७५।११।१९ 

४. मलुकुी सिंह िा सम्बन्तधी के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५       २०७६।१।२ 

 

सिंिि ्२०६६ सालको ऐन निं. १ 

घरेल ुह िंसा मनयन्तरण गने सम्बन्तधमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना: प्र्येक व्यक्तिको सरुक्तिि र सम्मानजनक ििरले बााँच्न पाउने अमधकारको सम्मान गरै्द 
घर पररिारमिर िा घर पररिारसाँग गााँमसएर  नुे ह िंसाजन्तय कायनलाई र्दण्डनीय बनाई ्यस्िो कायन 
मनयन्तरण गनन िथा घरेल ु ह िंसाबाट पीमडि व्यक्तिलाई सिंरिण गरी न्तयाय प्रर्दान गने सम्बन्तधमा 
कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय िएकोले, 

नेपालको अन्तिररम सिंहिधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोक्तजम सिंहिधान 
सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सिंक्तिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम ‘‘घरेल ु ह िंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६” 

र ेको छ ।  
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(२) यो ऐन िरुुन्ति प्रारम्ि  नुेछ । 

२. पररिाषा: हिषय िा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,— 

(क) ‘‘घरेल ु ह िंसा” िन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेल ुसम्बन्तध िएको अको कुनै 
व्यक्तिलाई दर्दएको शारीररक, मानमसक, यौनजन्तय िा रमथनक यािना 
सम्झन ुपछन .............. । 

(ख) ‘‘घरेल ुसम्बन्तध” िन्नाले बिंशज, हििा  िा धमनपरु िा धमनपरुी िएको 
िा सिंयिु पररिारको सर्दस्य, रक्तिि िा कामर्दारको रुपमा एकै 
पररिारमा बसेका व्यक्ति रुका बीचमा िएको सम्बन्तध सम्झन ुपछन र 
सो शब्र्दले साँगै बसेका जोडी िा अिंश मलई िा नमलई मिन्न बसेका 
पमि िा पत्नीको सम्बन्तध समेिलाई जनाउाँछ । 

(ग) ‘‘शारीररक यािना” िन्नाले  कुटहपट गने, गैर कानूनी थनुामा राख्न,े 

शारीररक चोट पयुानउने, िेजाि िा यस्िै प्रकारका अन्तय पर्दाथन छहकन इ 
िा सो पर्दाथनले पोली, डामी, र्दली, घसी जीउमा पीडा गराउने िा 
अन ुार िा शरीरको कुनै अिंग कुरुप पाररदर्दने िा यस्िै अन्तय कुनै 
काम गने िा गराउने कायन सम्झन ुपछन । 

 (घ) ‘‘मानमसक यािना” िन्नाले शारीररक यािनाको डर धाक रे्दखाउने िा 
धम्की दर्दने, रासपूणन व्यि ार गने, गालीगलोज गने, झटु्टा बाि लगाउन,े 

घरबाट मनकाला गने, िैचाररक, धाममनक, सााँस्कृमिक, प्रथा, परम्पराका 
रधारमा िेर्दिाि गने, रुप, रिंग, शारीररक बनािट िथा कुनै रोग 
लागेको रधारमा अपमामनि गने, मानमसक सन्तिलुन गमुाउने, 
र्म ्या गनन र्दरुु्सा न दर्दन े िा र्म ्या गने पररक्तस्थमि खडा 

                                                           
  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 क्तझहकएको । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 सिंशोमधि । 
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गने  र्दसम्मको कायन सम्झन ु पछन र सो शब्र्दले मानमसक िा 
िािना्मक चोट पगु्न सक्ने अन्तय कुनै काम समेिलाई जनाउाँछ । 

(ङ) ‘‘यौनजन्तय यािना” िन्नाले यौनजन्तय प्रकृमिको र्दवु्र्यि ार, अपमान, 

 िो्सा  िा र्मसम्मानमा चोट पयुानउने िा सरुक्तिि यौन 
स्िास््यमा रघाि पगु्ने कुनै पमन कायन सम्झन ुपछन । 

(च)  “रमथनक यािना” िन्नाले सगोल िा मनजी सम्पक्तिको प्रयोग गनन िा 
रोजगारी िा रमथनक स्रोि र साधनको प ुाँच िा प्रयोगमा िक्तिि गने 
कार्रयन सम्झन ुपछन र सो शब्र्दले मह लाको  कमा र्दाइजो माग गने, 

र्दाइजो ल्याउन र्दबाि दर्दने िा र्दाइजो नल्याएको कारणबाट गररने 
घृणा,  ेला िा मिरस्कार समेिलाई जनाउाँछ । 

(छ) ‘‘पीमडि” िन्नाले पीडकसाँग घरेल ुसम्बन्तध िै मनजद्वारा गररएको घरेल ु
ह िंसाबाट पीमडि िनी र्दाबी गने व्यक्ति सम्झन ुपछन । 

(ज) ‘‘पीडक” िन्नाले पीमडिसाँग घरेल ु सम्बन्तध िै मनजहिरुद्ध घरेल ु ह िंसा 
गरेको िनी पीमडिले र्दाबी गरेको व्यक्ति सम्झन ुपछन र सो शब्र्दले 
घरेल ु ह िंसा गने कायनमा सिंलग्न र ेको अन्तय व्यक्ति िा ममियारलाई 
समेि जनाउाँछ ।  

(झ) ‘‘प्र री कायानलय” िन्नाले पीमडि बसोबास गरेको, पीडक र ेको िा 
घटनास्थलको नक्तजकको प्र री कायानलय सम्झन ु पछन र सो शब्र्दले 
क्तजल्ला प्र री कायानलय अन्तिगनिको बालबामलका िा मह ला सेल िा 
प्र री चौकी िा उपचौकी समेिलाई जनाउाँछ । 

                                                           
  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  
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(ञ) ‘‘स्थानीय ि ” िन्नाले पीमडि बसोबास गरेको िा पीडक र ेको िा 
घटना िएको गाउाँपामलका िा नगरपामलका सम्झन ु पछन र सो 
शब्र्दले नगरपामलकाको िडा समममि समेिलाई जनाउाँछ । 

(ट) “अर्दालि” िन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको अर्दालि सम्झन ुपछन । 

 (ट१)“उजूरी” िन्नाले र्दफा ४ िा ५ बमोक्तजम दर्दइने उजूरी सम्झन ुपछन र 
सो शब्र्दले र्दफा ५क. बमोक्तजम दर्दइने जा ेरी र्दरखास्ि समेिलाई 
जनाउाँछ । 

(ठ) ‘‘िोहकएको” िा ”िोहकए बमोक्तजम” िन्नाले यस ऐन अन्तिगनि बनेको 
मनयममा िोहकएको िा िोहकए बमोक्तजम सम्झन ुपछन ।  

३. घरेल ु ह िंसा गनन गराउन न नु:े (१) कसैले पमन घरेल ु ह िंसा गनन गराउन िा सो कुराको 
उद्योग गनन िा घरेल ुह िंसाको मनममि कसैलाई र्दरुु्सा न गनन  ुाँरै्दन । 

(२) कसैले उपर्दफा (१) हिपरीिको कायन गरेमा यस ऐन अन्तिगनिको कसूर गरेको 
मामननेछ । 

४. उजरुी गने: (१) घरेल ुह िंसा िएको, िैर ेको िा  नु लागेको था ा पाउने जनुसकैु व्यक्तिले सो 
सम्बन्तधी हििरण खलुाई प्र री कायानलय िा राहिय मह ला रयोग िा  स्थानीय ि  समि 
मलक्तखि िा मौक्तखक उजरुी दर्दन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको उजरुी मलक्तखि रुपमा प्राप्त िएकोमा िरुुन्ति र मौक्तखक 
रुपमा प्राप्त िएकोमा सो सम्बन्तधी रिश्यक हििरण लेखी लेखाई उजरुीकिानको स ीछाप 
गराई र्दिान गनुन पनेछ ।  

                                                           
  के ी नेपाल ऐन सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सिंशोमधि । 

  मममि २०६६।४।२६ को नेपाल राजपरमा प्रकाक्तशि सूचनाले सम्बक्तन्तधि क्तजल्ला अर्दालिलाई अर्दालि 
 िोकेको । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  
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(३) राहिय मह ला रयोगमा र्दिान िएको उजरुीको सम्बन्तधमा राहिय मह ला रयोग 
सम्बन्तधी प्रचमलि कानून बमोक्तजम रिश्यक कारबा ी  नुेछ । 

(४) प्र री कायानलयमा उजरुी र्दिान िएकोमा प्र री कायानलयले बाटोको म्यार्द बा ेक 
चौबीस घण्टामिर पीडकलाई क्तझकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी िरुुन्ति बयान गराउन ुपनेछ 
। 

(५) स्थानीय ि मा उजरुी र्दिान िएकोमा बाटोको म्यार्द बा ेक चौबीस घण्टामिर 
पीडकलाई क्तझकाई िथा अटेर गरेमा प्र रीको स योग मलई पक्राउ गरी िरुुन्ति बयान 
गराउन ुपनेछ । 

 (६) घरेल ुह िंसाको कारण पीमडिलाई कुनै शारीररक चोटपटक िा मानमसक यािना 
पगेुको रे्दक्तखएमा ि्काल उपचारका लामग नक्तजकको अस्पिाल िा स्िास््य केन्तरमा पठाई 
मनजको उपचार र घा जााँच गराउन ु पनेछ । स्थानीय मनकायले गराएको घा जााँच 
प्रमििेर्दनको एक प्रमि प्र री कायानलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(७) उजरुीको प्रारक्तम्िक रुपमा छानमबन गर्दान पीमडि र मनजसाँग रक्तिि व्यक्तिलाई 
सरुिा प्रर्दान गनन रिश्यक रे्दक्तखएमा प्र री कायानलयको स योग मलई ि्काल सरुिाको 
व्यिस्था ममलाउन ुपनेछ ।  

(८) उपर्दफा (४) िा (५) बमोक्तजमको बयान समेिबाट घरेल ुह िंसा िएको रे्दक्तखएमा 
र पीमडिले चा ेमा प्र री कायानलय र  स्थानीय ि ले उजरुी परेको मममिले िीस दर्दनमिर र्दिैु 
पिबीच मेलममलाप गराइदर्दन ुपनेछ । 

िर र्दफा ५क. बमोक्तजम परेको जा ेरीको सम्बन्तधमा प्रचमलि कानून बमोक्तजम  नुेछ 
।  

                                                           
  के ी नेपाल ऐन सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सिंशोमधि । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 सिंशोमधि । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  
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(९) उपर्दफा (८) बमोक्तजम मेलममलाप गराउाँर्दा रिश्यकिा अनसुार उपलब्ध 
िएसम्म मनोक्तचहक्सक, समाजशास्त्री, समाजसेिी, पीमडिले प्याएको पररिारको सर्दस्य र अन्तय 
सािी समेिको स योग मलन सहकनेछ । यसरी मेलममलाप गराउाँर्दा पीमडिलाई पनन सक्न े
मनोिैज्ञामनक िथा सामाक्तजक प्रिाि र गोपनीयिाको अमधकार समेिलाई ध्यानमा राख्न ु पनेछ 
। 

(१०) प्र री कायानलय िा स्थानीय ि ले उजरुीको कारबा ी र हकनारा गर्दान 
पीडकलाई िारेखमा राखी गनुन पनेछ ।  

(११) उपर्दफा (४) िा (५) बमोक्तजम क्तझकाउाँर्दा पीडक उपक्तस्थि निएमा िा 
उपक्तस्थि गराउन नसहकएमा िा पि रुबीच मेलममलाप  नु नसकेमा प्र री कायानलय िा 
स्थानीय ि ले उजरुीकिानको स ममि िएमा उपर्दफा (८) बमोक्तजमको म्यार्द समाप्त िएको 
मममिले पन्तर दर्दनमिर सो ी व्य ोरा उल्लेख गरी उजरुी र सोसाँग सम्बक्तन्तधि मममसल कागज 
र प्रमाण अर्दालि समि पठाइदर्दन ुपनेछ । 

(१२) उपर्दफा (५) र (७) बमोक्तजम स योग उपलब्ध गराउन ुप्र री कायानलयको 
किनव्य  नुेछ । 

५. अर्दालिले कारबा ी गने: (१) र्दफा ४ को उपर्दफा (११) बमोक्तजम उजरुी प्राप्त िएमा 
अर्दालिले सो ी उजरुीको रधारमा यस ऐन बमोक्तजम कारबा ी र हकनारा गनुन पनेछ । 

(२) र्दफा ४ मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए िापमन पीमडिले चा ेमा सोझै अर्दालिमा 
उजरुी दर्दन सक्नेछ । 

५क. जा ेरी दर्दन सक्न:े (१) र्दफा ४ र ५ मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए िापमन अि िि गरेको 
िा िेजाि िा यस्िै प्रकारका अन्तय पर्दाथन छहकन इ िा सो पर्दाथनले पोली, डामी, र्दली, घसी 
जीउमा पीडा गराउने िा अन ुार िा शरीरको कुनै अिंग कुरुप पाररदर्दने गरी िएको शारीररक 
यािना िा यौनजन्तय यािना सम्बन्तधी घरेल ुह िंसाको कसूर िएको, िइर ेको िा  नु लागेको 

                                                           
  के ी नेपाल ऐन सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सिंशोमधि । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  
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था ा पाउने जनुसकैु व्यक्तिले प्रचमलि कानून बमोक्तजम नक्तजकको प्र री कायानलयमा जा ेरी 
र्दरखास्ि दर्दन सक्नेछ । 

  (२) उपर्दफा (१) बमोक्तजम जा ेरी र्दरखास्ि परेकोमा प्र री कायानलयले अनसुन्तधान 
ि हककाि गने र मदु्दा र्दायर गने सम्बन्तधी व्यिस्था प्रचमलि कानून बमोक्तजम  नुेछ । 

६. अन्तिररम सिंरिणा्मक ररे्दश जारी गनन सक्न:े (१) उजरुीको प्रारक्तम्िक छानमबनबाट 
पीमडिलाई ि्काल सिंरिण दर्दन रिश्यक रे्दक्तखएमा अर्दालिले उजरुीको अक्तन्तिम मनणनय 
निएसम्मको लामग पीडकका नाममा रे्द ाय बमोक्तजम गनन ररे्दश दर्दन सक्नेछ:- 

(क) पीमडिलाई मनज बसी रएको घरमा बसोबास गनन दर्दन, खान लाउन 
दर्दन, कुटहपट नगनन िथा क्तशष्ट र सभ्य व्यि ार गनन,  

(ख) पीमडिलाई शारीररक िा मानमसक चोट पगेुको िएमा उक्तचि उपचार 
गराउन िा उपचारका लामग उपयिु रकम दर्दन, 

(ग) पीडक र पीमडिलाई एकै ठाउाँमा बसोबास गनन उपयिु  नु े
नरे्दक्तखएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यिस्था गनन िथा ्यसरी अलग 
बस्र्दा पीमडिको िरण पोषणको लामग रिश्यक व्यिस्था गनन,  

(घ) गाली बेइज्जिी गने, धम्की दर्दने िा असभ्य व्यि ार गने काम नगनन 
िा नगराउन, 

(ङ) पीमडि छुटै्ट बसेको ठाउाँमा िा बाटोघाटोमा िा कायानलयमा गई िा 
कुनै हकमसमको सिार माध्यमद्वारा िा अन्तय कुनै प्रकारले र्दुुःख दर्दन े
िा सिाउने कायन नगनन, 

(च) पीमडिको ह ि र सरुिाको मनममि अन्तय रिश्यक र उपयिु कुरा 
गनन गराउन । 

(२) उजरुीको प्रारक्तम्िक छानमबनबाट पीमडिको अमिररि मनजका नाबालक सन्तिान 
िा मनजसाँग रक्तिि कुनै व्यक्तिलाई उपर्दफा (१) बमोक्तजमको कुनै सिंरिण दर्दन रिश्यक 
रे्दक्तखएमा अर्दालिले सो उपर्दफा बमोक्तजमको कुनै ररे्दश दर्दन सक्नेछ । 
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६क. कानून व्यिसायी राख्न सक्न:े  यस ऐन अन्तिगनिको कसूर सम्बन्तधी मदु्दाको कारबा ीको 
मसलमसलामा पीमडिले चा ेमा अन्तय कानून व्यिसा ी राख्न सक्नेछ । 

७. बन्तर्द इजलासमा सनुिुाइ गने: (१) पीमडिले अनरुोध गरेमा यस ऐन अन्तिगनिको उजरुी 
सम्बन्तधी कारबा ी र सनुिुाइ अर्दालिले बन्तर्द इजलासमा गनुन पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको बन्तर्द इजलासमा कारबा ी र सनुिुाइ  ुाँर्दा मदु्दाका 
पि, हिपि, मनज रुका कानून व्यिसायी र अर्दालिले अनमुमि दर्दएका व्यक्ति मार ्यस्िो 
इजलासमा प्रिेश गनन सक्नेछन ्। 

८. सिंक्तिप्त कायनहिमध अपनाउन ुपने: यस ऐन बमोक्तजमको मदु्दाको कारबा ी र हकनारा गर्दान सिंक्तिप्त 
कायनहिमध ऐन, २०२८ बमोक्तजमको कायनहिमध अपनाउन ुपनेछ । 

९. उपचारको रकम पीडकले व्य ोने: (१) घरेल ु ह िंसाबाट पीमडि व्यक्तिलाई र्दफा ४ को 
उपर्दफा (६) बमोक्तजम ि्काल उपचार गराउाँर्दा लागेको खचन पीडकले व्य ोनुन पनेछ र कुनै 
कारणले पीडकले ्यस्िो खचन ि्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने िएमा सम्बक्तन्तधि स्थानीय 
ि ले ि्काल ्यस्िो खचन उपलब्ध गराई ........ ्यस्िो रकम पीडकबाट असूल गनन िा 
गराउन ुपनेछ । 

(२) घरेल ु ह िंसाबाट पीमडि व्यक्ति मानमसक िा शारीररक रुपमा अशि िएको 
कारणले अस्पिालमा उपचार उराउन ुपरेमा उपचार गराउाँर्दा लागेको सम्पूणन खचन पीडकले 
व्य ोनुन पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए िापमन कुनै कारणले पीडकले 
्यस्िो खचन ि्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने िएमा अर्दालिले सम्बक्तन्तधि स्थानीय ि  िा 
र्दफा ११ बमोक्तजमको सेिा केन्तरबाट पीमडिले ्यस्िो उपचार रकम पाउने गरी ररे्दश गनन 

                                                           
  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  
  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 सिंशोमधि । 
  नेपालको सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सिंशोमधि । 
  नेपालको  सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा क्तझहकएको । 
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सक्नेछ र ्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम ............ पीडकबाट सरकारी बााँकी सर  
असलु गनुन िा गराउन ुपनेछ । 

१०. िमिपूमिन दर्दलाइदर्दन:े पीमडि व्यक्तिलाई घरेल ुह िंसाको प्रकृमि, मारा, पीमडिलाई पगेुको पीडा र 
पीडक िथा पीमडिको रमथनक िथा सामाक्तजक  ैमसयि समेिलाई हिचार गरी अर्दालिले 
पीडकबाट मनामसब माहफकको िमिपूमिन िराइदर्दन सक्नेछ ।  

११. सेिा केन्तर: (१) पीमडिलाई ि्काल सरुिा प्रर्दान गनन िथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने 
व्यिस्थाको लामग नेपाल सरकारले रिश्यकिा अनसुार सेिा केन्तरको स्थापना गनन सक्नेछ 
।  

(१क) नेपाल सरकारसाँग समन्तिय गरी प्ररे्दश सरकार िथा स्थानीय ि ले 
रिश्यकिा अनसुार सेिा केन्तरको स्थापना गनन सक्नेछन ्। 

 (१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका सेिा केन्तरलाई प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय 
ि ले सिालन गनन चा ेमा नेपाल सरकारले ्यस्िा सेिा केन्तर प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय 
ि ले सिालन गने गरी  स्िान्तिरण गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै सिंस्थाले िोहकए बमोक्तजम स्िीकृमि मलई उपर्दफा (१) को उदे्दश्यको लामग 
सेिा केन्तर स्थापना र सिालन गनन सक्नेछ । 

 (२क) उपर्दफा (१क) र (१ख) बमोक्तजम प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय ि ले स्थापना 
र सिालन गरेको सेिा केन्तरको अनगुमन सम्बक्तन्तधि प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय ि ले गनेछ 
। 

(३) उपर्दफा (२) बमोक्तजम सिालन िएको केन्तरलाई र्दफा १२ बमोक्तजमको 
कोषबाट रमथनक िथा अन्तय स योग प्रर्दान गनन सहकनेछ । 

(४) सेिा केन्तरले रिश्यकिा अनसुार पीमडिलाई कानूनी स ायिा, मनोहिमशन सेिा, 
मनोिैज्ञामनक सेिा र रमथनक स ायिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

                                                           
  नेपालको  सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा क्तझहकएको । 

 
  नेपालको सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 
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(५) सेिा केन्तरको व्यिस्थापन, सिालन िथा अनगुमन सम्बन्तधी व्यिस्था िोहकए 
बमोक्तजम  नुेछ ।  

१२. सेिा कोष: (१) र्दफा ११ को उपर्दफा (१) बमोक्तजम स्थापना िएका सेिा केन्तर सिालन 
गननको लामग नेपाल सरकारले एक सेिा कोष स्थापना गनेछ । 

 (१क) र्दफा ११ को उपर्दफा (१क) र (१ख) बमोक्तजम स्थापना िथा  स्िान्तिरण 
िएका सेिा केन्तरको व्यिस्थापन िथा सिालन गनन चा ने प्ररे्दश सरकारले रफ्नो िोिबाट 
व्यिस्था गने गरी प्ररे्दश कानून बमोक्तजम र स्थानीय ि ले रफ्नो िोिबाट व्यिस्था गने 
गरी स्थानीय कानून बमोक्तजम सेिा कोष स्थापना गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको कोषमा रे्द ाय बमोक्तजमका रकम र नेछन:्- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) कुनै स्िरे्दशी िा हिरे्दशी सिंघ, सिंस्था िा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, 

(ग) अन्तय स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) सेिा कोषको व्यिस्थापन र सिालन िोहकए बमोक्तजम  नुेछ । 

१२क. सिंरिण अमधकृि:  स्थानीय ि ले घरेल ु ह िंसा मनयन्तरण गनन िथा घरेल ु ह िंसाबाट पीमडि 
व्यक्तिलाई सिंरिण गने काम समेिका लामग एकजना सिंरिण अमधकृि िोक्न सक्नेछ । 

१२ख. मनुःशलु्क कानूनी स ायिा उपलब्ध गराउन:े नेपाल सरकारले घरेल ु ह िंसाबाट पीमडि 
व्यक्तिलाई मनजको अनरुोधमा क्तजल्ला कानूनी स ायिा समममि माफन ि मनुःशलु्क कानूनी 
स ायिा उपलब्ध गराउनेछ । 

                                                           
  नेपालको सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  

  नेपालको सिंहिधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सिंशोमधि । 
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१२ग.नपेाल सरकार िार्दी  नु:े र्दफा ५क. मा उक्तल्लक्तखि मदु्दा नेपाल सरकार िार्दी िई चल्नेछ र 
्यस्िो मदु्दा मलुकुी फौजर्दारी कायनहिमध सिंह िा, २०७४ को अनसूुची – १ मा समािेश 
िएको मामननेछ । 

१३. सजाय: (१) कसैले अििि गरी िा िेजिा िा यस्िै प्रकारका अन्तय पर्दाथन छहकन इ िा सो 
पर्दाथनले पोली, डामी, र्दली, घसी जीउमा पीडा गराई िा अन ुार िा शरीरको कुनै अि कुरुप 
पाररदर्दने गरी शारीररक यािना िा यौनजन्तय यािना सम्बन्तधी घरेल ु ह िंसाको कसूर गरेमा 
्यस्िो व्यक्तिलाई प्रचमलि कानून बमोक्तजम सजाय  नुेछ । 

  (१क) कसैले उपर्दफा (१) मा लेक्तखए रे्दक्तख बा ेकको अन्तय घरेल ु ह िंसा गरेमा 
्यस्िो व्यक्तिलाई िीन  जार रुपैयााँरे्दक्तख पच्चीस  जार रुपैयााँसम्म जररिाना िा छ 
मह नासम्म कैर्द िा र्दिैु सजाय  नुेछ । 

(२) घरेल ु ह िंसाको उद्योग िा र्दरुु्सा न गने िा ममियार  नुलेाई मखु्य 
कसूरर्दारलाई  नुे सजायको रधा सजाय  नुेछ । 

(३) घरेल ु ह िंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पनुुः सो ी कसूर गरेमा 
पटकैहपच्छे र्दोब्बर सजाय  नुेछ । 

(४) सािनजमनक जिाफरे्द ीको पर्दमा ब ाल र ेको कुनै व्यक्तिले  रफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ 
नागररक, अपाििा िएका व्यक्ति, नाबालक िा गिनििी मह ला हिरुद्ध यस ऐन बमोक्तजमको 
कसूर गरेमा मनजलाई थप र्दश प्रमिशि सजाय  नुछे । 

(५) कसैले र्दफा ६ बमोक्तजम अर्दालिबाट दर्दएको ररे्दश पालन नगरेमा ्यस्िो 
व्यक्तिलाई र्दईु  जार रुपैयााँरे्दक्तख पन्तर  जार रुपैयााँसम्म जररबाना िा चार मह नासम्म कैर्द 
िा र्दिैु सजाय  नुेछ । 

                                                           
  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 

थप ।  
  के ी नेपाल कानूनलाई सिंशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तिर िई मलुकुी 

सिंह िा सम्बन्तधी के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सिंशोमधि । 

  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक ह िंसा अन्त्य गनन के ी नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
सिंशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

12 
 

१४.  र्दम्यार्द: यस ऐन बमोक्तजमको कसूरमा िए गरेको मममिले नब्बे दर्दनमिर उजरुी दर्दन ुपनेछ । 

१५. प्रचमलि कानून बमोक्तजम मदु्दा चलाउन बाधा नपने:  यस ऐन बमोक्तजम कसूर मामनने कुनै काम 
कारबा ीमा अन्तय प्रचमलि कानून बमोक्तजम पमन सजाय  नुे र ेछ िने ्यस्िो कानून बमोक्तजम 
मदु्दा चलाउन िथा कारबा ी गनन यस ऐनले कुनै बाधा पयुानएको मामनने छैन ।  

१६. प्रचमलि कानून बमोक्तजम  नु:े यस ऐनमा लेक्तखएको कुरामा यसै ऐन बमोक्तजम र अरुमा 
प्रचमलि कानून बमोक्तजम  नुेछ ।  

१७. मनयम बनाउन े अमधकार: यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्तियन गनन नेपाल सरकारले रिश्यक 
मनयम रु बनाउन सक्नेछ ।  

 

                                                           
 रष्टव्य: के ी नेपाल कानूनलाई सिंशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तिर िएका शब्र्द रु:- 

                 “सरकारी मदु्दा सम्बन्तधी ऐन, २०४९” को सट्टा “मलुकुी फौजर्दारी कायनहिमध (सिंह िा) ऐन, २०७४” । 


