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मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन बमबत 

२०६४।४।८ 

संशोधन गने ऐन 

१.  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन  

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

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

३.  के ी नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४                     २०७४।६।३० 

४.  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन  

 गने ऐन, २०७५                               २०७५।११।१९ 

५. मलुकुी संङ्ग ता सम्बन्त्धी के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५       २०७६।१।२ 

व्यवस्थाङ्गपका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ५ 

मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार बनयन्त्रण गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार गने कायनलाई बनयन्त्रण गनन र ्यस्तो कायनबाट पीबित 
व्यक्तिको संरक्षण तथा पनुस्र्थापना गने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 व्यवस्थाङ्गपका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारक्तम्भक 
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१.  संक्तक्षप्त नाम, ङ्गवस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मानव बेचबबखन तथा ओसारपसार        
(बनयन्त्रण) ऐन, २०६४” र ेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारम्भ  नुेछ । 

(३) यो ऐन नेपालभर लागू  नुेछ र नेपालबाङ्ग र बसी नेपाली नागररक ङ्गवरुद्ध यस 
ऐन बमोक्तजमको कसूर गने जनुसकैु व्यक्तिको  कमा समेत लागू  नुेछ । 

२. पररभाषा: ङ्गवषय वा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–  

(क) “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजमको कायन सम्झन ुपछन ।  

(ख) “केन्त्र” भन्नाले दफा १३ बमोक्तजम स्थाङ्गपत पनुस्थानपना केन्त्र सम्झन ुपदनछ । 

(ग) “पीबित” भन्नाले बेक्तचएको, ओसारपसार गररएको वा वेश्यावकृ्तिमा लगाइएकोे े
व्यक्ति सम्झन ुपछन ।  

(घ) “बालबाबलका” भन्नाले अठार वषन उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झन ुपछन । 

(ङ) “शोषण” भन्नाले दास तलु्याउने, बााँधा बनाउने कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
प्रचबलत कानून बमोक्तजम बा ेक माबनसको अि क्तझक्ने कायन समेतलाई 
जनाउाँछ । 

(च) “तोङ्गकएको” वा “तोङ्गकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत बनेको बनयममा 
तोङ्गकएको वा तोङ्गकए बमोक्तजम सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

कसूर र अनसुन्त्धान सम्बन्त्धी व्यवस्था 

३.  मानव बेचबबखन र ओसारपसार गनन न नु:े (१) कसैले पबन मानव बेचबबखन र ओसारपसार 
गनुन गराउन ु ुाँदैन । 
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(२) कसैले उपदफा (१) बमोक्तजमको कायन गरेमा यस ऐन बमोक्तजमको कसूर गरेको 
माबननेछ । 

४.  मानव बेचबबखन र ओसारपसार गरेको माबनन:े (१) कसैले दे ायको कुनै कायन गरेमा मानव 
बेचबबखन गरेको माबननेछ :- 

(क) कुनै पबन उदे्दश्यले माबनस बेच्ने वा ङ्गकने्न, 

(ख) कुनै प्रकारको फाइदा बलई वा नबलई वेश्यावकृ्तिमा लगाउने,  

(ग) प्रचबलत कानून बमोक्तजम बा ेक माबनसको अि क्तझक्ने, 

(घ)  वेश्यागमन गने । 

(२) कसैले दे ायको कुनै कायन गरेमा मानव ओसारपसार गरेको माबननेछ:- 

(क) ङ्गकन्ने वा बेच्ने उदे्दश्यले माबनसलाई ङ्गवदेशमा लैजाने,  

(ख) वेश्यावकृ्तिमा लगाउने वा शोषण गने उदे्दश्यले कुनै प्रकारले ललाई 
फकाई, प्रलोभनमा पारी, झकु्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च बमलाई, जबजनस्ती 
गरी, करकापमा पारी, अप रण गरी, शरीर बन्त्धक राखी, नाजकु 
क्तस्थबतको फाइदा बलई, बे ोस पारी, पद वा शक्तिको दरुुपयोग गरी, 
अबभभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, िर, रास, धाक, धम्की ददई 
वा करकापमा पारी कसैलाई बबसर ेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट 
छुटाई लग्ने वा आफूसाँग राख्न ेवा आफ्नो बनयन्त्रणमा बलन ेवा कुनै 
स्थानमा राख्न े वा नेपालबभरको एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा वा 
ङ्गवदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई ददने । 

५.  उजरु गने: (१) दफा ३ बमोक्तजमको कसूर गरेको, गररर ेको वा गनन लागेको था ा पाउने 
जनुसकैु व्यक्तिले नक्तजकको प्र री कायानलयमा उजरु गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम उजरु गने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राक्तखददन बलक्तखत 
अनरुोध गरेमा उजरु दतान गने प्र री कायानलयले बनजको नाम गोप्य राख्न ुपनेछ ।  
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६.  बयान प्रमाक्तणत गराउन:े (१) दफा ५ बमोक्तजमको उजरु पीबित आफैँ ले ददएमा प्र री 
कायानलयले बनजको त्काल बयान गराई ्यस्तो बयान प्रमाक्तणत गराउनको लाबग बनजलाई 
तरुुन्त्त नक्तजकको क्तजल्ला अदालतमा उपक्तस्थत गराउन ुपनेछ । 

(२) प्र री कायानलयले उपदफा (१) बमोक्तजम बयान प्रमाक्तणत गराउन ल्याएमा 
प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन र सो बयानसाँग सम्बक्तन्त्धत कसूरको 
मदु्दा सो क्तजल्ला अदालतको क्षेराबधकारबभर नपने भए पबन ्यस्तो क्तजल्ला अदालतको 
न्त्यायाधीशले ्यस्तो बयान बनजलाई पढी बााँची सनुाई बनजले भने बमोक्तजम लेक्तखएको भए 
सो ी व्य ोरा र भने बमोक्तजम नभएमा के कबत फरक छ सो व्य ोरा उल्लेख गरी प्रमाक्तणत 
गररददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम बयान प्रमाक्तणत गररएकोमा ्यस्तो पीबित मदु्दाको 
कारबा ीको बसलबसलामा अदालतमा उपक्तस्थत नभए पबन ्यसरी प्रमाक्तणत गररएको बयान 
अदालतले प्रमाणमा बलन सक्नेछ । 

७. पक्राउ गनन वा खानतलासी बलन सङ्गकन:े (१) यस ऐन अन्त्तगनत कसूर माबनने कुनै कायन कुनै 
घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भएको वा भइर ेको वा  नु लागेको जानकारी पाई 
तरुुन्त्त कारबा ी नगरेमा कसूरदार भाग्ने उम्कन ेवा ्यस्तो कसूरसाँग सम्बक्तन्त्धत कुनै प्रमाण 
लोप वा नष्ट  नुे सम्भावना देक्तखएमा प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन 
कम्तीमा प्र री स ायक बनरीक्षक स्तरको प्र री कमनचारीले पचान खिा गरी जनुसकैु बखत 
दे ायको कायन गनन सक्नेछ:- 

(क) ्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा प्रवेश गनन, खानतलासी 
बलन वा आफ्नो कब्जामा राख्न, 

(ख) ्यस्तो कायन गनन लाग्दा कसैले बाधा ङ्गवरोध गरेमा आवश्यकता 
अनसुार झ्याल, ढोका खोली  वा फोरी आवश्यक कारबा ी गनन, 

(ग) ्यस्तो कायन गने व्यक्तिलाई बबना पक्राउ पूजी बगरफ्तार गनन वा 
बनजको खानतलासी बलन, 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

(घ)  ्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भेङ्गटएका सबै दसी, प्रमाण 
बरामद गनन वा कब्जामा बलन । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कायन गदान ्यस्तो प्र री कमनचारीले सम्भव भएसम्म 
स्थानीय त का प्रबतबनबध समेत र सम्भव नभए ्यस समयमा उपक्तस्थत व्यक्ति रुको 
रो बरमा गनुन पनेछ र सोको मचुलु्का तयार गरी सोको प्रबतबलङ्गप सम्बक्तन्त्धत घर, जग्गा वा 
सवारी साधन धनीलाई ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ पूजी बबना पक्राउ गररएकोमा 
पक्राउ परेको व्यक्ति सङ्ग त ्यस्तो पक्राउको स्वीकृबतको लाबग मदु्दा  ेने अबधकारी समक्ष 
पेश गनुन पनेछ । 

८.  अबभयिुलाई थनुामा राखी कारबा ी गनुन पने: प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए 
तापबने दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ि (घ) को कसूरमा बा ेक यस ऐन अन्त्तगनत अन्त्य 
कसूर सम्बक्तन्त्ध मदु्दामा कारबा ी गदान त्काल प्राप्त प्रमाणबाट अबभयिुले कसूर गरेको  ो 
भने्न ङ्गवश्वास गने मनाबसव आधार भएमा अदालतले अबभयिुलाई थनुामा राखी कारबा ी गनुन 
पनेछ । 

९.  प्रमाणको भार: प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन 
अन्त्तगनतको कसूर गरेको अबभयोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भने्न कुराको 
प्रमाण बनजले नै पयुानउन ुपनेछ । 

१०. कानून व्यवसायी राख्न सक्न:े यस ऐन अन्त्तगनतको कसूर सम्बन्त्धी मदु्दाको कारबा ीको 
बसलबसलामा पीबितले चा ेमा अन्त्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । 

११. दोभाष,े साकेंबतक भाषा ङ्गवज्ञ वा अनवुादक राख्न सक्न:े यस ऐन अन्त्तगनतको कसूर सम्बन्त्धी 
मदु्दाको काम कारबा ीमा प्रयोग  नुे भाषा पीबितले नबझु्ने भएमा सम्बक्तन्त्धत अड्डा अदालतको 
अनमुबत बलई बनजले दोभाष,े सांकेबतक भाषा ङ्गवज्ञ वा अनवुादक राख्न सक्नेछ । 

                                                           
  के ी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोबधत 
  के ी नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोबधत । 
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 संशोबधत । 
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  ्यसरी दोभाषे, सांकेबतक भाषा ङ्गवज्ञ वा अनवुादक राख्दा लागेको रकम मध्ये तोङ्गकए 
बमोक्तजमको रकम सम्बक्तन्त्धत व्यक्तिको अनरुोधमा नेपाल सरकारले व्य ोनेछ । 

पररच्छेद–३ 

उद्धार, पनुस्र्थापना तथा पनुबमनलन सम्बन्त्धी व्यवस्था 

१२.  उद्धार सम्बन्त्धी कायन: कुनै नेपाली नागररक ङ्गवदेशमा बेक्तचएको र ेछ भने बनजको उद्धार गने 
व्यवस्था नेपाल सरकारले गनेछ ।  

१२क.पारस्पररक कानूनी स ायता आदन प्रदान गनन आवश्यक व्यवस्था गनन सक्न:े दफा १२ 
बमोक्तजम उद्धार गदान वा ङ्गवदेशी मलुकुमा र ेको यस ऐन अन्र्तगत सजाय  नुे कसूर सम्बन्त्धी 
मदु्दाको न्त्याङ्गयक कारबा ीमा नेपाल सरकारले प्रचबलत कानून बमाक्तजम पारस्पररक कानूनी 
स ायता प्राप्त गननको लाबग आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

१३.  पनुस्थापना केन्त्र: (१) पीबितलाई शारीररक वा मानबसक उपचार गराउन, सामाक्तजक रुपमा 
पनुस्थानपना गनन र पाररवाररक पनुबमनलन गराउनको लाबग नेपाल सरकारले आवश्यकता 
अनसुार पनुस्थानपना केन्त्र स्थापना गनेछ । 

(१क) नेपाल सरकारसाँग समन्त्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय त ले 
आवश्यकता अनसुार पनुस्थानपना केन्त्र स्थापना गनन सक्नेछ । 

 (१ख) नपेाल सरकारले स्थापना गरेका पनुस्थानपना केन्त्रलाई प्रदेश सरकार वा 
स्थानीय त ले सञ्चालन गनन चा ेमा नेपाल सरकारले ्यस्ता केन्त्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय 
त ले सञ्चालन गने गरी  स्तान्त्तरण गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै संस्थाले तोङ्गकए बमोक्तजम स्वीकृबत बलई उपदफा (१) को उदे्दश्यको लाबग 
पनुस्र्थापना केन्त्र स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछ र नेपाल सरकारले ्यस्तो संस्था तथा 
संस्थाद्वारा स्थाङ्गपत पनुस्र्थापना केन्त्रको बनयबमत र प्रभावकारी अनगुमन गनेछ । 

                                                           
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  

  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 
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 (२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्तजम प्रदेश सरकार वा स्थानीय त ले स्थापना 
र सञ्चालन गरेको केन्त्रको अनगुमन सम्बक्तन्त्धत प्रदेश सरकार वा स्थानीय त ले गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम सञ्चालन भएको केन्त्रलाई नेपाल सरकारले तोङ्गकददए 
बमोक्तजम आबथनक तथा अन्त्य स योग प्रदान गनन सक्नेछ । 

(४) केन्त्रमा र ेको व्यक्तिलाई सामाक्तजक रुपमा पनुस्थानपना र पाररवाररक पनुबमनलन 
गराउने व्यवस्था केन्त्रले गनेछ । 

(५) केन्त्रले पीबितलाई आवश्यकता अनसुार औषबध उपचार र परामशन सेवा तथा 
सङु्गवधाको व्यवस्था गनुन पनेछ । 

(६) केन्त्रमा र ेका पीबितलाई बनजको इच्छा ङ्गवपरीत कसैले कुनै काममा लगाउन 
 ुाँदैन । 

(७) केन्त्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ि, अनगुमन, पीबितको लाबग सीपमूलक 
ताबलम तथा रोजगारी, पनुस्थानपना, पाररवाररक पनुबमनलन सम्बन्त्धी व्यवस्था तोङ्गकए बमोक्तजम 
 नुेछ । 

१४. पनुस्थानपना कोष: (१) दफा १३ को उपदफा (१) बमोक्तजम स्थापना भएका पनुस्थानपना 
केन्त्र सञ्चालन गनन तथा पीबितलाई कसूरदारबाट ऐनको दफा १७ को उपदफा (१क) 
बमाक्तजम पीबितलाई क्षबतपूबतन उपलब्ध गराउनको लाबग नेपाल सरकारले एक पनुस्थानपना 
कोष स्थापना गनेछ । 

 (१क) दफा १३ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्तजम स्थापना तथा  स्तान्त्तरण 
भएका पनुस्थानपना केन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गनन चा ने प्रदेश सरकारले आफ्नो 
श्रोतबाट व्यवस्था गने गरी प्रदेश कानून बमोक्तजम र स्थानीय त ले आफ्नो श्रोतबाट 
व्यवस्था गने गरी स्थानीय कानून बमोक्तजम पनुस्थानपना कोष स्थापना गनन सक्नेछन ्। 

                                                           
  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 संशोबधत । 
  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दे ाय बमोक्तजमका रकम र नेछन ्:- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) कुनै स्वदेशी वा ङ्गवदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, 

(ग) दफा १५ बमोक्तजम भएको जररबाना बापत प्राप्त  नुे रकमको आधा 
रकम । 

(३) पनुस्थानपन कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोङ्गकए बमोक्तजम  नुेछ ।  

पररच्छेद–४ 

दण्ि सजाय तथा क्षबतपूबतन सम्बन्त्धी व्यवस्था 

१५.  दण्ि सजाय: (१) दफा ३ बमोक्तजमको कसूर गने व्यक्तिलाई दे ाय बमोक्तजम सजाय  नुेछ:- 

(क)  माबनस ङ्गकने्न वा बेच्नेलाई बीस वषन कैद र दईु लाख रुपैयााँ जररबाना, 

(ख)  कुनै प्रकारको फाइदा बलई वा नबलई वेश्यावकृ्तिमा लगाउनेलाई कसूरको 
मारा अनसुार दश वषनदेक्तख पन्त्र वषनसम्म कैद र पचास  जार रुपैयााँदेक्तख एक 
लाख रुपैयााँसम्म जररबाना, 

(ग)  प्रचबलत कानून बमोक्तजम बा ेक माबनसको कुनै अि क्तझक्नेलाई दश वषन कैद 
र दईु लाख रुपैयााँदेक्तख पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररबाना, 

(घ) वेश्यागमन गनेलाई एक मङ्ग नादेक्तख तीन मङ्ग नासम्म कैद र दईु  जार 
रुपैयााँदेक्तख पााँच  जार रुपैयााँसम्म जररबाना । 

(ङ) ङ्गकन्न, बेच्न वा वेश्यावकृ्तिमा लगाउने उदे्दश्यले माबनसलाई,– 

(१)  ङ्गवदेश लैजानेलाई दश वषनदेक्तख पन्त्र वषनसम्म कैद र पचास  जार 
रुपैयााँदेक्तख एक लाख रुपैयााँेाँसम्म जररबाना र बालबाबलका लगेको 
भए पन्त्र वषनदेक्तख बीस वषनसम्म कैद र एक लाख रुपैयााँदेक्तख दईुलाख 
रुपैयााँसम्म जररबाना,  
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(२) नेपालबभरको एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा लैजानेलाई दश वषन कैद र 
पचास  जार रुपैयााँदेक्तख एक लाख रुपैयााँसम्म जररबाना र 
बालबाबलका लगेको भए दश वषनदेक्तख बाह्र वषनसम्म कैद र एक लाख 
रुपैयााँ जररबाना । 

(च)  शोषण गने उदे्दश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ि (ख) बमोक्तजम 
नेपालबभरको एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा लैजानेलाई एक वषनदेक्तख दईु 
वषनसम्म कैद र ङ्गवदेश लगेको भए दईु वषनदेक्तख पााँच वषनसम्म कैद, 

(छ) खण्ि (ङ) र (च) मा लेक्तखएदेक्तख बा ेक दफा ४ को उपदफा (२) को 
खण्ि (ख) बमोक्तजमको कसूर गनेलाई सात वषनदेक्तख दश वषनसम्म कैद, 

(ज)  मानव बेचबबखन वा ओसारपसारको कसूर गनन दरुु्सा न, षड्यन्त्र वा उद्योग 
गनेलाई वा सो कसूरको मबतयारलाई सो कसूर गदान  नुे सजायको आधा 
सजाय । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन दे ायका कुराका  कमा 
दे ाय बमोक्तजम  नुेछ:- 

(क) ङ्गकने्न वा बेच्ने व्यक्ति र कुनै प्रकारको फाइदा बलई वा नबलई वेश्यावकृ्तिमा 
लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा बनजलाई ङ्गकने वा बेचे बापत र कुनै प्रकारको 
फाइदा बलई वा नबलई वेश्यावकृ्तिमा लगाए बापत छुट्टाछुटै्ट सजाय, 

(ख)  ङ्गकने्न वा बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा बलई वा नबलई वेश्यावकृ्तिमा लगाउने 
र दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ि (ख) बमोक्तजमको कसूर गने व्यक्ति 
एउटै भएमा बनजलाई ङ्गकने वा बेचे बापत र ्यस्तो कसूर गरे बापत छुट्टाछुटै्ट 
सजाय, 

(ग) खण्ि (ख) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन दफा ४ को उपदफा (२) 
को खण्ि (ख) बमोक्तजम छुटाइ लैजाने र ङ्गकने्न, बेच्ने वा कुनै प्रकारको 
फाइदा बलई वा नबलई वेश्यावकृ्तिमा लगाउने उदे्दश्यले ङ्गवदेश वा नेपालबभरको 
एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा लैजाने व्यक्ति एउटै भएमा ्यसरी छुटाइ लगेको 
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र ङ्गवदेश वा नेपालबभरको एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा लगे बापत छुट्टाछुटै्ट 
सजाय । 

(३) दफा ३ बमोक्तजमको कसूर कुनै सावनजबनक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको 
भएमा बनजलाई सो कसूर गरे बापत  नुे सजायको अबतररि सो सजायको पच्चीस प्रबतशत 
थप सजाय  नुेछ । 

(४) कसैले दफा ३ बमोक्तजमको कसूर आफ्नो संरक्षणमा वा अबभभावक्वमा र ेको 
वा मलुकुी ऐनको  ािनाता करणीको म ल बमोक्तजम सजाय  नुे व्यक्तिका सम्बन्त्धमा गरेको 
र ेछ भने बनजलाई यस ऐनमा लेक्तखएको सजायको अबतररि सो सजायको दश प्रबतशत थप 
सजाय  नुेछ । 

(५) कसैले दफा ३ बमोक्तजमको कसूर पनुः गरेमा प्र्येक पटक कसूर गरे बापत सो 
कसूर गरेमा  नुे सजायको एक चौथाई थप सजाय  नुेछ । 

(६) दफा ५ बमोक्तजम उजरु गने व्यक्तिले आपूmले एकपटक ददएको बयान 
ङ्गवपरीत  नुे गरी मदु्दाको पपुनक्षको बसलबसलामा कुनै बयान ददएमा, पङ्ग ले आफूले ददएको 
बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका ङ्गवरुद्ध कारबा ी चबलसकेपबछ सो सम्बन्त्धी तथ्य 
ढााँटेमा, बनयतवस बयान पररवतनन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपक्तस्थत नभएमा वा 
अदालतलाई स योग नगरेमा बनजलाई तीन मङ्ग नादेक्तख एक वषनसम्म कैद  नुेछ । 

 १६. सजाय न नु:े आफूलाई ङ्गकन्न, बेच्न वा वेश्यावकृ्तिमा लगाउन लागेको वा लगेको वा ङ्गकनेको 
वा बेचेको वा वेश्यावकृ्तिमा लगाएको था ा पाई वा ङ्गवश्वास गनुन पने मनाबसब आधार भई 
बनजले कुनै ठाउाँबाट उम्कन, भाग्न मद्दत खोज्दा कसैले बाधा ङ्गवरोध गरेमा, रोकेमा, पके्रमा, 
जोर जलुमु गरेमा, ज्यान बलन लागेमा वा जबरजस्ती करणी गनन खोजेकोमा बल प्रयोग गरेरे 
्यस्तो बाधा, ङ्गवरोध वा जोर जलुमुबाट वा पक्राउबाट माग्न, उम्कन, ज्याउन जोगाउन वा 
आफूलाई जबरजस्ती करणीबाट बचाउन नसक्ने कुरामा ङ्गवश्वस्त भई बनजले कुनै कायन गदान 
्यस्तो बाधा ङ्गवरोध गने, पक्रने वा जोरजलुमु गने, ज्यान बलन खोज्ने वा जबरजस्ती करणी 

                                                           
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 संशोबधत । 
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गनन खोज्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा बनजलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा 
प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन ्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय 
 नुे छैन । 

१७. क्षबतपूबतन: (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जररबानाको पचास प्रबतशत बराबरको रकममा 
नघट्ने गरी बनजबाट पीबितलाई मनाबसब माङ्गफकको क्षबतपूबतन भराइददन ुपनेछ । 

  (१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन कसूरदारको न्त्यून 
आबथनक  ैबसयत भएको वा अन्त्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीबितले क्षबतपूबतन पाउन नसक्ने 
अवस्था देक्तखएमा अदालतले दफा १४ बमोक्तजम पनुस्र्थापना कोषबाट पीबितलाई मनाबसव 
क्षबतपूबतन भराई ददने आदेश गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) वा (१क) बमोक्तजमको क्षबतपूबतनको रकम बलन नपाउाँदै पीबितको 
मृ् य ु भएमा ्यस्तो रकम तोङ्गकए बमोक्तजम बनजको नाबालक छोराछोरीलाई र ्यस्ता 
छोराछोरी नभए बनजमा आक्तश्रत बाबआुमालाई ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम क्षबतपूबतनको रकम पाउने पीबितको नाबालक छोराछोरी 
र आक्तश्रत बाबआुमा नभएमा ्यस्तो रकम दफा १४ बमोक्तजमको पनुस्र्थापन कोषमा जम्मा 
गनुन पनेछ । 

पररच्छेद–५ 

ङ्गवङ्गवध 

१८.  सम्पक्ति जफत  नु:े (१) कसैले यस ऐन अन्त्तगनतको कसूरबाट कुनै चल–अचल सम्पक्ति प्राप्त 
गरेको र ेछ भने ्यस्तो सबै सम्पक्ति जफत  नुेछ । 

                                                           
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  

  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 संशोबधत । 
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(२) कसैले यस ऐन अन्त्तगनतको कसूर माबनने कायन गनन वा गराउनको लाबग आफ्नो 
घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी–जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनन ददएको प्रमाक्तणत भएमा 
्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत  नुेछ । 

१९.  परुस्कार: (१) यस ऐन अन्त्तगनत कसूर माबनने कुनै कायन गरेको वा गनन लागेको छ भने्न 
कुराको सूचना कसैले ददएको आधारमा कसैलाई उद्धार गररएमा वा ्यस्तो कायनमा संलग्न 
व्यक्ति पक्राउ परेमा ्यस्तो सूचना ददने व्यक्तिलाई दफा १५ बमोक्तजम भएको जररबानाको 
दश प्रबतशत बराबरको रकम परुस्कार स्वरुप दफा १४ बमोक्तजमको पनुस्थापन कोषबाट 
प्रदान गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सूचना ददने व्यक्ति एक जनाभन्त्दा बढी भएमा 
बनज रुलाई ्यस्तो रकम दामासा ीको दरले ददइनेछ । 

२०.  सरुाकीको ङ्गववरण गोप्य राख्न ु पने: दफा १९ को उपदफा (१) बमोक्तजम सूचना ददन े
सरुाकीको नाम, ठेगाना र बनजबाट प्राप्त सूचनाको ङ्गववरण गोप्य राख्न ुपनेछ । 

२१.  सजायको माग दाबीमा छुट:- (१) यस ऐन बमोक्तजमको कसूर गरेको भनी अबभयोग लागेको 
कुनै अबभयिुले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्त्धमा प्रमाण जटुाउन, 

अन्त्य अबभयिु वा ्यसको बगरो  वा मबतयारलाई पक्राउ गनन प्र री, सरकारी वङ्गकल वा 
अदालतलाई सघाउ पयुानएको र बनजले पङ्ग लो पटक कसूर गरेको र ेछ भने ्यस्तो कसूरमा 
अदालतले सजाय तोक्दा बनजलाई  नुे सजायको बढीमा पच्चीस प्रबतशतसम्म सजाय छुट 
ददन सक्नेछ । 

तर, बनजले गरेको स योग अन्त्य सबदु प्रमाणबाट प्रमाक्तणत नभएमा वा बनजले प्र री 
वा सरकारी वङ्गकललाई गरेको स योग प्रबतकूल  नु ेगरी अदालत समक्ष बयान ददएमा यस 
ऐन वा प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन बनज उपर पनुः मदु्दा दायर गनन 
सङ्गकनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापबन दे ायका अवस्थामा यस 
दफा बमोक्तजम सजायको माग दाबीमा छुट ददन सङ्गकने छैन:- 

(क) मखु्य अबभयिुलाई सजायको माग दाबी छुट ददन, 
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(ख) बालबाबलका बेचबबखन वा ओसारपसार गरेकोमा, 

(ग) एकपटक सजाय छुटको सङु्गवधा पाइसकेको । 

२२.  दाबी गनन सक्न:े यस ऐन बमोक्तजमको कसूरमा अदालतमा मदु्दा दतान गदानका बखत सम्बक्तन्त्धत 
सरकारी वङ्गकलले अबभयिुले नैबतक पतन देक्तखने फौजदारी कसूर गरेको  ो भनी दाबी बलन 
सक्नेछ । 

२३.  सबमबत गठन गनन सक्न:े (१) यस ऐन बमोक्तजमको कसूर बनयन्त्रण गने तथा पीबितलाई 
पनुनस्थापना गने सम्बन्त्धी कायनमा सरकारी बनकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्त्वय समेत 
गननका लाबग तोङ्गकए बमोक्तजम नेपाल सरकारले एक राङ्गिय सबमबत र आवश्यकता अनसुार 
क्तजल्ला सबमबत गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको सबमबतको काम, कतनव्य र अबधकार तोङ्गकए बमोक्तजम 
 नुेछ । 

२४.  बाधा ङ्गवरोध गनेलाई सजाय  नु:े कसैले यस ऐन अन्त्तगनतको कसूरको अनसुन्त्धान तथा 
त ङ्गककात सम्बन्त्धी काम कारबा ीमा बाधा ङ्गवरोध गरेमा बनजलाई दश  जार रुपैयााँसम्म 
जररबाना  नुेछ । 

२५.  प्रचार प्रसार गनन न नु:े (१) कसैले पबन पीबितको स्वीकृबत नबलई बनजको वास्तङ्गवक नाम, 

तस्वीर वा बनजको चरररमा प्रबतकूल  नुे कुनै ङ्गववरण परपबरकामा छाप्न वा अन्त्य सञ्चार 
माध्यमबाट प्रचार प्रसार गनन  ुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नाम, तस्वीर, ङ्गववरण छाप्ने वा प्रचार प्रसार गने 
व्यक्तिलाई दश  जार रुपैयााँदेक्तख पच्चीस  जार रुपैयााँसम्म जररबाना  नुेछ । 

२६. सरुक्षाको व्यवस्था: दफा ५ बमोक्तजम उजरु गने ब्यक्तिले आफूले प्र रीमा उजरु गरेको 
कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको वकपर वा मङ्ग ला मानव 
अबधकारको रक्षाको लाबग खङ्गटएका अबधकारकमीले पीबितलाई कुनै स योग उपलब्ध 

                                                           
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 संशोबधत । 
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गराएको आधारमा कुनै प्रबतशोधा्मक कारबा ीमा पनन सक्ने मनाबसब कारण देखाई 
सरुक्षाको लाबग नक्तजकको प्र री कायानलयमा अनरुोध गरेमा ्यस्तो प्र री कायानलयले बनजलाई 
दे ाय बमोक्तजमको कुनै वा सबै व्यवस्था गररददन ुपनेछ :- 

(क) मदु्दाको कारबा ीको बसलबसलामा अड्डा अदालत आउाँदा–जााँदा सरुक्षा ददने, 

(ख) बनक्तित अवबधसम्म प्र री सरुक्षामा राख्न ेवा राख्न लगाउने, 

(ग) केन्त्रमा राख्न े। 

२६क.साक्षीलाई दैबनक तथा भ्रमण भिा ददन ुपने: (१) यस ऐन अन्त्तगनतको मदु्दामा नेपाल 
सरकारका तफन बाट अदालतमा उपक्तस्थत भएका साक्षीलाई राजपर अनंङ्गकत प्रथम शे्रणीका 
सरकारी कमनचारीले प्रचबलत कानून बमोक्तजम पाए सर को दैबनक तथा भ्रमण भिा सम्बक्तन्त्धत 
सरकारी वकील कायानलयले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) कुनै सरकारी कमनचारी साक्षी वा ङ्गवशेषज्ञको  ैबसयतले उपदफा (१) अन्र्तगतको 
मदु्दामा अदालतमा उपक्तस्थत भएमा बनजलाई प्रचबलत कानून बमोक्तजम बनजले पाउने दैबनक 
तथा भ्रमण भिा बनज व ाल र ेको कायानलयले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

२७.  बन्त्द इजलासमा कारबा ी  नु:े (१) यस ऐन अन्त्तगनतको कसूर सम्बन्त्धी मदु्दाको कारबा ी 
तथा सनुवुाइ बन्त्द इजलासमा गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको बन्त्द इजलासमा कारबा ी तथा सनुवुाइ  ुाँदा मदु्दाका 
पक्ष, ङ्गवपक्ष, बनज रुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनमुबत ददएका व्यक्तिमार ्यस्तो 
इजलासमा प्रवेश गनन सक्नेछन ्।  

२८.  सरकार वादी  नु:े यस ऐन अन्त्तगनतको मदु्दा सरकारवादी  नुेछ र सो मदु्दा मलुकुी फौजदारी 
कायनङ्गवबध संङ्ग ता, २०७४ को अनसूुची –१ मा समावेश भएको माबननेछ । 

                                                           
  लैङ्गिक समानता कायम गनन तथा लैङ्गिक ङ्ग ंसा अन्त््य गनन के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 थप ।  

  के ी नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्त्तर भई मलुकुी 
संङ्ग ता सम्बन्त्धी के ी नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोबधत । 
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२९.  बनयम बनाउन े अबधकार: यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
बनयम रु बनाउन सक्नेछ । 

३०.  खारेजी र बचाउ: (१) जीउ मास्ने बेच्ने कायन (बनयन्त्रण) ऐन, २०४३ खारेज गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको ऐन अन्त्तगनत भए गरेका काम कारबा ी रु यसै ऐन 
बमोक्तजम भए गरेका माबननेछन ्। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  रष्टव्य:  के ी नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्त्तर भएका 
 शब्द रु:- 

                 “सरकारी मदु्दा सम्बन्त्धी ऐन, २०४९” को सट्टा “मलुकुी फौजदारी कायनङ्गवबध (संङ्ग ता) ऐन, २०७४” । 


