प्रदे शमा घरे ल ु ह िं सा नियन्त्रण गिे सम्वन्त्धमा ब्यवस्था गिन बिेको हवधेयक
प्रस्ताविााः घरे ल ु ह िं साबाट पीनित तथा प्रभाहवत व्यक्तिको सिं रक्षण र पररपूरणको व्यवस्था गरी

सम्मािपुवक
न बााँच्ि पाउिे अनधकारको रक्षा गिन र समाजमा घरे ल ु ह िं सा हवरुद्ध शुन्त्य स िक्तशलताको
नसद्धान्त्त अवलम्बि गिे सम्बन्त्धमा कािूिी व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोले ,

िेपालको सिं हवधािको धारा १७५ बमोक्तजम प्रदे श सभाले यो ऐि बिाएको छ ।
१. सिं क्तक्षप्त िाम र प्रारम्भाः(१) यस ऐिको िाम ……घरे ल ु ह िं सा नियन्त्रण ऐि, २०७५” र े को छ।
(२) यो ऐि तुरुन्त्त प्रारम्भ
२. पररभाषाM
(क)

ि
ु ेछ ।

हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,-

……ऐि”

भन्नाले घरे ल ु ह िं सा नियन्त्रण ऐि, २०७५ सम्झिु पछन ।

(ख) ……घरे ल ु सम्बन्त्ध” भन्नाले विंशज, हववा

ु वा धमनपर
ु ी भएको वा सिं यि
ु
वा धमनपर
पररवारको

सदस्य, आक्तित वा कामदारको रुपमा एकै पररवारमा बसेका व्यक्ति रुका बीचमा भएको
ु
सम्बन्त्ध सम्झिु पछन र सो शव्दले एउटै घरमा सिं यि
रुपमा बस्िे
समेतलाई जिाउाँछ ।

व्यक्ति रुको सम्बन्त्ध

(ग) ……घरे ल ु ह िं सा” भन्नाले कुिै व्यक्तिले घरे ल ु सम्बन्त्ध भएको अको कुिै व्यक्तिलाई ददएको
शारीररक, मािनसक, यौिजन्त्य वा आनथनक यातिा सम्झिु पछन र सो शब्दले छाउपिी,
बोक्सी प्रथा जस्ता कुररनतजन्त्य परम्परा अवलम्वि गरी दुरव्यव ारजन्त्य कायनलाई समेत
जिाउाँछ ।

(घ) ……तोहकएको” वा

……तोहकए

बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐि अन्त्तगनत बिेको नियमावलीमा

तोहकएको वा तोहकए बमोक्तजम सम्झिु पछन ।
(ङ) ……तोहकएको

अनधकारी”

भन्नाले

यस

ऐि

बमोक्तजम

बिेको

नियमावलीमा

तोहकएको

अनधकारीलाई सम्झिु पछन ।
(च) ……पीिक” भन्नाले अन्त्यथा प्रमाक्तणत िभएसम्म, घरे ल ु ह िं सा गरे को भिी पीनितले दाबी गरे को

व्यक्ति सम्झिु पछन र सो शब्दले घरे ल ु ह िं सा गिे कायनमा सिं लग्ि र े को अन्त्य व्यक्ति वा
मनतयारलाई समेत जिाउाँछ ।

(छ) ……प
‘ ीनित” भन्नाले पीिकसाँग घरे ल ु सम्बन्त्ध भै निजद्वारा गररएको घरे ल ु ह िं साबाट पीनित भिी
दाबी गिे व्यक्ति वा पीिाको अवस्थामा र े को व्यक्ति सम्झिु पछन ।

(ज) ……प्रभाहवत” भन्नाले पीनितसाँग आक्तित वा घरे ल ु ह िं साबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा
िोक्सािी वा असर पिे व्यक्ति सम्झिु पछन ।
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ािी,

(झ)

……प्र

री” भन्नाले कणानली प्रदे श प्र री सम्झिु पछन सो शब्दले प्रदे श प्र री गठि ि ाँद
ु ासम्म

कणानली प्रदे शमा कायनरत िेपाल प्र रीलार्न समेत बुझ्िुपछन।
(ञ) ……प्रदे श” भन्नाले कणानली प्रदे श सम्झिु पछन ।

(ट) ……बालबानलका” भन्नाले १८ वषन मुनिका व्यक्ति सम्झिु पछन ।
(ठ) ……मन्त्रालय” भन्नाले सामाक्तजक हवकास मन्त्रालय सम्झिु पछन ।
३. उजुरी र अनभले ख राख्ेाः (१) घरे ल ु ह िं सा भएको भनि कसै ले यस ऐि बमोक्तजम उजुरी ददि
आएमा सम्बक्तन्त्धत प्र री कायानलयले उजुरी दतान गिुन पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम उजुरी दतान भएपनछ अलग कक्षमा पीनितको घटिा हववरण कागज
तयार गरी तोहकएको ढााँचामा अनभले ख राख्ु पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम उजुरी दतान भएपनछ यथाशीघ्र प्र रीको रो वरमा पीनितको स्वास््य
परीक्षण र उपचार गिुन पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम स्वास््य पररक्षण गदान पीनितको मािनसक अवस्था कमजोर भएको
लागेमा यथाशीघ्र हवशेषज्ञ क्तचहकत्सकबाट परीक्षण र उपचार गराउिु पिेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोक्तजम स्वास््य परीक्षण र उपचार गदान लागेको खचन पीिकबाट भरार्िेछ
तर पीिकबाट असुल गिन सम्भव ि ि
ु े भएमा त्यस्तो खचन यस ऐि बमोक्तजमको

कोषबाट व्य ोररिेछ ।

(६) यस दफामा भएको व्यवस्थाले कुिै सामाक्तजक सिं घ सिं स्थालाई पीनितको निवेदि नलि,
घटिा अनभले ख राख् वा अन्त्य स योग गिन रोक लगाएको मानििे छै ि ।

(७) यस दफामा उल्ले ख भए बमोक्तजमको प्र री कायानलयको स्थापिा िभएसम्म तोहकएको
निकायले सिं घीय प्र री कायानलयसाँग समन्त्वय गरी आवश्यक कारवा ी गिन सहकिेछ ।

४.

सिं रक्षण अनधकृतको व्यवस्थााः (१) प्र रीको प्रत्येक ईकार् कायानलयले तानलम प्राप्त एकजिा
अनधकृतलाई सिं रक्षण अनधकृत तोक्िुपिेछ।यसरी सिंरक्षण अनधकृत तोक्दा

उपलब्ध भएसम्म

मह लालार्न तोक्िुपिेछ।
(२) सिं रक्षण अनधकृतको काम, कतनव्य र अनधकार दे ाय बमोक्तजम

ि
ु ेछाः

(क) पीनितले ददएको उजुरी दतान गरी दफा ३ बमोक्तजम अनभले ख राख्े र पीनितलाई
कािूिी ब्यवस्था बारे मा सामान्त्य जािकारी ददिे,
तर सिं रक्षण अनधकृतले उजुरी दतान गिन र्न्त्कार गरे मा तोहकएको मानथल्लो पदानधकारी
वा निकायमा निवेदि ददि सहकिेछ ।
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(ख) पीनितलाई स्वास््य सेवा, मिोसामाक्तजक हवमशन, सुरक्तक्षत आवास, कािूिी स ायता
लगायत तत्काल आवश्यक पिे स ायताको नि:शुल्क व्यवस्था नमलाउिे,
(ग) उजुरी दतान भएपनछ छािनबि गरी तोहकए बमोक्तजमको कावान ी प्रहिया अक्तघ बढाउिे,
(घ) आफ्िो कायनक्षेरनभर वा बाह र कािूिी स ायता, सुरक्तक्षत आवास, स्वास््य उपचार,
मिोसामाक्तजक हवमशन आदद कायन गिे सेवा प्रदायक रुको लगत राख्िे,
(ङ) पीनित स्वयम् उपक्तस्थत् भई उजुरी ददि असमथन भई टे नलफोि, र्मेल वा अन्त्य
माध्यमबाट घटिा जािकारी गराएमा अन्त्य सरकारी निकाय वा सिं स्थाको मद्दत नलई
वा िनलई आफैं घटिास्थलमा उपक्तस्थत भई यस ऐि वा प्रचनलत कािूि बमोक्तजम
कारवा ी प्रकृया अक्तघ बढाउिे,

(च) प्रारक्तम्भक छािवीिबाट पीनितलाई घरे ल ु ह िं सा भएको हवश्वसिीय आधार भएमा वा

घरे ल ु ह िं सा दो ोररि सक्िे हवश्वसिीय आधार भएमा सम्बक्तन्त्धत स्थािीय त को

कायानलय, िक्तजकको प्र री चौकी र सामाक्तजक सिं घसिं स्थासाँग समन्त्वय गरी पीितलाई
सुरक्तक्षत आवासमा बस्िे व्यवस्था नमलाउिे,
(छ) सम्वक्तन्त्धत स्थािीय त साँग समन्त्वय गरी सरकारी निकाय, सिं घ सिं स्था, स्वास््यकमी,

परकार, घरे ल ु ह िं साको जोक्तखममा र े का व्यक्ति, पीनित वा प्रभाहवत व्यक्ति समेतलाई
तानलम ददि स्थािीय पाठयिम तयार गिे , तालीमको योजिा बिाउिे र कायानन्त्वयि
गिे कायनमा प ल गिे,

(ज) अदालतको अन्त्तररम सिं रक्षणात्मक आदे श वा फैसला कायानन्त्वयिका लानग अदालत,
प्र री, स्थािीय त

(झ) पीनितको

ाँ समन्त्वय गिे,
समेतसग

क लाग्िे सम्पक्ति उपभोग गिनबाट बक्तित गिे उद्देश्यले पीिक पक्षले

बेचहवखि गिे वा अन्त्य तररकाले मास्िे सिं भाविा भएमा स्थािीय त , स्थािीय प्रशासि,

ाँ समन्त्वय गरी सम्पक्ति रक्षा गिन
प्र री कायानलय वा सम्वक्तन्त्धत कायानलय लगायतसग
प ल गिे,
(ञ) पीनित तथा प्रभाहवत रुको पुिस्थापिा पनछको अवस्थाका सम्बन्त्धमा नियनमत सूचिा
सिं कलि गिे,
(ट) एक आनथनक वषनमा भएका घरे ल ु ह िं साका घटिाको प्रनतवेदि तोहकएको ढााँचामा तयार
गरी मन्त्रालयले तोकेको निकायमा र प्रदे श प्र री कायानलयमा पठाउिे,

(ठ) पीनित, प्रभाहवत, साक्षी र पीनितका स योगीको सुरक्षाको व्यवस्था नमलाउिे,
(ि) दफा ३ को उपदफा (5) बमोक्तजम हपिकबाट उपचार खचन भराउि प ल गिे,
(ढ) तोहकए बमोक्तजमका अन्त्य कायन गिे ।
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५.

सुरक्तक्षत आवास :

(1) पीनित वा प्रभाहवत व्यक्तिलार्न बसोवास गररर े को स्थािबाट तत्काल

अलग्गै राख्ुपिे अवस्था दे क्तखएमा िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थािीय त
सिं घ सिं स्थाले सिालि गरे को सुरक्तक्षत आवासमा बस्िे व्यवस्था नमलाउिु

वा सामाक्तजक

पिेछ।

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग “सुरक्तक्षत आवास” भन्नाले स्थायी वा अस्थायी
आवास गृ , सेवा केन्त्र, पुिस्थापिा गृ

आदद समेतलाई जिाउाँछ ।

वा कािूि बमोक्तजम गदठत सिं स्थासाँग साझेदारी गरी सुरक्तक्षत

(२) प्रदे श सरकारले स्थािीय त

आवास स्थापिा वा सिं चालि गिन सक्िेछ ।
ु क्तघ िै पीनितसाँग आक्तित वा प्रभाहवत व्यक्ति रुलाई सुरक्षा,
ि
ु अ

(३) अदालतमा मुद्धा दतान

खािा, बालबानलकाको क्तशक्षा वा अन्त्य स योगको आवश्यकता परे मा सोको व्यवस्था प्रदे श
सरकार, स्थािीय त

र सामाक्तजक सिं स्थासाँग स कायन गरी गिन सहकिेछ।

(४)

प्रदे श सरकारले दीघनकालीि पुिस्थापिा गृ

(५)

उपदफा (४) बमोक्तजम स्थापिा
शाखा हवस्तार गिन सहकिेछ।

(६) दीघनकालीि पुिस्थापिा गृ
तोहकए वमोक्तजम

स्थापिा गिन सक्िेछ।

ि
ु े दीघनकालीि पुिस्थापिा गृ को आवश्यकता अिुसार

र सुरक्तक्षत आवास सिालि सम्बन्त्धी मापदण्ि र कायनहवनध

ि
ु ेछ।

६. आनथनक स ायता सम्वन्त्धी ब्यवस्थााः (१) आनथनक अवस्था कमजोर भएका पीनितलाई घरे ल ु
ह िं सासाँग सम्बक्तन्त्धत यस ऐि र प्रचनलत कािूि बमोक्तजम अदालतमा मुद्धा दतान गिन प्रदे श
सरकारले आनथनक स ायता प्रदाि गिन सक्िेछ।

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग “आनथनक स ायता” भन्नाले मुद्धा दतान, साक्षी बकपर,

अदालत आउाँदा–जााँदा लाग्िे यातायात तथा खाजा खचन लगायत तोहकएका अन्त्य शीषनकमा गररिे
खचनलार्न जिाउाँछ।

(2) यस दफा बमोक्तजम प्रदाि
नसफाररश पेश गिुन पिेछ ।

ि
ु े आनथनक स ायता प्राप्त गिन सम्बक्तन्त्धत स्थािीय त को

(3) यस दफा बमोक्तजमको आनथनक स ायताको रकम प्रदे श सरकारले स्थािीय त लाई उपलव्ध
गराउि सक्िेछ ।
७. तानलम सम्वन्त्धी ब्यवस्थााः (१) प्रदे श सरकारले दीघनकालीि पुिस्थापिा गृ मा र े का
पीनित रुलाई रोजगारमूलक, आयमूलक, सीपमूलक तानलम प्रदाि गिन सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तानलमको आवश्यकता पह चाि, हवषय, अवनध, प्रक्तशक्षानथन छिौट
लगायतका मापदण्ि तोहकए बमोक्तजम

ि
ु ेछ ।
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८. प्रदे श स्तरीय दीघनकालीि पुिस्थापिा गृ
बमोक्तजम स्थापिा
र िे छ।

सिालक सनमनताः (१) दफा ५ को उपदफा (6)

ि
ु े दीघनकालीि पुिस्थापिा गृ को व्यवस्थापि गिन एक व्यवस्थापि सनमनत

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको सनमनतमा दे ाय बमोक्तजमका अध्यक्ष र सदस्य रु र िे छि्ाः
(क) सक्तचव, मन्त्रालय
(ख) उप प्रमुख, पुि Mस्थापिा गृ

अध्यक्ष
सिं चालि

ि
ु े स्थािीय त

सदस्य

(ग) म ाशाखा प्रमुख, आनथनक मानमला तथा योजिा मन्त्रालय

सदस्य

(घ) म ाशाखा प्रमुख, भौनतक पूवानधार हवकास मन्त्रालय

सदस्य

(ङ) म ाशाखा प्रमुख, आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्रालय

सदस्य

(च) म ाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय

सदस्य

(छ) सनमनतले तोकेको िागररक समाजका एकजिा हवज्ञ मह ला

सदस्य

(ज) सिं चालक, पुि M स्थापिा गृ

सदस्य सक्तचव

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार तोहकए बमोक्तजम
(४) उपदफा (२) (छ) बमोक्तजम मिोनित सदस्यको कायनकाल २ वषनको
सदस्य एक पटक पुिाः नियुि

ि
ु सक्िेछ ।

५) दफा ५ (५) बमोक्तजम हवस्तार
र िेछाः

ि
ु ेछ।

ि
ु ेछ । तर त्यस्तो

ि
ु े शाखा सिालिका लानग दे ाय बमोक्तजमको सनमनत

(क) सम्बक्तन्त्धत स्थािीय त का उप–प्रमुख –

अध्यक्ष

(ख) सम्बक्तन्त्धत स्थािीय त को न्त्याहयक सनमनतका सदस्य रु (दुर्न जिा)

सदस्य

(ग) दफा ४ बमोक्तजमको सिं रक्षण अनधकृत

सदस्य

(६) सनमनतले आफ्िो बैठक सम्बन्त्धी कायनहवनध आफै तय गिेछ ।
ु ाईसम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) सिं रक्षण अनधकृत वा क्तजम्मेवार सरकारी अनधकारीले
९. गुिासो सुिव
आफ्िो काम कतनव्य र्मान्त्दारीतापूवक
न
पालिा िगरे को भिी पीनित वा प्रभाहवतलाई लागेमा
तोहकएको अनधकारी समक्ष गुिासो दतान गिन सहकिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गुिासो दतान भएमा तोहकएको अनधकारीले यथाशीघ्र आवश्यक
छािहवि गिुप
न िेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्तजम छािहवि गदान सिं रक्षण अनधकृत वा कुिै क्तजम्मेवार सरकारी
अनधकारी दोषी पाईएमा निजलाई तोहकएको अनधकारीले तोहकए बमोक्तजम हवभागीय
कारवा ी गिन सक्िेछ ।
ु ाई र कारवा ी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम
(४) गुिासो सुिव

ि
ु ेछ ।

१०. सिं रक्षण कोष सम्वन्त्धी ब्यवस्थााः (१) प्रदे शमा एक घरे ल ु ह िं सा हपनित सिं रक्षण कोष र िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दे ाय बमोक्तजमका रकम र िेछि् M
(क) सिं घीय र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुिै स्वदे शी वा हवदे शी सिं घ, सिं स्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(ग) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम,
११. कोष सिालि सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) कोषको सिं चालि
(२) उपदफा १ बमोक्तजम गठि
सावनजनिक गिुप
न िेछ ।

दफा ८ बमोक्तजमको सनमनतले गिेछ

ि
ु े सनमनतले प्रत्येक मह िा खचनको फााँटवारी तयारी गरी

(३) कोषको सिं चालि सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम

ि
ु ेछ ।

१२. समन्त्वय गिन सहकिेाः (१) मन्त्रालयले घरे ल ु ह िं सा नियन्त्रणका लानग आवश्यकता अिुसार
सरकारी निकाय, हवकास साझेदार सिं स्था, िागररक समाज, सिं चार क्षेर गैरसरकारी सिं स्था समेत
साँग समन्त्वय गिन सक्िेछ ।

(२) घरे ल ु ह िं सा पीनित तथा प्रभाहवत व्यक्तिको प्रभावकारी सिं रक्षणका लानग सरोकारवाला

निकायको स योग नलि सहकिेछ र त्यस्तो स योग पुयानउिु सम्बक्तन्त्धत निकायको कतनव्य
ि
ु ेछ ।

१३. प्रचनलत कािूि बमोक्तजम मुद्दा चलाउि बाधा िपिेाः घरे ल ु ह िं साको कसूर मानििे कुिै काम
कारवान ीमा प्रचनलत कािूि बमोक्तजम मुद्दा चल्िे तथा सजाय

ि
ु े र े छ भिे त्यस्तो कािूि

बमोक्तजम मुद्दा चलाउि तथा सजाय गिन यस ऐिले कुिै बाधा पुयानएको मानििे छै ि ।

१४. सामाक्तजक सािंस्कृनतक अनभयाि सिं चालि गररिेाः (१) घरे ल ु ह िं सा नियन्त्रण गिनको लानग
स्थािीय त साँग समन्त्वय गरी सामाक्तजक सािंस्कृनतक अनभयाि सिं चालि गररिेछ ।
(२) घरे ल ु ह िं सा हवरुद्ध शुन्त्य स िक्तशलता अवलम्बि गररिेछ ।
१५. कािूि व्यवसायी, दोभाषे र मिोसामाक्तजक परामशनकतान सम्बन्त्धी व्यवस्थााः
ु ार्
घरे ल ु ह िं सा अन्त्तगनतको मुद्दाको सुिव

(१) अदालतमा

ाँद
ु ा पीनितले मााँग गरे मा प्रचनलत कािूि बमोक्तजम

सम्बक्तन्त्धत निकायले उपलव्ध गराउिे कािूि व्यवसायीका अनतररि थप एकजिा कािूि
व्यवसायी उपलव्ध गराउि सहकिेछ ।
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(२) यस ऐि अन्त्तगनतको कसूर सम्बन्त्धी मुद्दाको काम कारबा ीमा प्रयोग

ि
ु े भाषा पीनितले

िबुझ्िे भएमा सम्बक्तन्त्धत अदालतको अिुमनत नलई निजले दोभाषे वा अिुवादक राख्
सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम नियुि

ि
ु े थप कािूि व्यवसायी र उपदफा (२) बमोक्तजम

राक्तखएको दोभाषेको पाररिनमक र अन्त्य खचन तोहकएको मापदण्िका आधारमा तोहकए
बमोक्तजमको निकायले व्य ोिेछ ।
१६. प्रचनलत कािूि बमोक्तजम
कािूि बमोक्तजम

ि
े ।
ु छ

ि
ु ेाः यस ऐिमा ले क्तखएको कुरामा यसै ऐि बमोक्तजम र अरुमा प्रचनलत

१७. नियम बिाउिे अनधकाराः यस ऐिको उद्देश्य कायानन्त्वयि गिन प्रदे श सरकारले आवश्यक नियम
र मन्त्रालयले आवश्यकता अिुसार निदे क्तशका, कायनहवनध र मापदण्ि बिार्न लागु गिन सक्िेछ।
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