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मलुकुी (आठौं संशोधन) ऐन,  २०४२ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि  

                                                  २०४२।६।२३  

 

२०42 सालको ऐन नं. 22 

 स्वस्स्िश्री मिररराजचक्रचडूामस्ि नरनारायिेत्यादि ववववध ववरुिावली ववराजमान मानोन्नि महेन्द्रमाला 
परम नेपालप्रिापभास्कर ओजस्स्वराजन्द्य परम िौरवमय िेजस्वी मिभवुनप्रजािन्द्िश्रीपि परम उज्जज्जवल कीमििमय 

नेपालश्रीपि परम प्रोज्जज्जवल नेपालिारा परम पववि ॐरामपट्ट परम ज्जयोमिमिय सवुवख्याि मिशस्िपट्ट परम 

सपु्रमसद्ध प्रबल िोरखािस्ििबाह ु परमामधपमि अमिरथी परम सेनामधपमि श्री श्री श्री श्री श्रीमन्द्महाराजामधराज 

वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेव िेवानाम ्सिा समरववजवयनाम ्।  

मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि बनेको ऐन 

प्रस्िावनााः मलुकुी ऐनलाई संशोधन िनि वाञ्छनीय भएकोले,  

 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहिेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन 

बनाइबक्सेको छ।  

१.    संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी (आठौं संशोधन) ऐन,  २०४२” रहेको छ।  

(२) यो ऐन िरुून्द्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.    मलुकुी  ऐनको ज्जयानसम्बन्द्धीको महलमा १३क. नम्बर थपाः मलुकुी ऐन (यसपमछ  "मूल ऐन" भमनएको) 
को ज्जयानसम्बन्द्धीको महलको १३ नम्बरपमछ िेहायको १३ क. नम्बर थवपएको छ :- 

“१३ क.नं. ॥   ॥ यसै महलको १३ नम्बरमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन ज्जयान माने 

मनसाय मलई वा ज्जयान मनि सक्छ भने्न जानी-जानी िेहायबमोस्जम िरी ज्जयान माने र त्यस्िो अपराध िनि 
लिाउन ेमामनसलाई सविस्वसवहि जन्द्मकैि वा मतृ्यिुण्डको सजाय िनुिपछि ।  

वाययुान वा साविजमनक यािायािको साधनलाई अपहरि िरी सो वाययुान वा साविजमनक यािायािको 
साधनमा रहेको कुनै मामनसलाई मारेमा वा त्यस्िो वाययुान वा साविजमनक यािायािको साधनलाई ध्वस्ि 

िरी मामनस मारेमा -------------------------------------------------------------------------१ 

सामूवहक रूपले ज्जयान मलन ेहेिलेु साविजमनक रूपमा मबक्री वविरि िररने खान ेवा वपउने पिाथिमा ववष वा 
घािक ववषाल ुपिाथि हाली मामनस मारेमा -----------------------------------------------------२ 

कुनै िघुिटना वा िैवी प्रकोपबाट पीमडि भै असमथि अवस्थामा रहेका मामनस लाई मारेमा -------------३ 

मामनसहरूको आवि-जावि र जमघट हनुे साविजमनक स्थलमा वा यािायािको साधनमा वा मामनसहरू 

बसेको घर वा स्थानमा ववष्फोटक पिाथि राखी ववष्फोटन िराई कुनै मामनसको ज्जयान मारेमा---------४  
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कुनै मामनसलाई अपहरि िरी वा बन्द्धक बनाई मसु्िशलु्कको वा अन्द्य कुनै कुराको माि राखेकोमा सो 
माि पूरा निरी दिए वापि अपहृि वा बन्द्धक बनाएको व्यस्ि वा अन्द्य कुनै मामनसको ज्जयान मलएमा -५  

लिािार लामो समयसम्म सास्िी शासना दिई अत्यन्द्ि बबिर र कू्रर िरीका अपनाई कसैको ज्जयान मारेमा 
वा जथाभावी रूपले घािक हािहमियार प्रयोि िरी मामनसहरू मारेमा --६"  

३.    मूल ऐनको ज्जयान सम्बन्द्धीको महलको १५ नम्बरमा संशोधन : मूल ऐनको ज्जयानसम्बन्द्धीको महलको 
१५ नम्बरको सट्टा िेहायको १५ नम्बर रास्खएको छ:-  

 “१५ नं. ॥    ॥ ज्जयान माने मनसायले िोली चलाउन ेवा बम हाने्न वा घािक हमियारले 

काट्ने वा मानिका लामि अरू जनुसकैु कुराको उद्योि िरी मनेसम्मको काम िरेकोमा कुनै कारिले ज्जयान 

मनि पाएको  रहेनछभन ेत्यस्िो काम िने र िनि लिाउन ेिथा सो ठाउँमा िै वचन दिन े वा मद्दि िनेलाई 

पाँच वषििेस्ख बाह्र वषिसम्म कैि िनुिपछि ।”  

४.     मूल ऐनको ज्जयानसम्बन्द्धीको महलको १६ नम्बरमा संशोधनाः मूल ऐनको ज्जयानसम्बन्द्धीको महलको १६ 

नम्बरको सट्टा िेहायको १६ नम्बर रास्खएको छ:- 
"१६ नं. ॥   ॥ ज्जयान माने काममा वा ज्जयान मनि सक्न ेकुनै कुरामा मखु्य भै षड्यन्द्ि िने वा 

त्यस्िो काम िनि लिाउनेलाई ज्जयान मरेको रहेछ भन ेिश वषििेस्ख पन्द्र वषिसम्म कैिको सजाय िनुि 
पछि। ज्जयान मनि  पाएको रहेनछ भन ेपाँच वषििेस्ख बाह्र वषिसम्म कैि िनुिपछि ।”  

 


