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मलुकुी (बाह्रौं संशोधन) ऐन, २०६४ 

                                                                   प्रमाणीकरण मममि 
                                                                                                 २०६४।८।१४  

 

व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. २६ 

मलुकुी ऐनलाई संशोधन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्िावना : मलुकुी ऐनलाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

    व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

१.     संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मलुकुी (बाह्रौं संशोधन) ऐन, २०६४” रहेको छ।  

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.     मलुकी ऐनको भाग ४ मा महल ८क. थि : मलुकुी ऐनको भाग ४ को महल ८ िमछ देहायको महल 

८क. थपिएको छ :-  
×महल ८क. 

अिहरण गने िथा शरीर बन्धक मलनेको 
१ नं. ॥ ॥ कसैले कुनै व्यक्षिलाई बल प्रयोग गरी वा प्रयोग गने धम्की ददई, डर त्रास देखाई, 

जोरजलुमु गरी, हािहमियार देखाई, छलकिट गरी, झकु्यानमा िारी वा नशाल ुवा मादक िदाथन सेवन 

गराई वा कुनै यािायािको साधन कुनै पकमसमले कब्जा वा मनयन्त्रणमा मलई कुनै ठाउँमा जान बाध्य 

गराउन वा कुनै व्यक्षिलाई मनजको मञ्जुरी पवना वा नाबालक र मानमसक रुिमा अस्वस्थ व्यक्षिलाई 

मनजको पहिको मनममत्त मनजको बाब,ु आमा वा संरिकको मञ्जुरी बाहेक कुनै ठाउँमा लैजान हुँदैन । सो 
गरे अिहरण गरेको मामननेछ।  

२ नं. ॥ ॥ मानमसक रुिमा अस्वस्थ व्यक्षिलाई मनजको बाब,ु आमा वा संरिकको मञ्जुरी 
मलई असल मनयिले मनजको पहिको मनममत्त थमुनएकोमा बाहेक कसैले कुनै व्यक्षिलाई बल प्रयोग गरी 
वा प्रयोग गने धम्की ददई, डर त्रास देखाई, जोरजलुमु गरी, हािहमियार देखाई, छलकिट गरी, 
भकु्यानमा िारी वा नशाल ु वा मादक िदाथन सेवन गराई वा कुनै यािायािको साधन वा ठाउँ कुनै 

पकमसमले कब्जामा मलई वा त्यसउिर अनमधकृि िवरले मनयन्त्रणमा मलई थनु्न हुँदैन । सो गरे शरीर 
बन्धक मलएको मामननछे ।  

३ नं. ॥ ॥ कसैलाई ज्यान मलन,े कुटिीट गरी चोट िर् याउने , जबजनस्िी करणी वा अप्राकृमिक 
मैथनु गने, मबक्री गने, दास बनाउन,े मनजको इच्छा पवरुद्ध काममा लगाउन,े यािना ददन,े बेश्यावृक्षत्तमा 
लगाउन,े कुनै काम गनन वा गराउन बाध्य गराउने, छुटकारा रकम (पिरौिी) मलन ेवा शरीर बन्धकमा 
मलइएको व्यक्षि वा मनजको हकवालाको धन सम्िक्षत्त प्राप्त गने, व्यवसाय समिनण गराउने वा प्रचमलि 

कानून बमोक्षजम कसूर हनुे अन्य कुनै काम गनन लगाउन ेउद्देश्यले यस महलको १ वा २ नं. बमोक्षजम 
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अिहरण गरेमा वा शरीर बन्धक मलएमा सो गने गराउन ेव्यक्षिलाई साि वर्नदेक्षख िन्र वर्नसम्म कैद र 
िचास हजार रुिैयाँदेक्षख दईु लाख रुिैयाँसम्म जररवाना र लेक्षखए बाहेक अन्य उदेश्यले अिहरण 

गरेमा वा शरीर बन्धक मलएमा चार  वर्नदेक्षख आठ वर्नसम्म कैद र िच्चीस हजार रुिैयाँदेक्षख एक लाख 

रुिैयाँसम्म जररबाना हनु्छ ।  

४ नं. ॥  ॥ यस महलमा लेक्षखएको कसूर गनन दरुुत्साहन गने, आदेश ददने वा त्यस्िो कसूर 
हनुभुन्दा अगावै कसूर गनन सहममि ददन ेव्यक्षिलाई सो कसूर मनजले नै गरे सरह सजाय हनु्छ ।  

५ नं. ॥  ॥ कुनै व्यक्षिले यस महलमा लेक्षखएको कसूर गररनसकेको, सो कुराको उद्योगसम्म 

गरेको भए त्यस्िो व्यक्षिलाई सो कसूरमा हनुे सजायको आधा सजाय गनुन िछन ।  

 

६ नं. ॥  ॥ कसैले कुनै रकम माग गरी त्यस्िो रकम नददएमा अिहरण गने वा शरीर बन्धक 

मलन ेधम्की ददएमा मनजलाई उद्योग गने व्यक्षि सरह सजाय गनुन िछन।  

७ नं. ॥  ॥ दईु वा दईुभन्दा बढी व्यक्षि ममली वा सङ्गदठि रुिमा कुनै व्यक्षिलाई अिहरण 

गरेको वा शरीर बन्धक मलएको भए सो काममा संलग्न सबै व्यक्षिलाई यस महल बमोक्षजम हनुे 
सजायमा दईु वर्न थि गरी सजाय गनुन िछन ।  

८ नं. ॥ ॥ कसैले कुनै व्यक्षिलाई अिहरण गरी वा शरीर बन्धक मलई मनजउिर प्रचमलि 

कानून बमोक्षजम सजाय हनु ेअन्य कुनै कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्िो व्यक्षिलाई यस महल बमोक्षजम हनु े

सजायको अमिररि सो कानून बमोक्षजम हनुे सजाय समेि गनुन िछन।  

९ नं. ॥  ॥ यस महलको १, २ वा ३ नं. बमोक्षजमको कसूर मपहला वा नाबालक पवरुद्ध 

गररएको भए यस महल बमोक्षजम हनुे सजायमा दईु वर्न थि गरी सजाय गनुन िछन ।  

१० नं. ॥ ॥ यस महल बमोक्षजमको कसूर गने व्यक्षिले कसूर गदानगदैको बखि सरुिाकमी 
समि आत्मसमिनण गरी अनसुन्धानमा सहयोग िर् याउने अवस्था हेरी मनजलाई कम सजाय गनन 
सपकन्छ।  

११ नं. ॥ ॥ कसैले कुनै व्यक्षिलाई नेिालबापहर लगी यस महल बमोक्षजम अिहरण गने वा 
शरीर बन्धक मलन ेवा नेिाली नागररकलाई नेिालबापहर यस महल बमोक्षजम अिहरण गने वा शरीर 
बन्धक मलन ेकायन गरे गराएको रहेछ भने मनजले नेिालमभतै्र कसूर गरे सरह मानी त्यस्िो व्यक्षिलाई यस 

महल बमोक्षजम सजाय गनुन िछन ।  

१२ नं. ॥ ॥ यस महलको १, २ वा ३ नं. बमोक्षजम कसूर गरे गराएको कुरा प्रमाक्षणि हनु 

आएमा मदु्दा हेने अड्डाले िीमडि व्यक्षिलाई िगु्न गएको शारीररक िथा मानमसक िमिको पवचार गरी सो 
कसूर गने गराउने व्यक्षिबाट िीमडि व्यक्षिलाई कसूर भएको ददनदेक्षख प्रत्येक ददनको कम्िीमा िाँच 

सय रुिैयाँको दरले िमििूमिन समेि भराई ददन ु िछन । िीमडि व्यक्षिको मतृ्य ु भइसकेकोमा त्यस्िो 
िमििूमिन मनजको नक्षजकको हकदारले िाउँछ। अिहरण गने वा शरीर बन्धक मलन ेव्यक्षिले छुटकारा 
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रकम (पिरौिी) वा अन्य कुनै लाभ मलइसकेको रहेछ भने सो समेि सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई पििान गराई 

त्यस्िो व्यक्षिलाई यस महल बमोक्षजम हनुे सजायको अमिररि मबगो बमोक्षजम जररबाना समेि गनुन िछन।  

१३ नं. ॥  ॥ कसैलाई अिहरण गरी वा शरीर बन्धक मलई ज्यान मारेकोमा नामलस गनन 
हदम्याद लाग्न े छैन । सो बाहेक अिहरण गररएको वा शरीर बन्धक मलएको मममिले छ मपहना वा 
अिहरण वा शरीर बन्धकबाट छुटेको मममिले िीन मपहनामभत्र नामलस नददए लाग्न सक्दैन।"  

 


