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अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि  

२०४८।८।४।४ 

संशोधन गने ऐन 

१. अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

(पहहलो संशोधन) ऐन, २०४८     २०४९।२।२।६ 

२. अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

  (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९        २०५९।४।३० 

        प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

३. केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३   २०६३।६।२८ 

४.  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन  

 गने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ 

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

  

२०४८ सालको ऐन नं. ३३ 

.............. 

अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कितव्य, अमधकार र कायतहिमधको 

सम्बन्धमा व्यिस्था गनत बनेको ऐन 

प्रस्िािना : अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कितव्य, अमधकार र कायतहिमध 

सम्बन्धमा व्यिस्था गनत िाञ्छनीय भएकोले, 

                                                      

   यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेख्ि लागू भएका प्रशस्िी र अमधराज्य शब्द ख्िहकएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 
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श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्र िीर हिक्रम शाहदेिको शासन कालको बीसौं िर्तमा 

संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारख्म्भक 

१. संख्िप्त नाम, हिस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अख्तियार दरुूपयोग 

अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८” रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल ........... भर लागू हनुेछ र नेपाल ........... 

बाहहर जहााँसकैु रहे बसेको भए पमन सबै नेपाली नागररकलाई लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभार्ा : हिर्य िा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “संहिधान” भन्नाले नेपालको संहिधान सम्िन ुपछत । 

(ि) “आयोग” भन्नाले संहिधानको] धारा २३८ बमोख्जम गठठि 

अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग सम्िन ुपछत । 

(ग) “आयकु्त” भन्नाले आयोगको प्रमिु आयकु्तलाई समेि जनाउाँछ । 

(घ) “साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्त” भन्नाले संहिधान, अन्य 

प्रचमलि काननु िा सम्बख्न्धि मनकाय िा अमधकारीको मनणतय िा 

आदेश बमोख्जम कुनै साितजमनक अख्तियारी प्रयोग गनत पाउने िा 

कुनै कितव्य पालन गनुत पने िा दाहयत्ि मनिातह गनुत पने पदमा 

बहाल रहेको व्यख्क्त सम्िन ु पछत र सो शब्दले साितजमनक 

संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदामधकारी िा कमतचारी 

समेिलाई जनाउाँछ । 

                                                      

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
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(ङ) “साितजमनक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्िन ुपछत :– 

(१) नेपाल सरकारको पूणत िा आंख्शक स्िाममत्ि िा मनयन्रण 

भएको कम्पनी, बैंक िा समममि िा प्रचमलि काननुबमोख्जम 

नेपाल सरकारद्वारा स्थाहपि आयोग, संस्थान, प्रामधकरण, 

मनगम, प्रमिष्ठान, बोर्त, केन्र, पररर्द् र यस्िै प्रकृमिका अन्य 

संगठठि संस्था, 

(२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चामलि िा नेपाल सरकारको पूणत िा 

आंख्शक अनदुान प्राप्त हिश्वहिद्यालय, महाहिद्यालय, हिद्यालय, 

अनसुन्धान केन्र र अन्य त्यस्िै प्राख्िक िा शैख्िक संस्था, 

(३) स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोख्जम गठठि 
 

स्थानीय िह, 

(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनदुान िा जमानिमा सञ्चामलि 

संस्था, 

(५) उपिण्र् (१), (२), (३) िा (४) मा उख्ललख्िि संस्थाको 

पूणत िा आंख्शक स्िाममत्ि भएको िा मनयन्रण रहेको 

संस्था, 

(६) नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 

साितजमनक संस्था भमन िोकेको अन्य कुनै संस्था । 

(च) “अनसुन्धान अमधकृि” भन्नाले अख्तियार दरुूपयोगको अनसुन्धान र 

िहहककाि गनत यस ऐन बमोख्जम िोहकएको व्यख्क्त सम्िन ुपछत । 

                                                      

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(छ) “अनखु्चि कायत” भन्नाले साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले दफा ३ मा 

उललेि भए बमोख्जम गरेको कुनै कायत सम्िन ुपछत । 

(ज) “भ्रष्टाचार” भन्नाले भ्रष्टाचार मनिारण सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोख्जम 

सजाय हनुे कसरु सम्िन ुपछत । 

(ि) “अख्तियार दरुूपयोग” भन्नाले िण्र् (छ) िा (ज) बमोख्जमको अनखु्चि 

कायत िा भ्रष्टाचार सम्िन ुपछत । 

(ञ) “अदालि” भन्नाले दफा ३४ को उपदफा (१) बमोख्जमको अदालि 

सम्िन ुपछत । 

(ट) “अख्तियारिाला” भन्नाले साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तको सेिाका 

शित सम्बन्धी प्रचमलि काननु िा सम्िौिा िा त्यस्िै कुनै मलििमा 

व्यिस्था भएको अख्तियारिाला सम्िन ु पछत र सो शब्दले त्यस्िो 

व्यख्क्तलाई मनयकु्त गने, अिकाश ठदने िा मनजको काम कारबाहीको 

सपुरीिेिण गने अमधकार प्राप्त अमधकारी समेिलाई जनाउाँछ । 

३. अनखु्चि कायत : साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले जानी जानी िा लापरिाही 

साथ देहायको कुनै कायत गरेमा अनखु्चि कायत गरेको ममननेछ :– 

(क) आफ्नो अमधकार मभरको कुनै काम गनत इन्कार गरेको िा आफ्नो 

अमधकार नभएको कुनै काम गरेको, 

(ि) कुनै मनणतय िा आदेश गदात िाध्यात्मक रूपले अपनाउन ु पने 

कायतहिमधको पालन नगरेको, 

(ग) आफूलाई प्राप्त अमधकार सम्बख्न्धि काननु, मनणतय िा आदेश 

हिपरीि अकै उदे्दश्य िा कायतमा प्रयोग गरेको, 

                                                      

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(घ) आफ्नो िजमबजी अमधकार बदमनयि साथ िा स्िेच्छाचारी रूपमा 

प्रयोग गरेको, 

(ङ) अन्य कायातलय, अमधकारी िा कमतचारीको कायतमा अनामधकार 

बाधा उत्पन्न गरेको िा त्यस्िो कायातलय, अमधकारी िा 

कमतचारीलाई दिाब ठदई कुनै अनमधकृि कायत गराएको, 

(च) आफूले गनुत पने कुनै काम नगरी अन्य कायातलय िा अन्य 

अमधकारी कहााँ पठाइ आफ्नो उत्तरदाहयत्ि पन्छाएको, .... 

(छ) आफ्नो पदको प्रकृमि अनसुार पालन गनुत पने कुनै पदीय कितव्य 

पालन नगरेको, 

(ज) आफ्नो मािहिमा रहेको कमतचारी िा आफ्नो प्रभािमा रहेको 

व्यख्क्तलाई अनखु्चि दबाब ठदई िा प्रलोभनमा पारी आफ्नो 

अनकूुलको काम गराएको, िा 

(ि) आफूलाई पदीय हैमसयिले प्राप्त उन्मखु्क्त, सहुिधा िा सहमुलयिको 

दरुूपयोग गरेको । 

पररच्छेद – २ 

आयोगको अमधकारिेर सम्बन्धी व्यिस्थाहरू 

४. आयोगको अमधकार िरे : साितजमनक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्तले अख्तियार 

दरुूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन िा अन्य प्रचमलि काननुबमोख्जम अनसुन्धान र 

िहहककाि गने, मदु्दा चलाउने िथा ित्सम्बन्धी अन्य कारबाही गनेछ । 

िर, 

                                                      
   दोस्रो संशोधनद्वारा ख्िहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(क)  संहिधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रमिबन्धात्मक 

िाकयांशमा लेख्िएको कुरामा सोही बमोख्जम हनुेछ । 

(ि)  व्यिस्थाहपका संसद िा समममिको बैठकमा भएको काम 

कारबाही िा मनणतय िा त्यस्िो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको िा 

गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा िा मख्न्रपररर्द् िा त्यसको 

कुनै समममिले सामहुहक रूपमा गरेको कुनै नीमिगि मनणतय र 

अदालिको न्याहयक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस 

ऐन अन्िगति अनसुन्धान र िहहककाि िथा ित्सम्बन्धी कुनै 

कारबाही गने छैन । 

५.  
........ 

६. साितजमनक संस्थामा भएको अनखु्चि कायतको सम्बन्धमा आयोगले कारिाई गने बारे 

: ......... कुनै साितजमनक संस्थामा भएको अनखु्चि कायतको सम्बन्धमा आयोगले 

आफू समि प्रमििेदन पेश गनुत पने गरी आयोगमा परेको उजरुीमा कारिाई 

गनतको लामग अिस्था अनसुार सम्बख्न्धि साितजमनक संस्था िा सो मसि सम्बख्न्धि 

मामथललो मनकायमा पठाउन सकनेछ र त्यस सम्बन्धमा भएको कारिाई र 

मनणतयको जानकारी त्यस्िो मनकायले आयोग र उजूरिालालाई ठदन ुपनेछ । 

िर आयोगले आिश्यक देिेमा त्यस्िो उजरुीको सम्बन्धमा पनुः 

छानहिन गराउन िा आफैं ले कारिाई गनत सकनेछ । 

७. िजहिजी अमधकारको प्रयोगमा आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउन े: कुनै 
............... 

काम कारिाईको सम्बन्धमा कुनै अमधकृिले आफ्नो िजहिजी अमधकारको प्रयोग 

                                                      
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

   दोस्रो संशोधनद्वारा ख्िहकएको । 

 
   दोस्रो संशोधनद्वारा ख्िहकएको । 
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गरी गरेको काम कारिाई िा मनणतयलाई मलएर आयोगले यस ऐन अन्िगति कुनै 

कारिाई चलाउने छैन । 

िर त्यस्िो िजहिजी अमधकारको प्रयोग गदात बदमनयिसाथ िा स्िेच्छाचारी 

हकमसमबाट प्रयोग गररएको देख्िएमा त्यस सम्बन्धमा कारिाई चलाउन यस 

दफामा लेख्िएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा प¥ुयाउने छैन । 

पररच्छेद– ३ 

अनखु्चि कायत सम्बन्धी व्यिस्थाहरू 

८. अनखु्चि कायत सम्बन्धी उजरुी : (१)  साितजमनक हहि िा सरोकारको हिर्यमा 

प्रमिकूल असर पने गरी कसैले अनखु्चि कायत गरेकोमा जोसकैुले पमन र सो 

बाहेक अन्य हिर्यमा अनखु्चि कायतबाट प्रमिकूल असर पने व्यख्क्तले आयोग 

समि उजरुी ठदन सकनेछ । 

िर, अनखु्चि कायतबाट प्रमिकूल असर पने व्यख्क्तको मतृ्य ु भैसकेको िा 

त्यस्िो व्यख्क्त शारीररक िा मानमसक अशक्तिाले गदात उजरुी ठदन नसकने अिस्था 

भएमा मनजको हकिाला िा संरिकले पमन त्यस सम्बन्धमा उजरुी ठदन      

सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम कसैको उजरुी नपरे िापमन साितजमनक हहि 

िा सरोकारको हिर्यमा प्रमिकूल असर पने गरी कसैले अनखु्चि कायत गरेको 

सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोिबाट जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले यस 

ऐन बमोख्जम अनसुन्धान र िहहककाि िथा ित्सम्बन्धी अन्य कारबाही गनत 

सकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोख्जम उजरुी गदात साितजमनक हहि िा सरोकारको 

हिर्यमा असर पने गरी अनखु्चि कायत भए गरेकोमा जहहलेसकैु पमन उजरुी गनत 
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सहकनेछ र सो बाहेकका अन्य हिर्यमा त्यस्िो कायत भए गरेको थाहा पाएको 

मममिले पैंिीस ठदनमभर उजरुी गनुत पनेछ । 

(४) उजरुिालाले उजरु गदात उजरुीको समथतनमा आफूसाँग भएको िा 

आफूले प्राप्त गनत सकने प्रमाण उजरुी साथ पेश गनुत पनेछ ।  

९. उजरुीको सनािि : अनखु्चि कायतबाट प्रमिकूल असर पने व्यख्क्तले स्ियं 

आयोगमा उपख्स्थि भै उजरुी ठदएकोमा बाहेक हलुाकबाट िा अन्य कुनै प्रकारले 

आयोगमा उजरुी पठाएकोमा त्यस्िो उजरुी प्राप्त भएको साि ठदनमभर सो उजरुी 

सनािि गनत आयोगले 
अनखु्चि कायतबाट प्रमिकूल असर पने व्यख्क्तलाई 

आयोगमा उपख्स्थि हनुे सूचना पठाउन ुपनेछ । 

िर उजरुीको व्यहोराबाटै सो उजरुी िथ्यमा आधाररि नभएको िा अस्पष्ट 

िा भ्रमपूणत देख्िएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारिाई नगने मनणतय गनत 

सकनेछ । त्यस्िो मनणतयको सूचना आयोगले यथाशीघ्र अनखु्चि कायतबाट 

प्रमिकूल असर पने व्यख्क्तलाई ठदन ुपनेछ । 

१०. सम्बख्न्धि मममसल र प्रमाणका मलििहरू ख्िकाउने :उजरुीको व्यहोरा र 

ित्सम्बन्धमा उजूरिालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको भए सो प्रमाणबाट उजरुीमा 

उललेि भए बमोख्जम साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले अनखु्चि कायत 

गरेको संिन ु पने मनामसि कारण भएमा आयोगले ित्सम्बन्धी मममसल िा 

प्रमाणका मलििहरू सम्बख्न्धि कायातलय, पदामधकारी िा व्यख्क्तबाट दाख्िल 

गराउन सकने छ र त्यस सम्बन्धमा महत्िपूणत जानकारी ठदन सकने कुनै 

व्यख्क्त भए आयोगले त्यस्िो व्यख्क्तमसि सोधपूछ गनत सकनेछ । 

                                                      

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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११. हिभागीय कारबाही सम्बन्धी कायतहिमध : (१) आयोगले गरेको अनसुन्धानबाट 

साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले अनखु्चि कायत गरेको देख्िएमा िा हिश्वास 

गनुतपने मनामसब कारण भएमा आयोगले त्यस्िो व्यख्क्तलाई मनज उपर परेको 

उजरुीको अनसुन्धानबाट प्राप्त हििरण उललेि गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश 

गनत मनामसब म्याद िोकी सूचना ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम सूचना ठदंदा साितजमनक पद धारण गरेको 

व्यख्क्त उपर परेको उजरुी र सो सम्बन्धमा भएको अनसुन्धानबाट प्राप्त हििरण र 

मनज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधाररि छ र सो आरोप 

ठहररएमा के कस्िो हिभागीय कारबाही िा सजाय हनुे हो सो समेि िलुाउन ु

पनेछ । 

१२. हिभागीय कारबाहीका लामग लेिी पठाउन े : (१) साितजमनक पद धारण गरेको 

व्यख्क्तले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादमभर स्पष्टीकरण पेश नगरेमा िा 

मनजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्िोर्जनक नलागेमा आयोगले 

मनजलाई सचेि गराउन िा कसरुको मारा अनसुार कारण र आधार िलुाई 

हिभागीय सजाय गनत अख्तियारिालालाई लेिी पठाउन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम लेिी आएमा सम्बख्न्धि अख्तियारिालाले 

उपयकु्त सजाय प्रस्िाि गरी िीन महहनामभर प्रचमलि काननुबमोख्जम हिभागीय 

कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई ठदन ु पनेछ । कसैको उजरुी परी 

कारबाही प्रारम्भ गररएको रहेछ भने सोको जानकारी उजरुिाला समेिलाई ठदन ु

पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोख्जम लेिी पठाएको म्यादमभर सम्बख्न्धि 

अख्तियारिालाले मनामसब कारण परेमा बाहेक हिभागीय कारबाही नगरेमा मनजले 
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यस ऐन बमोख्जमको अनखु्चि कायत गरेको मानी आयोगले कारबाही गनत सकनेछ 

। 

१२क.अन्य आिश्यक कारबाहीका लामग लेिी पठाउन े: साितजमनक पद धारण गरेको 

व्यख्क्तले अनखु्चि कायत गरी ... ... ..., नेपाल सरकार िा साितजमनक संस्थालाई 

हामन, नोकसानी प¥ुयाएकोमा त्यस्िो हामन नोकसानी सम्बख्न्धि व्यख्क्तबाट भररभराउ 

गनत िा आयोगले उपयकु्त ठानेको अन्य आिश्यक कारिाही गनतका लामग 

सम्बख्न्धि मनकाय िा अमधकारीलाई लेिी पठाउनेछ । 

१२ि.दषु्पररणाम सच्याउन आदेश ठदन े: साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले गरेको 

अनखु्चि कायतबाट उत्पन्न दषु्पररणाम प्रचमलि काननुबमोख्जम सच्याउनका लामग 

आयोगले सम्बख्न्धि अमधकारी िा मनकायलाई लेिी पठाउन सकनेछ । 

िर साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले गरेको मनणतय उपर प्रचमलि 

काननुबमोख्जम पनुरािेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्िो मनणतय प्रभाहिि हनुे 

गरी लेिी पठाउने छैन । 

१२ग. आयोगलाई जानकारी ठदन ु पने : दफा १२क. िा १२ि. बमोख्जम लेिी 

आएकोमा सम्बख्न्धि मनकाय िा अमधकारीले त्यसरी लेिी आएको मममिले िीन 

महहनामभर लेिी आए बमोख्जम कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई ठदन ु

पनेछ ।  

 

 

 

 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 
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पररच्छेद – ४ 

भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यिस्थाहरू 

१३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजरुी : (१) भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजरुी िा कुनै 

स्रोिबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन 

बमोख्जम अनसुन्धान र िहकीकाि गनत िा अन्य कारिाई चलाउन सकनेछ । 

(२) दफा २९ मा लेख्िए देख्ि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कायत 

भएको पााँच िर्तमभर आयोगले कारिाई नचलाएमा सो अिमधपमछ त्यस सम्बन्धमा 

यस ऐन अन्िगति कुनै कारिाई चलाइने छैन । 

िर सरकारी िा साितजमनक सम्पख्त्त िा नेपाल सरकारको स्िाममत्ि भएको 

साितजमनक संस्थाको सम्पख्त्त हहनाममना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्न े

छैन । 

१४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारख्म्भक छानमबन : (१) कुनै उजरुी िा प्रमििेदन परी िा 

अन्य कुनै श्रोिबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै साितजमनक पद धारण 

गरेको व्यख्क्तले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भने्न हिश्वास गनुत पने मनामसि 

कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारख्म्भक छानमबन गोप्य रूपमा गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारख्म्भक छानमबन 

गदात आयोगले यस ऐन अन्िगति अनसुन्धान र िहकीकािको सम्बन्धमा 

आयोगलाई प्राप्त अमधकारको प्रयोग गनत सकनेछ । 

१५. जानकारी िथ्यपूणत देख्िएमा सम्बख्न्धि व्यख्क्तसग स्पष्टीकरण माग्न े: दफा १४ को 

उपदफा (१) बमोख्जम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारख्म्भक छानमबन गदात उजरुी 

प्रमििेदन िा आयोगलाई प्राप्त जानकारी िथ्यपूणत देख्िएमा आयोगले आरोपको 

संख्िप्त हििरण उललेि गरी त्यस्िो अपराध गने व्यख्क्त र सो अपराधमा ममुछएका 

अन्य व्यख्क्तहरूसाँग स्पष्टीकरण माग्न सकनेछ । 
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१६. अमभयकु्तलाई थनुामा राख्न े : (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही 

चलाएको कुनै व्यख्क्तले कुनै प्रमाण लोप िा नाश गनत सकने िा आयोगको 

कारबाहीमा बाधा व्यिधान िा प्रमिकूल प्रभाि पानत सकने पयातप्त कारण हिद्यमान 

भएमा आयोगले मनजलाई प्रचमलि काननुबमोख्जम थनुिुा पूजी ठदई थनुामा राख्न 

सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम थनुामा राख्िएको व्यख्क्तको सम्बन्धमा चौबीस 

घण्टामभर िहहककाि पूरा नहनुे भई मनजलाई थनुामा रािी िहहककाि जारी राख्न ु

पने देख्िएमा आयोगले मनजलाई अदालि समि उपख्स्थि गराई अदालिबाट 

अनमुमि मलएर मार थनुामा राख्न ु पनेछ । सो बमोख्जम अदालिसंग अनमुमि 

माग्दा थनुामा परेको व्यख्क्त उपरको अमभयोग, त्यसको आधार, मनजलाई थनुामै 

रािी िहहककाि गनुत पने कारण र मनजको बयान कागज भईसकेको भए बयान 

कागजको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उललेि गनुत पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोख्जम थनुामा राख्न े अनमुमिको लामग अदालिमा 

उपख्स्थि गराइएको व्यख्क्तले त्यसरी अदालिमा उपख्स्थि हुाँदा आफ्नो शारीररक 

जााँचको लामग अदालि समि मनिेदन ठदन सकनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोख्जम थनुामा राख्न े अनमुमि मागेमा अदालिले 

सम्बख्न्धि कागजािहरू हेरी िहहककाि सन्िोर्जनक रूपमा भए िा नभएको 

हिचार गरी सन्िोर्जनक रूपमा िहहककाि भैरहेको देख्िएमा एक पटकमा एक 

महहनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महहनासम्म थनुामा राख्न ेअनमुमि ठदन सकनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोख्जम थनुामा राख्न े म्याद थप माग गदात थनुामा 

रहेको व्यख्क्तले चाहेमा आफू थनुामा रहन ु नपने कारण र आधार िोली 

सम्बख्न्धि अदालि समि मनिेदन ठदन सकनेछ । 
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१७. स्ििः मनलम्बन हनु े : साितजमनक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्तलाई आयोगले 

दफा १६ िा दफा १९ को उपदफा (४) बमोख्जम थनुामा रािेकोमा त्यसरी 

थनुामा रािेको अिमधभर र दफा १८ बमोख्जम मदु्दा चलेकोमा सो मदु्दाको 

हकनारा नभएसम्मको अिमधभर त्यस्िो व्यख्क्त आफ्नो पदबाट स्ििः मनलम्बन 

भएको मामननेछ । त्यसरी मनलम्बनमा रहेको व्यख्क्तले कुनै सरकारी कायातलय िा 

साितजमनक संस्थामा िा नेपाल सरकारलाई कुनै हकमसमले प्राप्त ऋण िा अनदुान 

रकममा व्ययभार पने पदमा कुनै पमन हकमसमले मनयकु्त भई काम गनत पाउने  

छैन । 

१८. मदु्दा चलाउन े : साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्त उपर भ्रष्टाचारको आरोपको 

सम्बन्धमा यस ऐन बमोख्जम चलेको कारिाई र त्यस सम्बन्धमाा भएको 

अनसुन्धान र िहकीकािबाट मनजले सो अपराध गरेको हो भने्न हिश्वास गनुत पने 

मनामसि कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचमलि काननुबमोख्जम   मदु्दा 

चलाउन अनसुन्धान अमधकृि िा नेपाल सरकारको कुनै अमधकारीलाई आदेश ठदन 

सकनेछ । 

पररच्छेद – ५ 

अनसुन्धान िथा िहकीकाि 

१९. अनसुन्धान र िहकीकाि सम्बन्धी आयोगको अमधकार : (१) यस ऐन बमोख्जम 

आयोगले अख्तियार दरुूपयोगको अनसुन्धान र िहकीकाि गदात देहायका अमधकार 

प्रयोग गनत सकनेछ :– 

                                                      
 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(क) कुनै कायातलय िा कुनै व्यख्क्तको साथमा रहेको सम्बद्ध 

मममसल िा प्रमाणको मलिि िा अन्य कुनै कुरा आयोगमा पठाउन 

िा मनख्िि समयमभर आयोगमा पेश गनत आदेश ठदने, िा 

(ि) अख्तियार दरुूपयोगको आरोप लागेको व्यख्क्त िा सम्बद्ध 

िथ्यहरूको जानकारी भएको भने्न आयोगले सम्िेको व्यख्क्तलाई 

आयोगमा उपख्स्थि गराई मनजलाई सोधपूछ गने र मनजको बयान 

मलन े िा आिश्यकिा अनसुार मनजको नाउाँमा बन्द सिाल जारी 

गने । 

(ग) आयोगमा उपख्स्थि हनु े सूचना प्राप्त गरेपमछ आयोगले 

िोकेको म्यादमभर आयोगमा उपख्स्थि नहनुे व्यख्क्त जहााँसकैु रहे 

बसेको भए िापमन मनजलाई पक्राउ गरी आयोगमा उपख्स्थि 

गराउन प्रहरीलाई आदेश ठदने । 

(२) अख्तियार दरुूपयोगको आरोप लागेको व्यख्क्तलाई आयोगले 

स्पष्टीकरण िा बयान मलइसकेपमछ िोजेको बिि हाख्जर हनुे कागज गराई छाड्न 

िा िाररिमा राख्न सकनेछ । 

(३) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारिाई चलाइएको व्यख्क्त पदमा बहाल 

रहहरहाँदा आफ्नो हिरूद्धको प्रमाण लोप िा नाश गनत सकने िा अनसुन्धान र 

िहकीकािमा बाधा व्यिधान प¥ुयाउन सकने मनामसि कारण भएमा त्यस्िो 

व्यख्क्तलाई पदबाट मनलम्बन गनत आयोगले अिस्थानसुार नेपाल सरकार िा 

सम्बख्न्धि साितजमनक संस्थालाई लेिी पठाउन सकनेछ । 

(४) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारिाई चलाइएको व्यख्क्त फरार भै बेपत्ता हनु 

सक्तछ भमन सम्िन ु पने कुनै मनामसि कारण भएमा िा मबगो हामन नोकसानी 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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भएको देख्िएमा आयोगले मनजसग प्रचमलि काननुबमोख्जम धरौटी िा जेथा 

जमानि माग्न र त्यस्िो धरौटी िा जमानि नठदएमा मनजलाई थनुामा राख्न 

सकनेछ । 

(५) आयोगले कुनै मलिि िा अन्य कुनै िस्ि ुपेश गनत िा कुनै कुराको 

जानकारी ठदन कुनै कायातलय िा कुनै व्यख्क्तलाई लेिी पठाएको िा कुनै 

व्यख्क्तलाई आयोग समि उपख्स्थि हनु आदेश ठदएकोमा,– 

(क) सो बमोख्जम मनामसब समयमभर सो कायातलयले त्यस्िो 

मलिि िा िस्ि ु पेश नगरेमा िा जानकारी नठदएमा आयोगले 

सम्बख्न्धि कायातलयका प्रमिु पदामधकारी उपर हिभागीय कारिाई 

चलाउन सम्बख्न्धि मन्री िा साितजमनक संस्थालाई मनदेशन ठदन 

सकनेछ । 

(ि) सो बमोख्जम मनामसब समयमभर त्यस्िो व्यख्क्तले मलिि 

िा िस्ि ु पेश नगरेमा िा जानकारी नठदएमा िा त्यस्िो व्यख्क्त 

आयोगमा उपख्स्थि नभएमा मनजलाई आयोगले एक हजार 

रूपैयााँसम्म जररिाना गनत सकनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोख्जम हिभागीय कारिाई िा जररिाना भएपमछ पमन 

कुनै कायातलय िा व्यख्क्तले आयोगको आदेशको पालना नगरेमा सो कायातलयको 

प्रमिु पदामधकारी िा त्यस्िो व्यख्क्तलाई पक्राउ गरी उपख्स्थि गराउन आयोगले 

पक्राउ पूजी जारी गरी मनजबाट त्यस्िो मलिि िा िस्ि ु पेश गनत गराउन िा 

आिश्यक जानकारी मलन सकनेछ । त्यसरी पक्राउ भएको पदामधकारी िा 

व्यख्क्तले त्यस्िो मलिि िा िस्ि ु पेश नगरेमा िा जानकारी नठदएमा मनजलाई 

आयोगले बढीमा साि ठदनसम्म थनुामा राख्न ेआदेश ठदन सकनेछ । 
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(७) उपदफा (५) बमोख्जम आयोगले हिभागीय कारिाई गनत मनदेशन 

ठदएको िा जररिाना गने मनणतय गरेकोमा सम्बख्न्धि कायातलयको प्रमिु 

पदामधकारी िा सम्बख्न्धि व्यख्क्तले आयोगको आदेश पालन गनत नसकेको 

मनामसब कारण उललेि गरी त्यस्िो कारिाई िा जररिाना हनु ुनपने भमन मनिेदन 

ठदएमा कारण सन्िोर्जनक देख्िएमा आयोगले उक्त मनदेशन िा जररिानाको 

आदेश रद्द गनत सकनेछ । 

(८) आिश्यकिाअनसुार प्रचमलि काननुबमोख्जम कुनै ठाउाँको िलासी 

मलने िा मलन लगाउने र त्यसरी िलासी मलाँदा आिश्यक देख्िएको कुनै िस्ि,ु 

कागज िा मममसल आफ्नो कब्जामा मलन िा त्यस्िो कागज िा मममसलको 

प्रमिमलहप उिाने आयोगलाई अमधकार हनुेछ । 

(९) यस ऐनबमोख्जम कारिाई चलाउन आयोगलाई अमधकार नभएको 

अिस्थामा बाहेक आयोग समि चलेको कारिाईमा गोप्यिाको आधारमा कुनै 

जानकारी प्रकट गनतबाट साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले छुट पाउने      

छैन ।  

(१०) अख्तियार दरुूपयोग सम्बन्धी अनसुन्धानको कारिाई गने कुनै पमन 

मनकाय िा पदामधकारीले अख्तियार दरुूपयोगको आरोप लागेको व्यख्क्तले गरे 

मबराएको सामान्य प्रमाण नभै साितजमनक प्रचारमा आउने गरी िलुा कारिाई 

नगरी गोप्य राख्न ुपनेछ । 

(११) अख्तियार दरुूपयोग गरेको सम्बन्धमा राजनैमिक मनयखु्क्त हनु े

पदमा बहाल रहेको व्यख्क्त िा संसदको सदस्य उपर कसैको उजरुी परेमा त्यस्िो 

उजरुीको सम्बन्धमा आयोगले गोप्य िररकाबाट छानमबन गनुत पनेछ । त्यसरी 

छानमबन गदात उजरुीमा लेख्िएका कुराहरू प्रमाख्णि हनुे आधार देख्िन आएमा 
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त्यस्िो उजरुीको सम्बन्धमा यस ऐन बमोख्जम कारिाही चलाई आयोगले 

राजनैमिक मनयखु्क्त हनुे पदमा बहाल रहेको व्यख्क्तको हकमा प्रधानमन्रीलाई र 

संसदको सदस्यको हकमा सम्बख्न्धि सभाका सभामिु िा अध्यिलाई छानमबनको 

हििरण सहहि सूचना गनुत पनेछ । 

(१२) यस ऐनबमोख्जम अनसुन्धान र िहहककाि गदै जााँदा सङ्कमलि 

प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाख्णि हनु नसकन े भएमा आयोगले ित्सम्बन्धी 

उजरुीलाई कारण सहहिको पचात िर्ा गरी िामेलीमा राख्न सकनेछ । 

िर पमछ कुनै नयााँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्िो उजरुीका सम्बन्धमा पनुः 

अनसुन्धान र िहहककािको कारबाही अगामर् बढाउन यस दफाले कुनै बाधा 

प¥ुयाएको मामनने छैन । 

(१३) उपदफा (१२) बमोख्जम उजरुी िामेलीमा राख्न े मनणतय भएकोमा 

त्यसको सूचना सम्बख्न्धि साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्त र उजरुिालालाई 

ठदन ुपनेछ । 

(१४) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेख्िएको भएिापमन भ्रष्टाचारका 

सम्बन्धमा अनसुन्धान र िहहककाि गदै जााँदा अनखु्चि कायत गरेको देख्िएमा 

अनखु्चि कायतमा र अनखु्चि कायतका सम्बन्धमा अनसुन्धान र िहहककाि गदै 

जााँदा भ्रष्टाचार गरेको देख्िएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही गररनेछ । 

(१५) यस ऐन बमोख्जमको अनसुन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गने 

अमभयकु्तलाई आयोगले आफ्नो सािीको रूपमा प्रस्ििु गरी मनजलाई सजायको 

माग दाबीमा पूणत िा आंख्शक छुट ठदन सकनेछ । 

                                                      

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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िर मनजले गरेको सहयोग अन्य सबदु िा प्रमाणबाट प्रमाख्णि नभएमा िा 

मनजले सम्बख्न्धि अदालि समि आयोगमा गरेको सहयोग प्रमिकूल हनु े गरी 

बयान ठदएमा यस ऐन िा प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भएिापमन 

मनज उपर पनुः मदु्दा दायर गनत सहकनेछ । 

२०. अनसुन्धान अमधकृि मनयकु्त गने : (१) यस ऐन बमोख्जम अनखु्चि कायत िा 

भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारख्म्भक छानमबन िा अनसुन्धान र िहकीकाि गनत 

आयोगले आिश्यकिानसुार कुनै आयकु्त िा आयोगको कुनै कमतचारी िा नेपाल 

सरकारको िा साितजमनक संस्थाको कुनै कमतचारीलाई अनसुन्धान अमधकृि मनयकु्त 

गनत  िा िोकन सकनेछ । 

िर आयोगले कुनै सरकारी िा साितजमनक संस्थाको कमतचारीलाई 

अनसुन्धान अमधकृि मनयकु्त गनुत पदात  िा िोकन ुपदात अिस्थानसुार नेपाल सरकार 

िा सम्बख्न्धि साितजमनक संस्थाका कायातलयको प्रमिु पदामधकारीसाँग परामशत 

गरेर मनयकु्त गनुत    िा िोकन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम आयोगबाट मनयकु्त भएको  िा िोहकएको 

अनसुन्धान अमधकृिले यस ऐन बमोख्जम अनसुन्धान र िहकीकािको सम्बन्धमा 

आयोगलाई प्राप्त अमधकारको प्रयोग गनत सकनेछ । 

पररच्छेद–६ 

हिहिध 

२१. सेिा मलन सकन े: (१) आयोगले यो ऐन र अन्य प्रचमलि काननुबमोख्जम 

अनसुन्धान र िहहककाि िथा ित्सम्बन्धी अन्य कारबाही गदात आिश्यकिा 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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अनसुार सम्बख्न्धि हिर्यको हिशेर्ि िा हिख्शष्टीकृि मनकायको सेिा प्राप्त गनत 

सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जमको सेिा प्राप्त गनत आयोगले सम्बख्न्धि 

हिशेर्ि िा हिख्शष्टीकृि मनकायलाई मनयकु्त गनेछ र त्यसरी मनयखु्क्त गदात 

आयोगले त्यस्िो हिशेर्ि िा हिख्शष्टीकृि मनकायले गनुत पने काम, प्रयोग गनत 

पाउने अमधकार, पालन गनुत पने शित, कायतहिमध र त्यस्िो हिशेर्ि िा हिख्शष्टीकृि 

मनकायले पाउन े पाररश्रममक िथा अन्य सहुिधा समेि उललेि गरी सम्िौिा 

गनुतपनेछ । 

(३) आयोगलाई नेपाल सरकार िा हिख्शष्टीकृि मनकायको कमतचारीको 

सेिा आिश्यक परेमा प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भएिापमन 

आयोगबाट माग भएको समयािमधसम्म काजमा िटाउन ुपनेछ । 

२१क. कमतचारीको व्यिस्था : आयोगको कायत संचालनका लामग नेपाल सरकारले 

स्िीकृि दरबन्दी अनसुारको कमतचारीहरूको व्यिस्था गनेछ । 

२२. प्रमिु आयकु्तले काम िोकन े : आयोगमा प्रमिु आयकु्तको अमिररक्त अन्य 

आयकु्तहरू पमन मनयकु्त भएकोमा कामको बााँर्फााँर् गने र प्रत्येक आयकु्तले गने 

काम िोकने अमधकार प्रमिु आयकु्तलाई हनुेछ । 

२३. सूचनाको गोप्यिा : (१) यस ऐनबमोख्जम अख्तियारको दरुूपयोगको अनसुन्धान र 

िहकीकािको मसलमसलामा आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना िा जानकारी र 

आयोगले बिेुको िा संकलन गरेको प्रमाणहरू जनसाधारण िा प्रचार प्रसारका 

माध्यमलाई प्रकट गनत हुाँदैन । 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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िर अख्तियारको दरुूपयोगको अनसुन्धान र िहकीकाि गनत िा 

ित्सम्बन्धी प्रमििेदन पेश गनत िा कारिाई चलाउन आिश्यक भएको सूचना िा 

हििरण प्रकाख्शि गनत आयोगलाई बाधा पने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भएिापमन आयोगले 

उपयकु्त सम्िेको साितजमनक महत्िको कुनै कुराको छानहिन, अनसुन्धान र 

िहकीकाि िलुा रूपमा पमन गनत सकनेछ । 

२३क.हििरण मलन िा कारोबार रोक्का राख्न सहकन े : (१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु 

कुरा लेख्िएको भएिापमन भ्रष्टाचारको कसरुमा अनसुन्धान गदै जााँदा कुनै 

व्यख्क्तको स्िदेश िा हिदेशमा रहेको कुनै बैंक िा हित्तीय संस्थामा कारोबार 

भएको िा िािा संचालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोिबाट िलुन आएमा 

आयोगले त्यस्िो कारोबार िा िािा रोक्का राख्न आदेश ठदन सकनेछ । आयोगको 

आदेशानसुार सम्बख्न्धि बैंक हित्तीय संस्थाले त्यस्िो कारोबार िा िािा रोक्का राख्न ु

पनेछ । 

िर, हिदेशख्स्थि बैंक िा हित्तीय संस्थासाँग त्यस्िो कारोबार िा िािा रोक्का 

राख्न परेमा आयोगले कूटनैमिक माध्यम माफत ि कारोबार िा िािा संचालन रोक्का 

राख्न लगाउन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम कारोबार िा िािा रोक्का नराख्न ेनेपालख्स्थि 

सम्बख्न्धि बैंक िा हित्तीय संस्थाको प्रमिुलाई आयोगले पचास हजार रुपैयााँसम्म 

जररिाना गनत सकनेछ । 

(३) आयोगले अनसुन्धानको क्रममा आिश्यक ठानेमा साितजमनक पद 

धारण गरेको व्यख्क्तको सम्पख्त्तको हििरण माग गनत िा त्यस्िो सम्पख्त्त रोक्का राख्न 

सकनेछ । 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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२३ि. राहदानी जारी नगनत िा रोक्का राख्न आदेश ठदन सकने : प्रचमलि काननुमा 

जनुसकैु कुरा लेख्िएको भएिापमन कसरुको गाम्भीयतिा, अमभयकु्तले कसरु 

गरेको अिस्था, ख्स्थमि र कसरुको मारा र कसरु ठहरेमा हनु सकने सजायको 

आधारमा आयोगले कुनै अमभयकु्तलाई राहदानी जारी नगनत िा जारी 

भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बख्न्धि मनकायलाई आदेश ठदन 

सकनेछ । 
 

२३ग. स्थान छोड्न बन्देज गनत सकन े: साितजमनक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्त उपर 

यस ऐन बमोख्जम कारबाही चलाएकोमा त्यस्िो व्यख्क्तले गरेको कसरुको 

गाम्भीयतिा, कसरु गदातको पररख्स्थमि िा अिस्था र कसरु ठहरेमा हनुे सजायको 

मारा हेरी कुनै अमभयकु्तलाई आयोगको स्िीकृमि मबना कुनै स्थान छोड्न नपाउने 

गरी िा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आयोगले आदेश जारी गनत सकनेछ । 

२४. बाधा हिरोध गनेलाई सजाय हनु े: यस ऐन अन्िगतिको अनसुन्धान र िहकीकाि 

सम्बन्धी काम कारिाईमा कसैले बाधा हिरोध गरेमा मनजलाई आयोगको 

प्रमििेदनको आधारमा सम्बख्न्धि अदालिले पाच हजार रूपैयासम्म जरीबाना िा 

छ महहनासम्म कैद िा दबैु सजाय गनत सकनेछ । 

२४क. म्याद िामेल सम्बन्धी व्यिस्था :(१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेख्िएको 

भए िापमन यस ऐन अन्िगतिको कसरुमा हिदेशी व्यख्क्तको नाममा म्याद िामेल 

गनुत पदात त्यस्िो व्यख्क्तको नेपाल ............ मभर कुनै हकमसमको कायातलय िा 

प्रमिमनमध भए त्यस्िो कायातलय िा प्रमिमनमधको नाममा म्याद िामेल गररनेछ र 

त्यसरी िामेल भएको म्याद रीिपूितक िामेल भएको मामननेछ । 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 
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(२) उपदफा (१) बमोख्जमको कायातलय िा प्रमिमनमध नभएमा त्यस्िो 

व्यख्क्तको कारोबार हनुे मतुय स्थान िा मनजले स्थायी बसोबास गने ठेगाना िा 

कारोबार गदातको बिि पराचारको लामग मनजले ठदएको कुनै ठेगाना रहेछ भन े

त्यस्िो ठेगानामा टेलेकस, टेमलफ्याकस िा अमभलेि हनु सकने दूरसञ्चारका अन्य 

माध्यम माफत ि िा रख्जष्टरी गरी हलुाक माफत ि म्याद िामेल गररनेछ र त्यसरी 

िामेल भएको म्याद रीिपूितक िामेल भएको मामननछे । 

(३) उपदफा (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए िापमन 

हिदेशमा रहे बसेको व्यख्क्तको नाममा म्याद िामेल गनत नेपाल सरकार िा नेपाल 

.......... पि भएको कुनै सख्न्धमा छुटै्ट व्यिस्था भएको रहेछ भने सोही 

बमोख्जम म्याद िामेल गनत यस दफाले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

२४ि. सूचना प्रकाशन गने : यस ऐन िा अन्य प्रचमलि काननुबमोख्जम कुनै व्यख्क्तको 

नाममा सूचना पठाउाँदा िा म्याद िामेल गदात त्यस्िो व्यख्क्तको ठेगाना पत्ता 

नलागी िा अन्य कुनै कारणले त्यस्िो सूचना बिुाउन नसहकएको िा म्याद िामेल 

हनु नसकेको कुराको प्रमििेदन पनत आएमा प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा 

लेख्िएको भएिापमन त्यस्िो व्यख्क्तलाई िीस ठदनसम्मको म्याद ठदई आयोगबाट 

अनसुन्धान भएको िा अदालिमा मदु्दा दायर भइसकेको भए सो हिर्यको संख्िप्त 

हििरण उललेि गरी उपख्स्थि हनु राहिय स्िरको समाचारपरमा (हिदेशीको 

हकमा अंग्रजेी दैमनकमा) कम्िीमा दईुपटक साितजमनक सूचना प्रकाशन गररनेछ र 

त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन िा अन्य प्रचमलि काननुमा जनुसकैु 

कुरा लेख्िएको भए िापमन त्यस्िो व्यख्क्तलाई रीिपूितक सूचना ठदइएको िा म्याद 

िामेल भएको मामननेछ । 

                                                      
    गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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२४ग.िटु्टा उजरु गनेलाई सजाय : कसैले उजरुी ठदने मनामसब कारण नभई कसैलाई 

कुनै हकमसमको हामन नोकसानी प¥ुयाउने िा दःुि ठदने मनयिले कुनै साितजमनक 

पद धारण गरेको व्यख्क्त िा कुनै रािसेिक िा व्यख्क्त उपर िटु्टा उजरु ठदएको 

ठहरेमा मनजलाई आयोगले पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररिाना गनत सकनेछ । 

२५. आयोग, आयकु्त िा आयोगका कमतचारीका हिरूद्ध मदु्दा नचलन े : आयोगले िा 

आयोगको कुनै आयकु्त िा कमतचारीले िा आयोगद्वारा िटाइएको िा अमधकार 

प्रत्यायोजन गरेको कुनै कमतचारी िा कायातलयले यस ऐन अन्िगति असल मनयिले 

गरेको कुनै काम कारिाईको सम्बन्धमा कुनै अदालिमा मदु्दा चलाइने छैन । 

२६. आयोगले अन्य कायातलय िा कमतचारीको सहयोग मलन सकन े : (१) अख्तियार 

दरुूपयोगको अनसुन्धान र िहकीकािको मनममत्त आयोगले प्रहरी प्रधान कायातलय, 

राहिय अनसुन्धान हिभाग िा त्यस अन्िगतिका कायातलय लगायि नपेाल 

सरकारको कुनै हिभाग, कायातलय िा कुनै साितजमनक संस्थाको सहयोग मलन र 

त्यस्िो हिभाग, कायातलय िा साितजमनक संस्थाको कुनै कमतचारीको सेिा उपयोग 

गनत सकनेछ । 

(२) आयोगले अनसुन्धान र िहकीकाि गनत लागेको अख्तियारको 

दरुूपयोगको प्रकृमिबाट कुनै हिभाग, कायातलय िा साितजमनक संस्थामा कायतरि 

कुनै हिशेर्िसाँग परामशत गनुत पने िा त्यस्िो हिशेर्िलाई समेि अनसुन्धान र 

िहकीकािमा संलग्न गराउन ु पने देख्िएमा आयोगले मनजलाई केही अिमधको 

लामग आयोगमा काजमा पठाई ठदन सम्बख्न्धि हिभाग, कायातलय िा साितजमनक 

संस्थासाँग माग गनत सकनेछ । 

(३) आयोगले उपदफा (१) िा (२) बमोख्जम कुनै हिभाग, कायातलय, 

साितजमनक संस्था िा त्यहााँ कायतरि कुनै कमतचारीको सहयोग मागेकोमा 
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आयोगलाई सहयोग ठदन ु त्यस्िो हिभाग, कायातलय, साितजमनक संस्था िा 

कमतचारीको कितव्य हनुेछ । 

२७. ....... ............ ........ 

२८. आयोगले सिुाि ठदन सकन े: (१) आयोगले आफ्नो काम कारिाईको मसलमसलामा 

जानकारीमा आएको िथ्यहरूको आधारमा सम्बख्न्धि कायातलय, पदामधकारी िा 

साितजमनक संस्थालाई देहाय बमोख्जम कुनै सिुाि ठदन सकनेछ : 

(क) कुनै काननु, मनणतय, आदेश िा कारिाई अव्यिहाररक, अिाञ्छनीय 

िा असंगि भएकोले त्यसमा संशोधन हनु ुपदतछ भने्न आयोगलाई लागेमा 

कारण सहहि संशोधनको सिुाि ठदने, 

(ि) कुनै हिर्यमा आयोगले नेपाल सरकार िा कुनै साितजमनक 

संस्थाबाट िा नेपाल सरकार िा साितजमनक संस्थाको कुनै कायातलय िा 

पदामधकारीबाट सिकत िा अपनाउन ुपने िा कुनै कदम उठाउन ुपने देिेमा 

के कस्िा सिकत िा अपनाउन िा कदम उठाउन उपयकु्त हनु्छ भमन 

सिुाि ठदने, िा 

(ग) नेपाल सरकार िा कुनै साितजमनक संस्थाको कुनै पररपाटी िा 

कायतप्रणाली रहुटपूणत छ भने्न आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र 

त्यसबाट उत्पन्न समस्याको मनराकरण गनत कारण र आधार सहहिको 

सिुाि ठदने । 

(२) उपदफा (१) अन्िगति ठदएको सिुािको हििरण आयोगले  ... ... 

... िाहर्तक प्रमििेदनमा पमन समािेश गनुतपछत । 

                                                      
  पहहलो संशोधनद्वारा िारेज । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 
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२९. अिकाश प्राप्त व्यख्क्त उपर मदु्दा चलाउन सहकन े : (१) साितजमनक पद धारण 

गरेको व्यख्क्तले पदमा बहाल रहेको अिस्थामा गरेको अख्तियार दरुूपयोगका 

सम्बन्धमा त्यस्िो व्यख्क्तले आफ्नो पदबाट अिकाश प्राप्त गरेपमछ पमन मनज उपर 

कारिाही गनत िा मदु्दा चलाउन यस ऐनमा लेख्िएको कुनै कुराले आयोगलाई 

बाधा प¥ुयाएको मामनने  छैन । 

(२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेख्िएको भएिापमन साितजमनक पद 

धारण गरेको कुनै पदामधकारीले मनज त्यस्िो पदमा बहाल रहाँदाका बिि 

अख्तियार दरुूपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोख्जम ित्काल 

कारबाही हनु सकने रहेनछ भने मनजले जनुसकैु व्यहोराबाट त्यस्िो पदबाट 

अिकाश प्राप्त गरेपमछ मनज उपर यस ऐनबमोख्जम कारबाही गनत िा मदु्दा चलाउन 

बाधा पने छैन । 

२९क.मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनत बाधा नपने : प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा 

लेख्िएको भए िापमन यस ऐन अन्िगतिको मदु्दा दायर हनु ु अगािै िा दायर 

भएपमछ कुनै अमभयकु्त िा प्रमििादीको मतृ्य ु भएमा पमन त्यस्िो अमभयकु्त िा 

प्रमििादी उपर मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनत बाधा पने छैन । 

२९ि.सम्पख्त्त जफि हनु े : साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले यो ऐन िा अन्य 

प्रचमलि काननुबमोख्जम भ्रष्टाचार गरी आजतन गरेको सम्पख्त्त र सोबाट बढे 

बढाएको अन्य सम्पख्त्त समेि आफ्नो िा अरु कसैको नाममा रािेको प्रमाख्णि 

भएमा त्यस्िो सम्पख्त्त जफि हनुेछ । 

                                                      

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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िर, त्यस्िो सम्पख्त्तको हक अरु कसैलाई हस्िान्िरण गररसकेको र 

त्यसरी हस्िान्िरण गदात थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह 

हनुेछ । 

२९ग. हिदेशी व्यख्क्तको सम्पख्त्त रोक्का राख्न आदेश ठदन े: (१) आयोगले ठदएको सूचना 

िा दफा २४क. बमोख्जम िामेल भएको म्याद बमोख्जम आयोगमा उपख्स्थि नहनु े

कुनै हिदेशी व्यख्क्तको नेपाल ............ मभर कुनै सम्पख्त्त, हक, हहि िा 

सरोकार रहेछ भने त्यस्िो व्यख्क्त आयोगमा उपख्स्थि नभएसम्म त्यस्िो सम्पख्त्त, 

हक, हहि िा सरोकार आयोगले िोके बमोख्जम यथाख्स्थमिमा राख्न िा नेपाल 

........... बाहहर लैजान नपाउने गरी आयोगले आदेश ठदन सकनेछ र त्यस्िो 

आदेशको पालना गनुत सम्बख्न्धि सबैको कितव्य हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जमको आदेश पालन नगने व्यख्क्तलाई आयोगले 

एक लाि रुपैयााँसम्म जररिाना गनत सकनेछ र त्यस्िो आदेश पालन नगरेको 

कारणबाट नेपाल सरकार िा साितजमनक संस्थालाई कुनै हकमसमको हामन, 

नोकसानी भएको रहेछ भने सो समेि मनजबाट भराइनेछ । 

३०. अन्य व्यख्क्त उपर पमन कारिाही गरी मदु्दा चलाउन सकन े : (१) प्रचमलि 

काननुबमोख्जम रािसेिक मामनने व्यख्क्त िा अन्य व्यख्क्तले भ्रष्टाचारको कसरु 

गरेमा आयोगले यस ऐन िा प्रचमलि काननुबमोख्जम अनसुन्धान र िहहककाि 

गनत, मदु्दा चलाउन िथा ित्सम्बन्धी अन्य कारबाही गनत सकनेछ । 

(२) साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्त िा प्रचमलि काननुबमोख्जमको 

अन्य रािसेिकले भ्रष्टाचार गरेको कसरुमा यस ऐन िा प्रचमलि काननुबमोख्जम 

अनसुन्धान र िहहककाि गदात सो कसरुमा संलग्न देख्िएको अन्य व्यख्क्त उपर 
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समेि आयोगले अनसुन्धान र िहहककाि गनत, मदु्दा चलाउन िथा ित्सम्बन्धी 

अन्य कारबाही गनत सकनेछ । 

३१. भ्रष्टाचारको अमभयोगमा एउटै मनकायबाट कारिाई चलाइन े : भ्रष्टाचारको 

अमभयोगको एउटै मदु्दामा कुनै अमभयकु्तको सम्बन्धमा आयोगमा र कुनै 

अमभयकु्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै मनकायमा कारिाई चलेकोमा त्यस्िो 

अमभयोगको सम्बन्धमा एउटै मनकायबाट कारिाई चलाउनको लामग आयोगले 

व्यिस्था गनत सकनेछ । 

३१क.सम्पख्त्त हििरण सम्बन्धी व्यिस्था : (१) साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले 

त्यस्िो पद धारण गरेको मममिले र यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बिि साितजमनक 

पदमा बहाल रहेको व्यख्क्तले यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले साठी ठदनमभर र 

त्यसपमछ हरेक आमथतक िर्त समाप्त भएको मममिले साठी ठदनमभर आफ्नो िा 

आफ्नो पररिारको नाममा रहेको सम्पख्त्तको स्रोि िा मनस्सा सहहिको अद्यािमधक 

हििरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको मनकाय 

िा अमधकारी समि पेश गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम साठी ठदनमभर सम्पख्त्त हििरण पेश नगने 

साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्तलाई आयोगले पााँच हजार रुपैयााँ जररिाना 

गनेछ र अको िीस ठदनमभर सम्पख्त्त हििरण पेश गनत लगाउनेछ । सो म्यादमभर 

पमन सम्पख्त्त हििरण नबिुाउने साितजमनक पद धारण गरको व्यख्क्त उपर  मनजले 

आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाममा अिैध सम्पख्त्त रािेको अनमुान गरी उपदफा 

(१) बमोख्जमको मनकाय िा अमधकारीले छानमबन गनत सकनेछ । 

(३) यस दफा बमोख्जम पेश हनु आएको सम्पख्त्त हििरण गोप्य     

राख्िनेछ । 
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िर यस ऐन अन्िगति अनसुन्धान र िहहककािको मसलमसलामा सम्पख्त्त 

हििरण माग हनु आएमा त्यस्िो हििरण सम्बख्न्धि अमधकारीलाई उपलब्ध 

गराउन सहकनेछ । 

३१ि. मालिस्ि ु मललाम गनत सहकन े : (१) यस ऐन अन्िगति सजाय हनुे कसरुका 

सम्बन्धमा कब्जा गररएको कुनै मालिस्ि ुलामो समयसम्म कब्जामा रातदा ख्िया 

लागी िा अरु कुनै पररबन्दबाट टुटफुट िा नोकसान हनु सकने देख्िएमा िा सर्ी 

गली जाने भएमा िा परुानो भै मूलय घट्न जाने भएमा िा बेिाररसे भएमा िा 

स्थान अभािको कारणले सम्भार गनत नसकने िा राख्न नसहकने भएमा प्रचमलि 

काननुबमोख्जमको प्रहक्रया पूरा गरी त्यस्िो मालिस्ि ु मललाम मबक्री गनत    

सहकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम मललाम मबक्रीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी 

िािामा जम्मा गररनेछ । त्यस्िो मालिस्ि ुसम्बख्न्धि धनीलाई हफिात ठदने ठहर 

भएमा मललाम मबक्रीबाट प्राप्त रकम मार मनजले हफिात पाउनेछ । 

३२. आयोगले कायतहिमध व्यिख्स्थि गनत सकन े : आयोगले आफ्नो कायतहिमध आफैं  

व्यिख्स्थि गनत सकनेछ । 

३३. ... ... ...  

  

३४. मदु्दा हेने अमधकारी : (१) यस ऐन अन्िगति दायर हनुे मदु्दा हेने अमधकार नपेाल 

सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको अदालिलाई हनुेछ । 

                                                      
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोख्जम िोहकएको अदालिले यस ऐन अन्िगतिको 

मदु्दाको कारबाही र हकनारा गदात हिशेर् अदालि सम्बन्धी प्रचमलि 

काननुबमोख्जमको कायतहिमध र अमधकार प्रयोग गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोख्जमको अदालिबाट भएको मनणतय उपर सिोच्च 

अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ । 

(४) भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्िगति चलेको मदु्दामा नेपाल सरकार 

िादी हनुेछ । 

३५. मदु्दा चलाउन े : (१) साितजमनक पद धारण गरेको व्यख्क्त िा प्रचमलि काननु 

बमोख्जमको रािसेिक िा अन्य व्यख्क्तले यस ऐन िा प्रचमलि काननुबमोख्जम 

भ्रष्टाचार मामनने कसरु गरेको देख्िन आएमा आयोगले त्यस्िो व्यख्क्त उपर यस 

ऐन िा अन्य प्रचमलि काननुबमोख्जम मदु्दा दायर, पनुरािेदन िा पनुरािलोकन र 

सो सम्बन्धी अन्य कारबाही गनुत पदात आयोगको नामबाट आयोग आफैं ले िा 

आयोगले अख्तियारी ठदएको अमधकारीले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोख्जम दायर भएको मदु्दाको बहस, पैरिी िथा 

प्रमिरिा सरकारी िकील िा आयोगले महान्यायामधिक्ताको कायातलयसंग समन्िय 

गरी मनयकु्त गरेको काननु व्यिसायीबाट हनुेछ । 

३५क.परुस्कार सम्बन्धी व्यिस्था : यस ऐन अन्िगति सजाय हनुे कसरुमा ित्सम्बन्धी 

मौका िहहककाि, अनसुन्धान िा अन्य सबदु प्रमाण सङ्कलनको काममा 

आयोगलाई सहयोग प¥ुयाउने व्यख्क्तलाई आयोगले उख्चि परुस्कार ठदन     

सकनेछ । 

                                                      

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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३५ि.आयोगले अन्य काम गनत सकन े: (१)  आयोगले भ्रष्टाचार मनिारण िा मनयन्रण 

गने उदे्दश्यले िर्ा भएका राहिय िा अन्िरातहिय संस्थासंग आिश्यक समन्िय 

कायम गनत िा त्यस्िा संस्थासंग आपसी सम्बन्ध र सहयोग िहृद्ध गनत सकनेछ । 

(२) भ्रष्टाचार िा अनखु्चि कायत हनु नठदनका लामग मनरोधात्मक 

उपायहरूको िोजी, अनसुन्धान र प्रहक्रया हिकास िथा ित्सम्बन्धमा जानकारी 

अमभिहृद्ध गनत आयोगले आिश्यक ठानेका अख्तियार दरुूपयोग मनिारणको 

प्रिद्र्धनात्मक कायतहरू गनत सकनेछ । 

३५ग.पनुरािेदन गनत सहकन े : आयोगले यस ऐन अन्िगति कारबाही गरी कसैलाई 

जररिाना िा कुनै रकम असलुउपर गनत ठदएको आदेश िा अन्य कुनै ओदश उपर 

सम्बख्न्धि अदालिमा पनुरािेदन गनत सहकनेछ । 

३५घ.प्रचमलि काननुबमोख्जम हनु े : यस ऐनमा लेख्िएको कुरामा यसै ऐन बमोख्जम र 

अन्य कुरामा प्रचमलि काननुबमोख्जम हनुेछ । 

३६. ... ... ... 

३७. मनयम बनाउन े : यो ऐन कायातन्ियन गनत आयोगले मनयम बनाउन सकनेछ । 

त्यस्िो मनयम नेपाल राजपरमा प्रकाख्शि भएपमछ लागू हनुेछ । 

३८. िारेजी : अख्तियार दरुूपयोग मनिारण मनयमािली, २०३४ िारेज गररएको छ । 
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रष्टव्य : क) अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९ द्वारा रूपान्िररि 
शब्दहरूः– 

१. मदु्दा सने: यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि मूल ऐन अन्िगति कुन ैअदालिमा दायर रहेको मदु्दा 

यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ सम्बख्न्धि अदालिमा सनेछ । 

२. रुपान्िर: मूल ऐनमा ठाउाँ ठाउाँमा प्रयोग भएको “संस्था” भन्ने शब्दको सट्टा “साितजमनक 

संस्था” भन्न ेशब्दहरू र “पनुरािेदन अदालि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सम्बख्न्धि अदालि” भन्न ेशब्दहरू 

रािी रूपान्िर गररएको छ । 

  ि) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः–  

 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 


