
 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(1) 
 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 लालमोहर र प्रकाशन र्मर्त 

संशोधन गने ऐन    २०४८।८।४।४ 

१. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

 (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४८  २०४९।२।२।६ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

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

  प्रमाणीकरण र प्रकाशन र्मर्त 

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

४. गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन  

 गने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ 

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

२०४८ सालको ऐन नं. ३३ 

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

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कतिव्य, अर्धकार र कायिहवर्धको 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कतिव्य, अर्धकार र 
कायिहवर्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजार्धराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवको शासनकालको 
बीसौं वर्िमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 

 

 

 

                                                           
  यो ऐन संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेख्ि लागू भएको  ।   

   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(2) 
 

पररच्छेद – १ 

प्रारख्म्भक 

१. संख्िप्त नाम, हवस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८” रहेको छ ।  

  (२) यो ऐन नेपाल .......... भर लागू हनुेछ र नेपाल ........... 
बाहहर जहााँसकैु रहे बसेको भएपर्न सबै नेपाली नागररकलाई लागू हनुेछ। 

  (३) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभार्ााः हवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “संहवधान” भन्नाले नेपालको संहवधान सम्िन ुपछि । 

(ि) “आयोग” भन्नाले संहवधानको धारा २३८ बमोख्जम गठठत 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सम्िन ुपछि । 

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

(घ) “साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्त” भन्नाले संहवधान, अन्य 
प्रचर्लत कानून वा सम्बख्न्धत र्नकाय वा अर्धकारीको र्नणिय 
वा आदेश बमोख्जम कुनै साविजर्नक अख्ततयारी प्रयोग गनि 
पाउने वा कुनै कतिव्य पालन गनुिपने वा दाहयत्व र्नवािह 
गनुिपने पदमा बहाल रहेको व्यख्क्त सम्िन ुपछि र सो शब्दले 
साविजर्नक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदार्धकारी वा 
कमिचारी समेतलाई जनाउाँछ । 

(ङ) “साविजर्नक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्िन ुपछि:– 

                                                           
   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोर्धत । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(3) 
 

 (१) नेपाल सरकारको पूणि वा आंख्शक स्वार्मत्व वा 
र्नयन्रण भएको कम्पनी, बैंक वा सर्मर्त वा प्रचर्लत 
कानून बमोख्जम नेपाल सरकारद्वारा स्थाहपत आयोग, 

संस्थान, प्रार्धकरण, र्नगम, प्रर्तष्ठान, बोर्ि, केन्र, पररर्द् 
र यस्तै प्रकृर्तका अन्य संगठठत संस्था,  

 (२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार्लत वा नेपाल सरकारको 
पूणि वा आंख्शक अनदुान प्राप्त हवश्वहवद्यालय, 

महाहवद्यालय, हवद्यालय, अनसुन्धान केन्र र अन्य 
त्यस्तै प्राख्िक वा शैख्िक संस्था, 

 (३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोख्जम गठठत 
स्थानीय र्नकाय, 

 (४) नेपाल सरकारको ऋण, अनदुान वा जमानतमा 
सञ्चार्लत संस्था, 

 (५) उपिण्र् (१), (२), (३) वा (४) मा उख्ललख्ित 
संस्थाको पूणि वा आंख्शक स्वार्मत्व भएको वा 
र्नयन्रण रहेको संस्था, 

 (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी साविजर्नक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै 
संस्था। 

 (च) “अनसुन्धान अर्धकृत” भन्नाले अख्ततयार दरुुपयोगको 
अनसुन्धान र तहहककात गनि यस ऐन बमोख्जम तोहकएको 
व्यख्क्त सम्िन ुपछि । 

 (छ) “अनखु्चत कायि” भन्नाले साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले 
दफा ३ मा उललेि भए बमोख्जम गरेको कुनै कायि सम्िन ु
पछि । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(4) 
 

 (ज) “भ्रष्टाचार” भन्नाले भ्रष्टाचार र्नवारण सम्बन्धी प्रचर्लत कानून 
बमोख्जम सजाय हनुे कसूर सम्िन ुपछि । 

 (ि) “अख्ततयार दरुुपयोग” भन्नाले िण्र् (छ) वा (ज) बमोख्जमको 
अनखु्चत कायि वा भ्रष्टाचार सम्िन ुपछि । 

 (ञ) “अदालत” भन्नाले दफा ३४ को उपदफा (१) बमोख्जमको 
अदालत सम्िन ुपछि । 

 (ट) “अख्ततयारवाला” भन्नाले साविजर्नक पद धारण गरेको 
व्यख्क्तको सेवाका शति सम्बन्धी प्रचर्लत कानून वा सम्िौता 
वा त्यस्तै कुनै र्लितमा व्यवस्था भएको अख्ततयारवाला 
सम्िन ुपछि र सो शब्दले त्यस्तो व्यख्क्तलाई र्नयकु्त गने, 

अवकाश ठदने वा र्नजको काम कारबाहीको सपुरीवेिण गने 
अर्धकार प्राप्त अर्धकारी समेतलाई जनाउाँछ । 

३. अनखु्चत कायिाः साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले जानी जानी वा 
लापरवाही साथ देहायको कुनै कायि गरेमा अनखु्चत कायि गरेको मार्ननेछ :– 

(क) आफ्नो अर्धकारर्भरको कुनै काम गनि इन्कार गरेको वा 
आफ्नो अर्धकार नभएको कुनै काम गरेको, 

(ि) कुनै र्नणिय वा आदेश गदाि बाध्यात्मक रुपले अपनाउन ुपने 
कायिहवर्धको पालन नगरेको, 

(ग) आफूलाई प्राप्त अर्धकार सम्बख्न्धत कानून, र्नणिय वा आदेश 
हवपरीत अकै उद्देश्य वा कायिमा प्रयोग गरेको, 

(घ) आफ्नो तजर्बजी अर्धकार बदर्नयतसाथ वा स्वेच्छाचारी 
रुपमा प्रयोग गरेको, 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(5) 
 

(ङ) अन्य कायािलय, अर्धकारी वा कमिचारीको कायिमा अनार्धकार 
बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कायािलय, अर्धकारी वा 
कमिचारीलाई दवाब ठदई कुनै अनर्धकृत कायि गराएको, 

(च) आफूले गनुिपने कुनै काम नगरी अन्य कायािलय वा अन्य 
अर्धकारी कहााँ पठाई आफ्नो उत्तरदाहयत्व पन्छाएको, 
.................... 

(छ) आफ्नो पदको प्रकृर्त अनसुार पालन गनुिपने कुनै पदीय 
कतिव्य पालन नगरेको,  

(ज) आफ्नो मातहतमा रहेको कमिचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको 
व्यख्क्तलाई अनखु्चत दबाब ठदई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो 
अनकूुलको काम गराएको, वा  

(ि) आफूलाई पदीय हैर्सयतले प्राप्त उन्मखु्क्त, सहुवधा वा 
सहरु्लयतको दरुुपयोग गरेको । 

पररच्छेद – २ 

आयोगको अर्धकारिेर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 

४.  आयोगको अर्धकार िेराः साविजर्नक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्तले 
अख्ततयार दरुुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचर्लत कानून 
बमोख्जम अनसुन्धान र तहहककात गने, मदु्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य 
कारबाही गनेछ । 

  तर, 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा ख्िहकएको ।                                 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(6) 
 

(क) संहवधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को 
प्रर्तबन्धात्मक वाकयांशमा लेख्िएको कुरामा सोही बमोख्जम 
हनुेछ । 

(ि) व्यवस्थाहपका संसद वा सर्मर्तको बैठकमा भएको काम 
कारबाही वा र्नणिय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले 
बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा 
मख्न्रपररर्द् वा त्यसको कुनै सर्मर्तले सामूहहक रुपमा 
गरेको कुनै नीर्तगत र्नणिय र अदालतको न्याहयक काम 
कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तगित 
अनसुन्धान र तहहककात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही 
गने छैन । 

५. ................  

६. साविजर्नक संस्थामा भएको अनखु्चत कायिको सम्बन्धमा आयोगले कारबाही 
गने बारेाः ........... कुनै साविजर्नक संस्थामा भएको अनखु्चत कायिको 
सम्बन्धमा आयोगले आफू समि प्रर्तवेदन पेश गनुिपने गरी आयोगमा 
परेको उजरुीमा कारबाही गनिको लार्ग अवस्था अनसुार सम्बख्न्धत 
साविजर्नक संस्था वा सो र्सत सम्बख्न्धत मार्थललो र्नकायमा पठाउन 
सकनेछ र त्यस सम्बन्धमा भएको कारबाही र र्नणियको जानकारी त्यस्तो 
र्नकायले आयोग र उजरुवालालाई ठदनपुनेछ । 

  तर आयोगले आवश्यक देिेमा त्यस्तो उजरुीको सम्बन्धमा पनुाः 
छानर्बन गराउन वा आफैले कारबाही गनि सकनेछ । 

७. तजहवजी अर्धकारको प्रयोगमा आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउनेाः कुनै 
........... काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अर्धकृतले आफ्नो तजहवजी 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोर्धत । 

 दोस्रो संशोधनद्वारा िारेज । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा ख्िहकएको ।                                 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(7) 
 

अर्धकारको प्रयोग गरी गरेको काम कारबाही वा र्नणियलाई र्लएर आयोगले 
यस ऐन अन्तगित कुनै कारबाही चलाउने छैन । 

  तर त्यस्तो तजहवजी अर्धकारको प्रयोग गदाि बदर्नयतसाथ वा 
स्वेच्छाचारी हकर्समबाट प्रयोग गररएको देख्िएमा त्यस सम्बन्धमा कारबाही 
चलाउन यस दफामा लेख्िएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा परु् याउने 
छैन। 

पररच्छेद–३ 

अनखु्चत कायि सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 

८. अनखु्चत कायि सम्बन्धी उजरुीाः (१) साविजर्नक हहत वा सरोकारको हवर्यमा 
प्रर्तकूल असर पने गरी कसैले अनखु्चत कायि गरेकोमा जोसकैुले पर्न र सो 
बाहेक अन्य हवर्यमा अनखु्चत कायिबाट प्रर्तकूल असर पने व्यख्क्तले आयोग 
समि उजरुी ठदन सकनेछ । 

  तर, अनखु्चत कायिबाट प्रर्तकूल असर पने व्यख्क्तको मतृ्य ुभैसकेको 
वा त्यस्तो व्यख्क्त शारीररक वा मानर्सक अशक्तताले गदाि उजरुी ठदन 
नसकने अवस्था भएमा र्नजको हकवाला वा संरिकले पर्न त्यस सम्बन्धमा 
उजरुी ठदन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम कसैको उजरुी नपरे तापर्न साविजर्नक 
हहत वा सरोकारको हवर्यमा प्रर्तकूल असर पने गरी कसैले अनखु्चत कायि 
गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा 
आयोगले यस ऐन बमोख्जम अनसुन्धान र तहहककात तथा तत्सम्बन्धी अन्य 
कारबाही गनि सकनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोख्जम उजरुी गदाि साविजर्नक हहत वा 
सरोकारको हवर्यमा असर पने गरी अनखु्चत कायि भए गरेकोमा जहहलेसकैु 
पर्न उजरुी गनि सहकनेछ र सो बाहेकका अन्य हवर्यमा त्यस्तो कायि भए 
गरेको थाहा पाएको र्मर्तले पैंतीस ठदनर्भर उजरुी गनुि पनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(8) 
 

  (४) उजरुवालाले उजरु गदाि उजरुीको समथिनमा आफूसाँग भएको 
वा आफूले प्राप्त गनि सकने प्रमाण उजरुी साथ पेश गनुि पनेछ ।  

९. उजरुीको सनािताः अनखु्चत कायिबाट प्रर्तकूल असर पने व्यख्क्तले स्वयं 
आयोगमा उपख्स्थत भै उजरुी ठदएकोमा बाहेक हलुाकबाट वा अन्य कुनै 
प्रकारले आयोगमा उजरुी पठाएकोमा त्यस्तो उजरुी प्राप्त भएको सात 
ठदनर्भर सो उजरुी सनाित गनि आयोगले अनखु्चत कायिबाट प्रर्तकूल 
असर पने व्यख्क्तलाई आयोगमा उपख्स्थत हनुे सूचना पठाउन ुपनेछ । 

  तर उजरुीको व्यहोराबाटै सो उजरुी तथ्यमा आधाररत नभएको वा 
अस्पष्ट वा भ्रमपूणि देख्िएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगने 
र्नणिय गनि सकनेछ । त्यस्तो र्नणियको सूचना आयोगले यथाशीघ्र अनखु्चत 
कायिबाट प्रर्तकूल असर पने व्यख्क्तलाई ठदनपुनेछ । 

१०. सम्बख्न्धत र्मर्सल र प्रमाणका र्लितहरु ख्िकाउनेाः उजरुीको व्यहोरा र 
तत्सम्बन्धमा उजूरवालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको भए सो प्रमाणबाट 
उजरुीमा उललेि भए बमोख्जम साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले 
अनखु्चत कायि गरेको सम्िन ु पने मनार्सव कारण भएमा आयोगले 
तत्सम्बन्धी र्मर्सल वा प्रमाणका र्लितहरु सम्बख्न्धत कायािलय, पदार्धकारी 
वा व्यख्क्तबाट दाख्िल गराउन सकनेछ र त्यस सम्बन्धमा महत्वपूणि 
जानकारी ठदन सकने कुनै व्यख्क्त भए आयोगले त्यस्तो व्यख्क्तर्सत सोधपूछ 
गनि सकनेछ । 

११. हवभागीय कारबाही सम्बन्धी कायिहवर्धाः (१) आयोगले गरेको 
अनसुन्धानबाट साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले अनखु्चत कायि गरेको 
देख्िएमा वा हवश्वास गनुिपने मनार्सब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो 
व्यख्क्तलाई र्नज उपर परेको उजरुीको अनसुन्धानबाट प्राप्त हववरण उललेि 
गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गनि मनार्सब म्याद तोकी सूचना 
ठदनपुनेछ ।  

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(9) 
 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम सूचना ठदाँदा साविजर्नक पद धारण 
गरेको व्यख्क्त उपर परेको उजरुी र सो सम्बन्धमा भएको अनसुन्धानबाट 
प्राप्त हववरण र र्नज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधाररत 
छ र सो आरोप ठहररएमा के कस्तो हवभागीय कारबाही वा सजाय हनुे हो 
सो समेत िलुाउन ुपनेछ । 

१२. हवभागीय कारबाहीका लार्ग लेिी पठाउनेाः (१) साविजर्नक पद धारण 
गरेको व्यख्क्तले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादर्भर स्पष्टीकरण पेश 
नगरेमा वा र्नजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोर्जनक नलागेमा 
आयोगले र्नजलाई सचेत गराउन वा कसूरको मारा अनसुार कारण र 
आधार िलुाई हवभागीय सजाय गनि अख्ततयारवालालाई लेिी पठाउन 
सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम लेिी आएमा सम्बख्न्धत 
अख्ततयारवालाले उपयकु्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महहनार्भर प्रचर्लत 
कानून बमोख्जम हवभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई 
ठदनपुनेछ । कसैको उजरुी परी कारबाही प्रारम्भ गररएको रहेछ भने सोको 
जानकारी उजरुवाला समेतलाई ठदनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोख्जम लेिी पठाएको म्यादर्भर सम्बख्न्धत 
अख्ततयारवालाले मनार्सब कारण परेमा बाहेक हवभागीय कारबाही नगरेमा 
र्नजले यस ऐन बमोख्जमको अनखु्चत कायि गरेको मानी आयोगले कारबाही 
गनि सकनेछ । 

१२क. अन्य आवश्यक कारबाहीका लार्ग लेिी पठाउनेाः साविजर्नक पद धारण 
गरेको व्यख्क्तले अनखु्चत कायि गरी ......... नेपाल सरकार वा साविजर्नक 
संस्थालाई हार्न, नोकसानी परु् याएकोमा त्यस्तो हार्न नोकसानी सम्बख्न्धत 
व्यख्क्तबाट भररभराउ गनि वा आयोगले उपयकु्त ठानेको अन्य आवश्यक 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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कारबाही गनिका लार्ग सम्बख्न्धत र्नकाय वा अर्धकारीलाई लेिी 
पठाउनेछ। 

१२ि. दषु्पररणाम सच्याउन आदेश ठदनेाः साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले 
गरेको अनखु्चत कायिबाट उत्पन्न दषु्पररणाम प्रचर्लत कानून बमोख्जम 
सच्याउनका लार्ग आयोगले सम्बख्न्धत अर्धकारी वा र्नकायलाई लेिी 
पठाउन सकनेछ ।  

  तर साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले गरेको र्नणिय उपर 
प्रचर्लत कानून बमोख्जम पनुरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो 
र्नणिय प्रभाहवत हनुे गरी लेिी पठाउने छैन । 

१२ग. आयोगलाई जानकारी ठदन ुपनेाः दफा १२क. वा १२ि. बमोख्जम लेिी 
आएकोमा सम्बख्न्धत र्नकाय वा अर्धकारीले त्यसरी लेिी आएको र्मर्तले 
तीन महहनार्भर लेिी आए बमोख्जम कारबाही गरी सोको जानकारी 
आयोगलाई ठदनपुनेछ । 

पररच्छेद–४ 

भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु 

१३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजरुीाः (१) भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजरुी वा 
कुनै श्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस 
ऐन बमोख्जम अनसुन्धान र तहहककात गनि वा अन्य कारबाही चलाउन 
सकनेछ । 

  (२) दफा २९ मा लेख्िएदेख्ि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो 
कायि भएको पााँच वर्िर्भर आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवर्धपर्छ 
त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तगित कुनै कारबाही चलाइने छैन । 

  तर सरकारी वा साविजर्नक सम्पख्त्त वा नेपाल सरकारको स्वार्मत्व 
भएको साविजर्नक संस्थाको सम्पख्त्त हहनार्मना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै 
हदम्याद लाग्ने छैन । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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१४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारख्म्भक छानर्बनाः (१) कुनै उजरुी वा प्रर्तवेदन परी 
वा अन्य कुनै श्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै साविजर्नक पद 
धारण गरेको व्यख्क्तले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने हवश्वास गनुिपने 
मनार्सव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारख्म्भक छानर्बन गोप्य रुपमा 
गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारख्म्भक 
छानर्बन गदाि आयोगले यस ऐन अन्तगित अनसुन्धान र तहहककातको 
सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अर्धकारको प्रयोग गनि सकनेछ । 

१५. जानकारी  तथ्यपूणि  देख्िएमा  सम्बख्न्धत व्यख्क्तसाँग स्पष्टीकरण माग्नेाः  
दफा १४ को उपदफा (१) बमोख्जम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारख्म्भक 
छानर्बन गदाि उजरुी प्रर्तवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूणि 
देख्िएमा आयोगले आरोपको संख्िप्त हववरण उललेि गरी त्यस्तो अपराध 
गने व्यख्क्त र सो अपराधमा मरु्छएका अन्य व्यख्क्तहरुसाँग स्पष्टीकरण माग्न 
सकनेछ । 

१६. अर्भयकु्तलाई थनुामा राख्ाेः (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही 
चलाएको कुनै व्यख्क्तले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गनि सकने वा आयोगको 
कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रर्तकूल प्रभाव पानि सकने पयािप्त कारण 
हवद्यमान भएमा आयोगले र्नजलाई प्रचर्लत कानून बमोख्जम थनुवुा पूजी 
ठदई थनुामा राख् सकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम थनुामा राख्िएको व्यख्क्तको सम्बन्धमा 
चौबीस घण्टार्भर तहहककात पूरा नहनुे भई र्नजलाई थनुामा रािी 
तहहककात जारी राख् ु पने देख्िएमा आयोगले र्नजलाई अदालत समि 
उपख्स्थत गराई अदालतबाट अनमुर्त र्लएर मार थनुामा राख् ुपनेछ । सो 
बमोख्जम अदालतसाँग अनमुर्त माग्दा थनुामा परेको व्यख्क्त उपरको 
अर्भयोग, त्यसको आधार, र्नजलाई थनुामै रािी तहहककात गनुिपने कारण 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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र र्नजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको बेहोरा स्पष्ट 
रुपमा उललेि गनुि पनेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोख्जम थनुामा राख् े अनमुर्तको लार्ग 
अदालतमा उपख्स्थत गराइएको व्यख्क्तले त्यसरी अदालतमा उपख्स्थत हुाँदा 
आफ्नो शारीररक जााँचको लार्ग अदालत समि र्नवेदन ठदन सकनेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोख्जम थनुामा राख् ेअनमुर्त मागेमा अदालतले 
सम्बख्न्धत कागजातहरु हेरी तहहककात सन्तोर्जनक रुपमा भए वा नभएको 
हवचार गरी सन्तोर्जनक रुपमा तहहककात भैरहेको देख्िएमा एक पटकमा 
एक महहनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महहनासम्म थनुामा राख् ेअनमुर्त ठदन 
सकनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोख्जम थनुामा राख् े म्याद थप माग गदाि 
थनुामा रहेको व्यख्क्तले चाहेमा आफू थनुामा रहन ुनपने कारण र आधार 
िोली सम्बख्न्धत अदालत समि र्नवेदन ठदन सकनेछ । 

१७. स्वताः र्नलम्बन हनुेाः साविजर्नक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्तलाई आयोगले 
दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोख्जम थनुामा रािेकोमा 
त्यसरी थनुामा रािेको अवर्धभर र दफा १८ बमोख्जम मदु्दा चलेकोमा सो 
मदु्दाको हकनारा नभएसम्मको अवर्धभर त्यस्तो व्यख्क्त आफ्नो पदबाट स्वताः 
र्नलम्बन भएको मार्ननेछ । त्यसरी र्नलम्बनमा रहेको व्यख्क्तले कुनै 
सरकारी कायािलय वा साविजर्नक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै 
हकर्समले प्राप्त ऋण वा अनदुान रकममा व्ययभार पने पदमा कुनै पर्न 
हकर्समले र्नयकु्त भई काम गनि पाउने छैन । 

१८. मदु्दा चलाउनेाः साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्त उपर भ्रष्टाचारको 
आरोपको सम्बन्धमा यस ऐन बमोख्जम चलेको कारबाही र त्यस सम्बन्धमा 
भएको अनसुन्धान र तहहककातबाट र्नजले सो अपराध गरेको हो भन्ने 
हवश्वास गनुिपने मनार्सव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचर्लत 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(13) 
 

कानून बमोख्जम मदु्दा चलाउन अनसुन्धान अर्धकृत वा नेपाल सरकारको 
कुनै अर्धकारीलाई आदेश ठदन सकनेछ । 

पररच्छेद– ५ 

अनसुन्धान तथा तहहककात 

१९. अनसुन्धान र तहहककात सम्बन्धी आयोगको अर्धकाराः (१) यस ऐन 
बमोख्जम आयोगले अख्ततयार दरुुपयोगको अनसुन्धान र तहहककात गदाि 
देहायका अर्धकार प्रयोग गनि सकनेछाः– 

(क) कुनै कायािलय वा कुनै व्यख्क्तको साथमा रहेको सम्बद्ध 
र्मर्सल वा प्रमाणको र्लित वा अन्य कुनै कुरा आयोगमा 
पठाउन वा र्नख्ित समयर्भर आयोगमा पेश गनि आदेश 
ठदने, वा 

(ि) अख्ततयार दरुुपयोगको आरोप लागेको व्यख्क्त वा सम्बद्ध 
तथ्यहरुको जानकारी भएको भन्ने आयोगले सम्िेको 
व्यख्क्तलाई आयोगमा उपख्स्थत गराई र्नजलाई सोधपूछ 
गने र र्नजको बयान र्लन ेवा आवश्यकतानसुार र्नजको 
नाउाँमा बन्द सवाल जारी गने, 

(ग)  आयोगमा उपख्स्थत हनुे सूचना प्राप्त गरेपर्छ आयोगले 
तोकेको म्यादर्भर आयोगमा उपख्स्थत नहनुे व्यख्क्त 
जहााँसकैु रहे बसेको भए तापर्न र्नजलाई पक्राउ गरी 
आयोगमा उपख्स्थत गराउन प्रहरीलाई आदेश ठदने । 

  (२) अख्ततयार दरुुपयोगको आरोप लागेको व्यख्क्तलाई आयोगले 
स्पष्टीकरण वा बयान र्लइसकेपर्छ िोजेको बित हाख्जर हनुे कागज गराई 
छाड्न वा तारीिमा राख् सकनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (३) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यख्क्त पदमा बहाल 
रहहरहाँदा आफ्नो हवरुद्धको प्रमाण लोप वा नाश गनि सकन ेवा अनसुन्धान 
र तहहककातमा बाधा व्यवधान परु् याउन सकने मनार्सव कारण भएमा त्यस्तो 
व्यख्क्तलाई पदबाट र्नलम्बन गनि आयोगले अवस्थानसुार नेपाल सरकार वा 
सम्बख्न्धत साविजर्नक संस्थालाई लेिी पठाउन सकनेछ । 

  (४) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यख्क्त ˚रार भै 
बेपत्ता हनु सक्तछ भनी सम्िन ुपने कुनै मनार्सव कारण भएमा वा र्बगो 
हार्न नोकसानी भएको देख्िएमा आयोगले र्नजसाँग प्रचर्लत कानून बमोख्जम 
धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नठदएमा 
र्नजलाई थनुामा राख् सकनेछ । 

  (५) आयोगले कुनै र्लित वा अन्य कुनै वस्त ुपेश गनि वा कुनै 
कुराको जानकारी ठदन कुनै कायािलय वा कुनै व्यख्क्तलाई लेिी पठाएको 
वा कुनै व्यख्क्तलाई आयोग समि उपख्स्थत हनु आदेश ठदएकोमा,– 

(क) सो बमोख्जम मनार्सब समयर्भर सो कायािलयले त्यस्तो 
र्लित वा वस्त ु पेश नगरेमा वा जानकारी नठदएमा 
आयोगले सम्बख्न्धत कायािलयका प्रमिु पदार्धकारी उपर 
हवभागीय कारबाही चलाउन सम्बख्न्धत मन्री वा 
साविजर्नक संस्थालाई र्नदेशन ठदन सकनेछ । 

(ि) सो बमोख्जम मनार्सब समयर्भर त्यस्तो व्यख्क्तले र्लित 
वा वस्त ु पेश नगरेमा वा जानकारी नठदएमा वा त्यस्तो 
व्यख्क्त आयोगमा उपख्स्थत नभएमा र्नजलाई आयोगले 
एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनि सकनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोख्जम हवभागीय कारबाही वा जररबाना भएपर्छ 
पर्न कुनै कायािलय वा व्यख्क्तले आयोगको आदेशको पालना नगरेमा सो 
कायािलयको प्रमिु पदार्धकारी वा त्यस्तो व्यख्क्तलाई पक्राउ गरी उपख्स्थत 
गराउन आयोगले पक्राउ पूजी जारी गरी र्नजबाट त्यस्तो र्लित वा वस्त ु
पेश गनि गराउन वा आवश्यक जानकारी र्लन सकनेछ । त्यसरी पक्राउ 
भएको पदार्धकारी वा व्यख्क्तले त्यस्तो र्लित वा वस्त ु पेश नगरेमा वा 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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जानकारी नठदएमा र्नजलाई आयोगले बढीमा सात ठदनसम्म थनुामा राख् े
आदेश ठदन सकनेछ । 

  (७) उपदफा (५) बमोख्जम आयोगले हवभागीय कारबाही गनि 
र्नदेशन ठदएको वा जररबाना गने र्नणिय गरेकोमा सम्बख्न्धत कायािलयको 
प्रमिु पदार्धकारी वा सम्बख्न्धत व्यख्क्तले आयोगको आदेश पालन गनि 
नसकेको मनार्सब कारण उललेि गरी त्यस्तो कारबाही वा जररबाना हनु ु
नपने भनी र्नवेदन ठदएमा कारण सन्तोर्जनक देख्िएमा आयोगले उक्त 
र्नदेशन वा जररबानाको आदेश रद्द गनि सकनेछ । 

  (८) आवश्यकतानसुार प्रचर्लत कानून बमोख्जम कुनै ठाउाँको तलासी 
र्लने वा र्लन लगाउन ेर त्यसरी तलासी र्लाँदा आवश्यक देख्िएको कुनै 
वस्त,ु कागज वा र्मर्सल आफ्नो कब्जामा र्लन वा त्यस्तो कागज वा 
र्मर्सलको प्रर्तर्लहप उताने आयोगलाई अर्धकार हनुेछ । 

  (९) यस ऐन बमोख्जम कारबाही चलाउन आयोगलाई अर्धकार 
नभएको अवस्थामा बाहेक आयोग समि चलेको कारबाहीमा गोप्यताको 
आधारमा कुनै जानकारी प्रकट गनिबाट साविजर्नक पद धारण गरेको 
व्यख्क्तले छूट पाउने छैन । 

  (१०) अख्ततयार दरुुपयोग सम्बन्धी अनसुन्धानको कारबाही गने 
कुनै पर्न र्नकाय वा पदार्धकारीले अख्ततयार दरुुपयोगको आरोप लागेको 
व्यख्क्तले गरे र्बराएको सामान्य प्रमाण नभै साविजर्नक प्रचारमा आउने गरी 
िलुा कारबाही नगरी गोप्य राख् ुपनेछ । 

  (११) अख्ततयार दरुुपयोग गरेको सम्बन्धमा राजनैर्तक र्नयखु्क्त हनुे 
पदमा बहाल रहेको व्यख्क्त वा संसदको सदस्य उपर कसैको उजरुी परेमा 
त्यस्तो उजरुीको सम्बन्धमा आयोगले गोप्य तररकाबाट छानर्बन गनुि पनेछ 
। त्यसरी छानर्बन गदाि उजरुीमा लेख्िएका कुराहरु प्रमाख्णत हनुे आधार 
देख्िन आएमा त्यस्तो उजरुीको सम्बन्धमा यस ऐन बमोख्जम कारबाही 
चलाई आयोगले राजनैर्तक र्नयखु्क्त हनुे पदमा बहाल रहेको व्यख्क्तको 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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हकमा प्रधानमन्रीलाई र संसदको सदस्यको हकमा सम्बख्न्धत सभाका 
सभामिु वा अध्यिलाई छानर्बनको हववरण सहहत सूचना गनुि पनेछ । 

  (१२) यस ऐन बमोख्जम अनसुन्धान र तहहककात गदै जााँदा 
सङ्कर्लत प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाख्णत हनु नसकने भएमा आयोगले 
तत्सम्बन्धी उजरुीलाई कारण सहहतको पचाि िर्ा गरी तामेलीमा राख् 
सकनेछ । 

  तर पर्छ कुनै नयााँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजरुीका सम्बन्धमा 
पनुाः अनसुन्धान र तहहककातको कारबाही अगार्र् बढाउन यस दफाले 
कुनै बाधा परु् याएको मार्नने छैन । 

  (१३) उपदफा (१२) बमोख्जम उजरुी तामेलीमा राख् े र्नणिय 
भएकोमा त्यसको सूचना सम्बख्न्धत साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्त र 
उजरुवालालाई ठदनपुनेछ । 

  (१४) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न 
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनसुन्धान र तहहककात गदै जााँदा अनखु्चत कायि 
गरेको देख्िएमा अनखु्चत कायिमा र अनखु्चत कायिका सम्बन्धमा अनसुन्धान 
र तहहककात गदै जााँदा भ्रष्टाचार गरेको देख्िएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही 
गररनेछ । 

  (१५) यस ऐन बमोख्जमको अनसुन्धानको काम कारबाहीमा 
सहयोग गने अर्भयकु्तलाई आयोगले आफ्नो सािीको रुपमा प्रस्ततु गरी 
र्नजलाई सजायको माग दाबीमा पूणि वा आंख्शक छूट ठदन सकनेछ । 

  तर र्नजले गरेको सहयोग अन्य सबतु वा प्रमाणबाट प्रमाख्णत 
नभएमा वा र्नजले सम्बख्न्धत अदालत समि आयोगमा गरेको सहयोग 
प्रर्तकूल हनुे गरी बयान ठदएमा यस ऐन वा प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेख्िएको भए तापर्न र्नज उपर पनुाः मदु्दा दायर गनि सहकनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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२०. अनसुन्धान अर्धकृत र्नयकु्त गनेाः (१) यस ऐन बमोख्जम अनखु्चत कायि वा 
भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारख्म्भक छानर्बन वा अनसुन्धान र तहहककात गनि 
आयोगले आवश्यकतानसुार कुनै आयकु्त वा आयोगको कुनै कमिचारी वा 
नेपाल सरकारको वा साविजर्नक संस्थाको कुनै कमिचारीलाई अनसुन्धान 
अर्धकृत र्नयकु्त गनि वा तोकन सकनेछ । 

  तर आयोगले कुनै सरकारी वा साविजर्नक संस्थाको कमिचारीलाई 
अनसुन्धान अर्धकृत र्नयकु्त गनुिपदाि वा तोकन ुपदाि अवस्थानसुार नेपाल 
सरकार वा सम्बख्न्धत साविजर्नक संस्थाको कायािलयको प्रमिु 
पदार्धकारीसाँग परामशि गरेर र्नयकु्त गनुि वा तोकन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम आयोगबाट र्नयकु्त भएको वा 
तोहकएको अनसुन्धान अर्धकृतले यस ऐन बमोख्जम अनसुन्धान र 
तहहककातको सम्वन्धमा आयोगलाई प्राप्त अर्धकारको प्रयोग गनि सकनेछ । 

पररच्छेद– ६ 

हवहवध 

२१. सेवा र्लन सकनेाः (१) आयोगले यो ऐन र अन्य प्रचर्लत कानून बमोख्जम 
अनसुन्धान र तहहककात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गदाि आवश्यकता 
अनसुार सम्बख्न्धत हवर्यको हवशेर्ि वा हवख्शष्टीकृत र्नकायको सेवा प्राप्त 
गनि सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जमको सेवा प्राप्त गनि आयोगले सम्बख्न्धत 
हवशेर्ि वा हवख्शष्टीकृत र्नकायलाई र्नयकु्त गनेछ र त्यसरी र्नयखु्क्त गदाि 
आयोगले त्यस्तो हवशेर्ि वा हवख्शष्टीकृत र्नकायले गनुिपने काम, प्रयोग गनि 
पाउने अर्धकार पालन गनुिपने शति, कायिहवर्ध र त्यस्तो हवशेर्ि वा 
हवख्शष्टीकृत र्नकायले पाउने पाररश्रर्मक तथा अन्य सहुवधा समेत उललेि 
गरी सम्िौता गनुि पनेछ ।   

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(18) 
 

  (३) आयोगलाई नेपाल सरकार वा हवख्शष्टीकृत र्नकायको 
कमिचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेख्िएको 
भए तापर्न आयोगबाट माग भएको समयावर्धसम्म काजमा िटाउन ुपनेछ। 

२१क. कमिचारीको व्यवस्थााः आयोगको कायि सञ्चालनका लार्ग नेपाल सरकारले 
स्वीकृत दरबन्दी अनसुारको कमिचारीहरुको व्यवस्था गनेछ । 

२२. प्रमिु आयकु्तले काम तोकनेाः आयोगमा प्रमिु आयकु्तको अर्तररक्त अन्य 
आयकु्तहरु पर्न र्नयकु्त भएकोमा कामको बााँर्फााँर् गने र प्रत्येक आयकु्तले 
गने काम तोकने अर्धकार प्रमिु आयकु्तलाई हनुेछ । 

२३. सूचनाको गोप्यतााः (१) यस ऐन बमोख्जम अख्ततयारको दरुुपयोगको 
अनसुन्धान र तहहककातको र्सलर्सलामा आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना वा 
जानकारी र आयोगले बिेुको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरु जनसाधारण वा 
प्रचार प्रसारका माध्यमलाई प्रकट गनि हुाँदैन । 

  तर अख्ततयारको दरुुपयोगको अनसुन्धान र तहहककात गनि वा 
तत्सम्बन्धी प्रर्तवेदन पेश गनि वा कारबाही चलाउन आवश्यक भएको 
सूचना वा हववरण प्रकाख्शत गनि आयोगलाई बाधा पने छैन । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न आयोगले 
उपयकु्त सम्िेको साविजर्नक महत्वको कुनै कुराको छानर्बन, अनसुन्धान 
र तहहककात िलुा रुपमा पर्न गनि सकनेछ ।  

२३क. हववरण र्लन वा कारोबार रोक्का राख् सहकनेाः (१) प्रचर्लत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न भ्रष्टाचारको कसूरमा अनसुन्धान गदै 
जााँदा कुनै व्यख्क्तको स्वदेश वा हवदेशमा रहेको कुनै बैंक वा हवत्तीय 
संस्थामा कारोबार भएको वा िाता सञ्चालनमा रहेको जानकारी कुनै 
स्रोतबाट िलुन आएमा आयोगले त्यस्तो कारोबार वा िाता रोक्का राख् 
आदेश ठदन सकनेछ । आयोगको आदेशानसुार सम्बख्न्धत बैंक वा हवत्तीय 
संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा िाता रोक्का राख् ुपनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(19) 
 

  तर, हवदेशख्स्थत बैंक वा हवत्तीय संस्थासाँग त्यस्तो कारोबार वा िाता 
रोक्का राख् परेमा आयोगले कूटनीर्तक माध्यम माफि त कारोबार वा िाता 
सञ्चालन रोक्का राख् लगाउन सकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम कारोबार वा िाता रोक्का नराख् े
नेपालख्स्थत सम्बख्न्धत बैंक वा हवत्तीय संस्थाको प्रमिुलाई आयोगले पचास 
हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनि सकनेछ । 

  (३) आयोगले अनसुन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा साविजर्नक 
पद धारण गरेको व्यख्क्तको सम्पख्त्तको हववरण माग गनि वा त्यस्तो सम्पख्त्त 
रोक्का राख् सकनेछ । 

२३ि. राहदानी जारी नगनि वा रोक्का राख् आदेश ठदन सकनेाः प्रचर्लत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न कसूरको गाम्भीयिता, अर्भयकु्तले कसूर 
गरेको अवस्था, ख्स्थर्त र कसूरको मारा र कसूर ठहरेमा हनु सकने सजायको 
आधारमा आयोगले कुनै अर्भयकु्तलाई राहदानी जारी नगनि वा जारी 
भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख् सम्बख्न्धत र्नकायलाई आदेश ठदन 
सकनेछ । 

२३ग. स्थान छोड्न बन्देज गनि सकनेाः साविजर्नक पद धारण गरेको कुनै व्यख्क्त 
उपर यस ऐन बमोख्जम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यख्क्तले गरेको 
कसूरको गाम्भीयिता, कसूर गदािको पररख्स्थर्त वा अवस्था र कसूर ठहरेमा 
हनुे सजायको मारा हेरी कुनै अर्भयकु्तलाई आयोगको स्वीकृर्त र्बना कुनै 
स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आयोगले 
आदेश जारी गनि सकनेछ । 

२४. बाधा हवरोध गनेलाई सजाय हनुेाः यस ऐन अन्तगितको अनसुन्धान र 
तहहककात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा हवरोध गरेमा र्नजलाई 
आयोगको प्रर्तवेदनको आधारमा सम्बख्न्धत अदालतले पााँच हजार 
रुपैयााँसम्म जररबाना वा छ महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनि सकनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(20) 
 

२४क. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेख्िएको भए तापर्न यस ऐन अन्तगितको कसूरमा हवदेशी व्यख्क्तको नाममा 
म्याद तामेल गनुिपदाि त्यस्तो व्यख्क्तको नेपाल ........... र्भर कुनै 
हकर्समको कायािलय वा प्रर्तर्नर्ध भए त्यस्तो कायािलय वा प्रर्तर्नर्धको 
नाममा म्याद तामेल गररनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूविक 
तामेल भएको मार्ननेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोख्जमको कायािलय वा प्रर्तर्नर्ध नभएमा त्यस्तो 
व्यख्क्तको कारोबार हनुे मतुय स्थान वा र्नजले स्थायी बसोबास गने ठेगाना 
वा कारोबार गदािको बित पराचारको लार्ग र्नजले ठदएको कुनै ठेगाना 
रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेकस, टेर्लफ्याकस वा अर्भलेि हनु सकने 
दूरसञ्चारका अन्य माध्यम माफि त वा रख्जष्टरी गरी हलुाक माफि त म्याद 
तामेल गररनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूविक तामेल भएको 
मार्ननेछ । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न 
हवदेशमा रहे बसेको व्यख्क्तको नाममा म्याद तामेल गनि नेपाल सरकार वा 
नेपाल ........... पि भएको कुनै सख्न्धमा छुटै्ट व्यवस्था भएको रहेछ भने 
सोही बमोख्जम म्याद तामेल गनि यस दफाले बाधा परु् याएको मार्नने छैन। 

२४ि. सूचना प्रकाशन गनेाः यस ऐन वा अन्य प्रचर्लत कानून बमोख्जम कुनै 
व्यख्क्तको नाममा सूचना पठाउाँदा वा म्याद तामेल गदाि त्यस्तो व्यख्क्तको 
ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बिुाउन 
नसहकएको वा म्याद तामेल हनु नसकेको कुराको प्रर्तवेदन पनि आएमा 
प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न त्यस्तो व्यख्क्तलाई 
तीस ठदनसम्मको म्याद ठदई आयोगबाट अनसुन्धान भएको वा अदालतमा 
मदु्दा दायर भइसकेको भए सो हवर्यको संख्िप्त हववरण उललेि गरी 
उपख्स्थत हनु राहियस्तरको समाचारपरमा (हवदेशीको हकमा अंग्रजेी 
दैर्नकमा) कम्तीमा दईु पटक साविजर्नक सूचना प्रकाशन गररनेछ र त्यसरी 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(21) 
 

सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेख्िएको भए तापर्न त्यस्तो व्यख्क्तलाई रीतपूविक सूचना ठदइएको वा म्याद 
तामेल भएको मार्ननेछ । 

२४ग. िटु्ठा उजरु गनेलाई सजायाः कसैले उजरुी ठदने मनार्सब कारण नभई 
कसैलाई कुनै हकर्समको हार्न नोकसानी परु् याउने वा दाुःि ठदने र्नयतले 
कुनै साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्त वा कुनै रािसेवक वा व्यख्क्त 
उपर िटु्ठा उजरु ठदएको ठहरेमा र्नजलाई आयोगले पााँच हजार रुपैयााँसम्म 
जररबाना गनि सकनेछ । 

२५. आयोग, आयकु्त वा आयोगका कमिचारीका हवरुद्ध मदु्दा नचलनेाः आयोगले 
वा आयोगको कुनै आयकु्त वा कमिचारीले वा आयोगद्वारा िटाइएको वा 
अर्धकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कमिचारी वा कायािलयले यस ऐन अन्तगित 
असल र्नयतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा 
मदु्दा चलाइने छैन । 

२६. आयोगले अन्य कायािलय वा कमिचारीको सहयोग र्लन सकनेाः (१) 
अख्ततयार दरुुपयोगको अनसुन्धान र तहहककातको र्नर्मत्त आयोगले प्रहरी 
प्रधान कायािलय, राहिय अनसुन्धान हवभाग वा त्यस अन्तगितका कायािलय 
लगायत नेपाल सरकारको कुनै हवभाग, कायािलय वा कुनै साविजर्नक 
संस्थाको सहयोग र्लन र त्यस्तो हवभाग, कायािलय वा साविजर्नक संस्थाको 
कुनै कमिचारीको सेवा उपयोग गनि सकनेछ । 

  (२) आयोगले अनसुन्धान र तहहककात गनि लागेको अख्ततयारको 
दरुुपयोगको प्रकृर्तबाट कुनै हवभाग, कायािलय वा साविजर्नक संस्थामा 
कायिरत कुनै हवशेर्िसाँग परामशि गनुिपने वा त्यस्तो हवशेर्िलाई समेत 
अनसुन्धान र तहहककातमा संलग्न गराउन ुपने देख्िएमा आयोगले र्नजलाई 
केही अवर्धको लार्ग आयोगमा काजमा पठाई ठदन सम्बख्न्धत हवभाग, 

कायािलय वा साविजर्नक संस्थासाँग माग गनि सकनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(22) 
 

  (३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोख्जम कुनै हवभाग, 

कायािलय, साविजर्नक संस्था वा त्यहााँ कायिरत कुनै कमिचारीको सहयोग 
मागेकोमा आयोगलाई सहयोग ठदन ु त्यस्तो हवभाग, कायािलय, संस्था वा 
कमिचारीको कतिव्य हनुेछ । 

२७. ................... 

२८. आयोगले सिुाव ठदन सकनेाः (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको 
र्सलर्सलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरुको आधारमा सम्बख्न्धत कायािलय, 

पदार्धकारी वा साविजर्नक संस्थालाई देहाय बमोख्जम कुनै सिुाव ठदन 
सकनेछाः– 

(क) कुनै कानून, र्नणिय, आदेश वा कारबाही अव्यवहाररक, 

अवाञ्छनीय वा असङ्गत भएकोले त्यसमा संशोधन हनु ु
पदिछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहहत संशोधनको 
सिुाव ठदने, 

(ि) कुनै हवर्यमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै 
साविजर्नक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा साविजर्नक 
संस्थाको कुनै कायािलय वा पदार्धकारीबाट सतकि ता 
अपनाउन ुपने वा कुनै कदम उठाउन ुपने देिेमा के 
कस्ता सतकि ता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयकु्त 
हनु्छ भनी सिुाव ठदने, वा  

(ग) नेपाल सरकार वा कुनै साविजर्नक संस्थाको कुनै 
पररपाटी वा कायिप्रणाली रटुीपूणि छ भन्ने आयोगलाई 
लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको 
र्नराकरण गनि कारण र आधार सहहतको सिुाव ठदने । 

                                                           

  पहहलो संशोधन द्बारा िारेज । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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  (२) उपदफा (१) अन्तगित ठदएको सिुावको हववरण आयोगले 
............. वाहर्िक प्रर्तवेदनमा पर्न समावेश गनुि पछि । 

२९. अवकाश प्राप्त व्यख्क्त उपर मदु्दा चलाउन सहकनेाः (१) साविजर्नक पद 
धारण गरेको व्यख्क्तले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्ततयार 
दरुुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यख्क्तले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त 
गरेपर्छ पर्न र्नज उपर कारबाही गनि वा मदु्दा चलाउन यस ऐनमा लेख्िएको 
कुनै कुराले आयोगलाई बाधा परु् याएको मार्नने छैन । 

  (२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेख्िएको भए तापर्न 
साविजर्नक पद धारण गरेको कुनै पदार्धकारीले र्नज त्यस्तो पदमा बहाल 
रहाँदाका बित अख्ततयार दरुुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐन 
बमोख्जम तत्काल कारबाही हनु सकने रहेनछ भने र्नजले जनुसकैु 
व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपर्छ र्नज उपर यस ऐन 
बमोख्जम कारबाही गनि वा मदु्दा चलाउन बाधा पने छैन । 

२९क. मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनि बाधा नपनेाः प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेख्िएको भए तापर्न यस ऐन अन्तगितको मदु्दा दायर हनु ुअगावै वा 
दायर भएपर्छ कुनै अर्भयकु्त वा प्रर्तवादीको मतृ्य ुभएमा पर्न त्यस्तो अर्भयकु्त 
वा प्रर्तवादी उपर मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनि बाधा पने छैन । 

२९ि. सम्पख्त्त जफत हनुेाः साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तले यो ऐन वा अन्य 
प्रचर्लत कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार गरी आजिन गरेको सम्पख्त्त र सोबाट बढे 
बढाएको अन्य सम्पख्त्त समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा रािेको 
प्रमाख्णत भएमा त्यस्तो सम्पख्त्त जफत हनुेछ । 

  तर, त्यस्तो सम्पख्त्तको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गररसकेको र 
त्यसरी हस्तान्तरण गदाि थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली 
सरह हनुेछ । 

                                                           
   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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२९ग. हवदेशी व्यख्क्तको सम्पख्त्त रोक्का राख् आदेश ठदनेाः (१) आयोगले ठदएको 
सूचना वा दफा २४क. बमोख्जम तामेल भएको म्याद बमोख्जम आयोगमा 
उपख्स्थत नहनुे कुनै हवदेशी व्यख्क्तको नेपाल .......... र्भर कुनै सम्पख्त्त, 

हक, हहत वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यख्क्त आयोगमा उपख्स्थत 
नभएसम्म त्यस्तो सम्पख्त्त, हक, हहत वा सरोकार आयोगले तोके बमोख्जम 
यथाख्स्थर्तमा राख् वा नेपाल .......... बाहहर लैजान नपाउने गरी आयोगले 
आदेश ठदन सकनेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गनुि सम्बख्न्धत सबैको 
कतिव्य हनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जमको आदेश पालन नगने व्यख्क्तलाई 
आयोगले एक लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गनि सकनेछ र त्यस्तो आदेश 
पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा साविजर्नक संस्थालाई कुनै 
हकर्समको हार्न, नोकसानी भएको रहेछ भने सो समेत र्नजबाट भराइनेछ । 

३०. अन्य व्यख्क्त उपर पर्न कारबाही गरी मदु्दा चलाउन सकनेाः (१) प्रचर्लत 
कानून बमोख्जम रािसेवक मार्नने व्यख्क्त वा अन्य व्यख्क्तले भ्रष्टाचारको 
कसूर गरेमा आयोगले यस ऐन वा प्रचर्लत कानून बमोख्जम अनसुन्धान र 
तहहककात गनि, मदु्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गनि 
सकनेछ। 

  (२) साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्त वा प्रचर्लत कानून 
बमोख्जमको अन्य रािसेवकले भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा यस ऐन वा प्रचर्लत 
कानून बमोख्जम अनसुन्धान र तहहककात गदाि सो कसूरमा संलग्न देख्िएको 
अन्य व्यख्क्त उपर समेत आयोगले अनसुन्धान र तहहककात गनि, मदु्दा 
चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गनि सकनेछ । 

३१. भ्रष्टाचारको अर्भयोगमा एउटै र्नकायबाट कारबाही चलाइनेाः भ्रष्टाचारको 
अर्भयोगको एउटै मदु्दामा कुनै अर्भयकु्तको सम्बन्धमा आयोगमा र कुनै 
अर्भयकु्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै र्नकायमा कारबाही चलेकोमा त्यस्तो 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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अर्भयोगको सम्बन्धमा एउटै र्नकायबाट कारबाही चलाउनको लार्ग 
आयोगले व्यवस्था गनि सकनेछ । 

३१क. सम्पख्त्त हववरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) साविजर्नक पद धारण गरेको 
व्यख्क्तले त्यस्तो पद धारण गरेको र्मर्तले र यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बित 
साविजर्नक पदमा बहाल रहेको व्यख्क्तले यो दफा प्रारम्भ भएको र्मर्तले 
साठी ठदनर्भर र त्यसपर्छ हरेक आर्थिक वर्ि समाप्त भएको र्मर्तले साठी 
ठदनर्भर आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नाममा रहेको सम्पख्त्तको स्रोत वा 
र्नस्सा सहहतको अद्यावर्धक हववरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको र्नकाय वा अर्धकारी समि पेश गनुि पनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम साठी ठदनर्भर सम्पख्त्त हववरण पेश 
नगने साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्तलाई आयोगले पााँच हजार रुपैयााँ 
जररबाना गनेछ र अको तीस ठदनर्भर सम्पख्त्त हववरण पेश गनि लगाउनेछ। 
सो म्यादर्भर पर्न सम्पख्त्त हववरण नबिुाउने साविजर्नक पद धारण गरेको 
व्यख्क्त उपर र्नजले आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नाममा अवैध सम्पख्त्त 
रािेको अनमुान गरी उपदफा (१) बमोख्जमको र्नकाय वा अर्धकारीले 
छानर्बन गनि सकनेछ । 

  (३) यस दफा बमोख्जम पेश हनु आएको सम्पख्त्त हववरण गोप्य 
राख्िनेछ । 

  तर यस ऐन अन्तगित अनसुन्धान र तहहककातको र्सलर्सलामा 
सम्पख्त्त हववरण माग हनु आएमा त्यस्तो हववरण सम्बख्न्धत अर्धकारीलाई 
उपलव्ध गराउन सहकनेछ । 

३१ि. मालवस्त ुर्ललाम गनि सहकनेाः (१) यस ऐन अन्तगित सजाय हनुे कसूरका 
सम्बन्धमा कब्जा गररएको कुनै मालवस्त ुलामो समयसम्म कब्जामा रातदा 
ख्िया लागी वा अरु कुनै पररबन्दबाट टुटफुट वा नोकसान हनु सकने 
देख्िएमा वा सर्ी गली जाने भएमा वा परुानो भै मूलय घट्न जाने भएमा 
वा बेवाररसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गनि नसकने वा 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(26) 
 

राख् नसहकने भएमा प्रचर्लत कानून बमोख्जमको प्रहक्रया पूरा गरी त्यस्तो 
मालवस्त ुर्ललाम र्बक्री गनि सहकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम र्ललाम र्बक्रीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी 
िातामा जम्मा गररनेछ । त्यस्तो मालवस्त ुसम्बख्न्धत धनीलाई हफताि ठदने 
ठहर भएमा र्ललाम र्बक्रीबाट प्राप्त रकम मार र्नजले हफताि पाउनेछ । 

३२. आयोगले कायिहवर्ध व्यवख्स्थत गनि सकनेाः आयोगले आफ्नो कायिहवर्ध आफै 

व्यवख्स्थत गनि सकनेछ । 

३३. ........... 
३४. मदु्दा हेने अर्धकारीाः (१) यस ऐन अन्तगित दायर हनुे मदु्दा हेने अर्धकार 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई 
हनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम तोहकएको अदालतले यस ऐन 
अन्तगितको मदु्दाको कारबाही र हकनारा गदाि हवशेर् अदालत सम्बन्धी 
प्रचर्लत कानून बमोख्जमको कायिहवर्ध र अर्धकार प्रयोग गनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोख्जमको अदालतबाट भएको र्नणिय उपर 
सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ । 

  (४) भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्तगित चलेको मदु्दामा नेपाल 
सरकार वादी हनुेछ । 

३५. मदु्दा चलाउनेाः (१) साविजर्नक पद धारण गरेको व्यख्क्त वा प्रचर्लत कानून 
बमोख्जमको रािसेवक वा अन्य व्यख्क्तले यस ऐन वा प्रचर्लत कानून 
बमोख्जम भ्रष्टाचार मार्नने कसूर गरेको देख्िन आएमा आयोगले त्यस्तो 
व्यख्क्त उपर यस ऐन वा अन्य प्रचर्लत कानून बमोख्जम मदु्दा दायर, 

पनुरावेदन वा पनुरावलोकन र सो सम्बन्धी अन्य कारबाही गनुिपदाि 

                                                           
   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोर्धत ।  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(27) 
 

आयोगको नामबाट आयोग आफैं ले वा आयोगले अख्ततयारी ठदएको 
अर्धकारीले गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोख्जम दायर भएको मदु्दाको बहस, पैरवी तथा 
प्रर्तरिा सरकारी वकील वा आयोगले महान्यायार्धवक्ताको कायािलयसाँग 
समन्वय गरी र्नयकु्त गरेको कानून व्यवसायीबाट हनुेछ । 

३५क. परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्थााः यस ऐन अन्तगित सजाय हनुे कसूरमा 
तत्सम्बन्धी मौका तहहककात, अनसुन्धान वा अन्य सबतु प्रमाण सङ्कलनको 
काममा आयोगलाई सहयोग परु् याउने व्यख्क्तलाई आयोगले उख्चत परुस्कार 
ठदन सकनेछ । 

३५ि. आयोगले अन्य काम गनि सकनेाः (१) आयोगले भ्रष्टाचार र्नवारण वा 
र्नयन्रण गने उद्देश्यले िर्ा भएका राहिय वा अन्तरािहिय संस्थासाँग 
आवश्यक समन्वय कायम गनि वा त्यस्ता संस्थासाँग आपसी सम्बन्ध र 
सहयोग वहृद्ध गनि सकनेछ । 

  (२) भ्रष्टाचार वा अनखु्चत कायि हनु नठदनका लार्ग र्नरोधात्मक 
उपायहरुको िोजी, अनसुन्धान र प्रहक्रया हवकास तथा तत्सम्बन्धमा 
जानकारी अर्भवहृद्ध गनि आयोगले आवश्यक ठानेका अख्ततयार दरुुपयोग 
र्नवारणको प्रवद्धिनात्मक कायिहरु गनि सकनछे । 

३५ग. पनुरावेदन गनि सहकनेाः आयोगले यस ऐन अन्तगित कारबाही गरी कसैलाई 
जररबाना वा कुनै रकम असलु उपर गनि ठदएको आदेश वा अन्य कुनै 
आदेश उपर सम्बख्न्धत अदातलमा पनुरावेदन गनि सहकनेछ । 

३५घ. प्रचर्लत कानून बमोख्जम हनुेाः यस ऐनमा लेख्िएको कुरामा यसै ऐन बमोख्जम 
र अन्य कुरामा प्रचर्लत कानून बमोख्जम हनुेछ । 

३६. ........... 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ख्िहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 

(28) 
 

३७. र्नयम बनाउनेाः यो ऐन कायािन्वयन गनि आयोगले र्नयम बनाउन सकनेछ । 
त्यस्तो र्नयम नेपाल राजपरमा प्रकाख्शत भएपर्छ लागू हनुेछ । 

३८. िारेजीाः अख्ततयार दरुुपयोग र्नवारण र्नयमावली, २०३४ िारेज गररएको 
छ । 1 

 

  

 

                                                           
रष्टव्याः (क) अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९ नेपाल राजपरमा 

प्रकाख्शत र्मर्त २०५९।४।३०  
  १. मदु्दा सनेाः यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित मूल ऐन अन्तगित कुनै अदालतमा दायर 

रहेको मदु्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपर्छ सम्बख्न्धत अदालतमा सनेछ । 

  २. रुपान्तराः मूल ऐनमा ठाउाँ ठाउाँमा प्रयोग भएको “संस्था” भने्न शब्दको सट्टा 
“साविजर्नक संस्था” भने्न शब्दहरु र “पनुरावदेन अदालत” भने्न शब्दहरुको सट्टा 
“सम्बख्न्धत अदालत” भने्न शब्दहरु रािी रुपान्तर गररएको छ । 

 (ि)  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका शब्दहरुाः 
       “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 

 

 

 

 

 

 

      (र्मर्त 2079।8।8 गते अद्यावर्धक गरेको) 


