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भ्रष्टाचार निवारण ऐि, २०५९ 

 लालमोहर र प्रकाशित नमनत 

२०५९।३।५ 

संिोधि गिे ऐि             प्रमाणीकरण र प्रकाशित नमनत 

गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही  

िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६    २०६६।१०।७ 

२०५९ सालको ऐि िं. १ 

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

भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्त्धमा समयािकूुल काििुी व्यवस्था गिन बिकेो ऐि 

प्रस्ताविा : सवनसाधारणको सखु, िाशन्त्त र आनथनक हहतको निनमत्त समाजमा आनथनक 

अििुासि, िैनतकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्त्धमा 

समयािकूुल कािूिी व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजानधराज ज्ञािेन्त्र वीर हवक्रम िाहदेवको िासिकालको पहहलो 

वर्नमा संसदले यो ऐि बिाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त िाम, हवस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “भ्रष्टाचार निवारण ऐि, 

२०५९” रहेको छ । 

                                              

  यो ऐि संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेशख लागू भएको । 

 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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(२) यो ऐि िेपाल ......... भर लागू हिुेछ र िेपाल ........ बाहहर 

जहााँसकैु रहे बसेका िेपाली िागररक, राष्ट्रसेवक र यस ऐि अन्त्तगनत भ्रष्टाचार 

गरेको मानििे कुिै काम गरी हवदेिमा बस्िे गैरिेपाली िागररक समेतलाई लागू 

हिुेछ । 

(३) यो ऐि तरुुन्त्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभार्ा : हवर्य वा प्रसंगले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “भ्रष्टाचार” भन्नाले पररच्छेद–२ अन्त्तगनत सजाय हिु ेकसरु सम्िि ुपछन । 

(ख) “ररसवत” भन्नाले िगदी, शजन्त्सी वा अन्त्य जिुसकैु हकनसमको लाभ वा 

सहुवधा सम्िि ुपछन र सो िब्दले घूस समेतलाई जिाउाँछ । 

(ग) “सावनजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्िि ुपछन :– 

(१) िेपाल सरकारको पूणन वा आंशिक स्वानमत्व वा नियन्त्रण भएको 

कम्पिी, बैङ्क वा सनमनत वा प्रचनलत काििुबमोशजम िेपाल 

सरकारद्वारा स्थाहपत आयोग, संस्थाि, प्रानधकरण, निगम, प्रनतष्ठाि, 

बोर्न, केन्त्र, पररर्द् र यस्तै प्रकृनतका अन्त्य संगठठत संस्था, 

(२) िेपाल सरकारद्वारा संचानलत वा िेपाल सरकारको पूणन वा आंशिक 

अिदुाि प्राप्त हवश्वहवद्यालय, महाहवद्यालय, हवद्यालय, अिसुन्त्धाि केन्त्र 

र अन्त्य त्यस्तै प्राशज्ञक वा िैशिक संस्था, 

(३) स्थािीय स्वायत्त िासि ऐि, २०५५ बमोशजम गठठत स्थािीय 

तह, 

(४) िेपाल सरकारको ऋण, अिदुाि वा जमाितमा संचानलत संस्था, 

                                              
    केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संिोनधत । 
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(५) उपखण्र् (१), (२), (३) वा (४) मा उशललशखत संस्थाको पूणन वा 

आंशिक स्वानमत्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट 

अिदुाि प्राप्त संस्था,  

(६) िेपाल सरकारले िपेाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी सावनजनिक 

संस्था भिी तोकेको अन्त्य संस्था । 

(घ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले प्रचनलत काििुबमोशजम सावनजनिक पद धारण गरेको 

मानििे व्यशि सम्िि ु पछन र सो िब्दले देहायको व्यशि समेतलाई 

जिाउाँछः– 

(१) राष्ट्रपनत, िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्था समि नलएको 

िपथबाट वा िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थासंग गरेको 

सम्िौता वा कबनुलयत वा ितन बमोशजम वा सावनजनिक कतनव्य 

पालि गिनको लानग िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थाबाट 

तलब, भत्ता, पाररश्रनमक, सहुवधा, हैनसयत वा अन्त्य कुिै लाभ पाउि े

वा िपाउिे गरी नियिु, मिोिीत वा निवानशचत व्यशि, 

२) कुिै हववादको निरोपण गिन वा समाधाि गिन प्रचनलत 

काििुबमोशजम नियिु  भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैनसयतमा 

नियिु अन्त्य कुिै व्यशि, 

(३) प्रचनलत काििुबमोशजम नियिु, निवानशचत वा मिोिीत नलशववरे्टर, 

सभेयर वा सोही प्रकृनतको हैनसयतमा काम गिे व्यशि, 

(४) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको 

अन्त्य व्यशि । 

                                              
  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा संिोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

(ङ) “राजश्व” भन्नाले प्रचनलत काििुबमोशजम िेपाल सरकार वा सावनजनिक 

संस्थालाई नतिुन वा बिुाउि ुपिे कुिै पनि प्रकारको कर, महसूल, दस्तरु, 

िलुक, रोयलटी, जररबािा तथा यस्तै प्रकारको अन्त्य रकम सम्िि ुपछन र 

सो िब्दले त्यस्तो कर, महसूल, दस्तरु, िलुक, रोयलटी, तथा यस्तै प्रकारका 

अन्त्य रकममा लाग्िे ब्याज वा जररबािा समेतलाई जिाउाँछ । 

(च) “कसरुको मारा” भन्नाले यस ऐि अन्त्तगनत सजाय हिु ेकसरु गरेको वा 

गिे उद्योग गरेको अवस्था, पररशस्थनत र त्यस्तो कसरुको गाम्भीयनता वा 

त्यस्तो कसरु गिे वा गिन उद्योग गिे व्यशिको नियत, योग्यता, ओहदा र 

हैनसयत समेतको आधारमा निधानरण गररि ेकसरुको मारा सम्िि ुपछन । 

(छ) “अिसुन्त्धाि अनधकारी” भन्नाले भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी कसरुको अिसुन्त्धाि, 

तहहककात र मदु्दा दायर गिन प्रचनलत काििुबमोशजम अशततयारी पाएको 

निकाय वा अनधकारी सम्िि ुपछन । 

पररच्छेद–२ 

भ्रष्टाचारको कसरु र सजाय सम्बन्त्धी व्यवस्था 

३. ररसवत नलि े ठदिलेाई सजाय : (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हिु लागेको कुिै 

व्यशिले आफ्िो ओहदा वा सो सम्बन्त्धी कुिै काम गिन वा गररठदए बापत वा 

िगिन वा िगररठदए बापत वा आफ्िो ओहदा वा सो सम्बन्त्धी कुिै काम गदान कुिै 

व्यशिलाई मोलाहहजा वा अनिष्ट गिन वा गराइठदए बापत वा िगिन वा िगराइठदए 

बापत आफ्िो वा अरू कसैको निनमत्त ररसवत नलएमा वा नलि मञ्जुर गरेमा देहाय 

बमोशजमको ररसवत नलिेलाई वा नलि मञ्जुर गिेलाई कसरुको मारा अिसुार 

देहाय बमोशजम कैद र नबगो बमोशजम जररबािा हिुेछ । ररसवत नलइसकेको भए 

सो ररसवत समेत जफत हिुेछ :– 
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(क) पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म तीि महहिासम्म कैद 

(ख) पच्चीसहजार रुपैयााँभन्त्दा 
बढी पचास   हजार 
रुपैयााँसम्म 

तीि महहिादेशख चार 
महहिासम्म कैद, 

(ग) पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा 
बढी एक लाख 
रुपैयााँसम्म 

चार महहिादेशख छ 
महहिासम्म कैद,, 

(घ)  एक लाख रुपैयााँभन्त्दा 
बढी पााँच लाख 
रुपैयााँसम्म 

छ महहिादेशख एक 
वर्न छ 
 महहिासम्म कैद, 

(ङ) पााँच लाख रुपैयााँभन्त्दा 
बढी दि लाख 
रुपैयााँसम्म 

एक वर्न छ 
महहिादेशख दईु वर्न छ 
महहिासम्म कैद, 

(च) दि लाख रुपैयााँभन्त्दा 
बढी पच्चीस लाख 
रुपैयााँसम्म 

दईु वर्न छ महहिादेशख 
चार वर्नसम्म कैद, 

(छ) पच्चीस लाख रुपैयााँभन्त्दा 
बढी पचास लाख 
रुपैयााँसम्म 

चार वर्नदेशख छ 
वर्नसम्म कैद 

(ज) पचास लाख रुपैयााँभन्त्दा 
बढी एक करोर् 
रुपैयााँसम्म 

छ वर्नदेशख आठ 
वर्नसम्म कैद 

(ि) एक करोर् रुपैयााँभन्त्दा बढी 
जनतसकैु भए पनि 

आठ वर्नदेशख दि 
वर्नसम्म कैद । 

(२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्त्य व्यशिले कुिै राष्ट्रसेवकलाई निजको 

ओहदाको वा हैनसयतको कुिै काम गराउि वा िगराउि मिाउि े उदे्दश्यले वा 

निजबाट गराउि वा िगराउि मिाइठदए बापत वा सो ओहदाको वा हैनसयतको 

कुिै काम गदान कुिै व्यशि उपर मोलाहहजा वा अनिष्ट गिन वा िगिन मिाउिे 

उदे्दश्यले वा मोलाहहजा वा अनिष्ट गिन वा िगिन मिाइठदए बापत कुिै व्यशिबाट 

आफ्िो वा अरू कसैको निनमत्त कुिै ररसवत नलएमा वा नलि मञ्जुर गरेमा 
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निजलाई उपदफा (१) बमोशजमको सजाय गरी ररसवत नलइसकेको भए सो 

ररसवत समेत जफत गररिेछ । 

(३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिलाई उपदफा (१) वा (२) 

बमोशजम कुिै काम गिन, गराउि वा िगिन, िगराउि ररसवत ठदएमा निजलाई 

कसरुको मारा अिसुार उपदफा (१) बमोशजमको सजाय हिुेछ । 

(४) यस दफा अन्त्तगनत सजाय हिु े कुिै कसरु गिन दरुुत्साहि ठदिे 

व्यशिलाई त्यसरी दरुुत्साहि ठदएबाट कसरु भएको वा िभएको जेसकैु भए तापनि 

कसरुको मारा अिसुार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसरुको लानग तोहकएको सजाय 

र अन्त्य व्यशि भए त्यसको आधा सजाय हिुेछ । 

४. नबिा मूलय वा कम मूलयमा वस्त ुवा सेवा नलि ेराष्ट्रसेवकलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले 

आफ्िो ओहदा वा सो सम्बन्त्धी आफूले गरेको वा गिुन पिे कुिै काम कारबाहीमा 

सरोकार भएको वा हिु े सम्भाविा रहेको वा आफ्िो कायानलयको कामसाँंंग 

सम्बन्त्ध भएको व्यशि भन्न ेजािी जािी त्यस्तो व्यशिबाट आफ्िो वा अरू कसैको 

लानग ... ... ... िेपाल सरकार, वा सावनजनिक संस्थाको अिमुनत िनलई नबिा 

मूलयमा वा कम्ती मूलयमा कुिै मालवस्त ु वा सेवा नलएमा वा नलि मञ्जुर 

गरेमा वा नलिे उद्योग गरेमा निजलाई कसरुको मारा अिसुार छ महहिादेशख 

एक वर्नसम्म कैद र नबगो बमोशजम जररबािा गरी त्यस्तो वस्त ु नलइसकेको 

भए सो वस्त ुजफत हिेुछ र सेवाको हकमा सेवाको नबगो कायम गरी नबगो 

बमोशजम जररबािा हिेुछ । 

५. दाि, दातव्य, उपहार वा चन्त्दा नलिलेाई सजाय : (१) आफू बहाल रहेको पद 

अिसुार सम्पादि गिुन पिे कुिै काममा कुिै प्रकारले असर पिन सविे गरी 

                                              
 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको . 



www.lawcommission.gov.np 

7 
 

कुिै राष्ट्रसेवकले कसैबाट ... ... ...  िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थाको 

पूवन स्वीकृनत िनलई आफूले वा आफ्िो पररवारको कुिै सदस्य वा अरू 

कसैद्वारा कुिै प्रकारको दाि, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्त्दा वा कुिै हकनसमको 

लाभ स्वीकार गिे वा आफू बहाल रहेको पद अिसुार सम्पादि गिुन पिे 

कामसंग सम्बशन्त्धत व्यशिसं ांँग सापटी नलिे राष्ट्रसेवकलाई कसरुको मारा 

अिसुार तीि महहिादेशख छ महहिासम्म कैद गरी नबगो जफत गररिेछ । 

(२) राष्ट्रसेवकले िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थाको कोर्को 

रकमबाट खररद गरी कसैसाँंंग उपहार वा कोसेली आदाि प्रदाि गदान 

कसैबाट कुिै उपहार वा कोसेली प्राप्त गरेको भए त्यस्तो उपहार वा कोसेली 

अहवलम्ब आफ्िो कायानलयमा दाशखला गिुन पिेछ । दाशखला िगरेमा उपदफा 

(१) बमोशजमको कसरु गरेको मािी सजाय गरी त्यस्तो उपहार वा कोसेली 

समेत जफत गररिेछ । 

६. कनमिि नलिलेाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्िो कतनव्य पालिको नसलनसलामा 

वा ... ... ...  िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थालाई आवश्यक पिे कुिै 

वस्त ुवा सेवा खररद गदान वा भार्ा वा नलजमा नलंदा ठदंदा वा िेपाल सरकार 

वा सावनजनिक संस्थाले कुिै ठेक्कापट्टा नलंदा वा ठदंदा वा िेपाल सरकार वा 

सावनजनिक संस्थाबाट उत्पाठदत वस्त ुवा सेवा नबक्री गदान वा भार्ा वा नलजमा 

नलदा ठदंदा कुिै हकनसमको कनमिि, पाररश्रनमक, दलाली दस्तरु, सहुवधा वा 

लाभ प्राप्त हिेु रहेछ भिे त्यस्तो कनमिि, पाररश्रनमक, दलाली दस्तरु, सहुवधा 

वा लाभ प्राप्त गरेको नमनतले सात ठदिनभर सम्बशन्त्धत कायानलयमा दाशखला गिुन 

पिेछ । त्यसरी दाशखला िगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले दफा ३ बमोशजमको 

                                              
 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको . 
 



www.lawcommission.gov.np 

8 
 

कसरु गरेको मानििेछ र सोही बमोशजम सजाय गरी नबगो समेत जफत 

गररिेछ । 

७. राजश्व चहुावट गिे राष्ट्रसेवकलाई सजाय : राजश्व उठाउि ुपिे कतनव्य भएको 

राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजश्व चहुावट गरेमा वा राजश्व चहुावट गिन 

कसैलाई मद्दत प¥ुयाएमा वा आफू समेत संलग्ि भई दरुुत्साहि ठदएमा निजले 

चहुावट भएको राजश्व रकम अिसुार दफा ३ बमोशजमको कसरु गरेको 

मानििेछ र सोही बमोशजम कैदको सजाय गरी त्यसरी चहुावट भएको राजश्व 

रकमको दोब्बर जररबािा हिेुछ :– 

(क) कुिै िगदी वा शजन्त्सी रकम, दस्तरु, इिाम, बकस वा अन्त्य कुिै 

हकनसमको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहहजामा परी वा मोलाहहजा गिे 

नियतले कसैलाई कुिै प्रकारबाट राजश्व चहुावट गिे काममा मद्दत 

ठदएमा वा कुिै व्यशिबाट कुिै हकनसमको लाभ वा सहुवधा नलई वा 

िनलई िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थालाई हानि िोवसािी प¥ुयाई 

राजश्व असूल िगिे वा घटी राजश्व असूल गिन वा गराउि मद्दत गिे, 

(ख) प्रचनलत काििुबमोशजम राजश्व निधानरण गदान हेि ुनपिे वा परीिण गिुन 

पिे कागजात िहेरी वा परीिण िगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलि 

िगरी घटी राजश्व निधानरण गिे वा गराउिे वा राजश्व िै िलाग्िे गरी 

निधानरण गिे वा गराउिे काममा मद्दत ठदिे,  

(ग) उठाएको राजश्व प्रचनलत काििुबमोशजम दाशखला िगरी हहिानमिा गिे, 

(घ) प्रचनलत काििुबमोशजम राजश्व निधानरण गदान वा वस्तकुो मूलयाङ्कि गदान 

पेि भएको वस्तकुो बीजक, गणुस्तर वा पररमाण फरक पारी नलि ुपिे 

राजश्व िनलई सामाि छोड्िे वा छोड्ि मद्दत प¥ुयाउिे । 
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८. गैरकाििुी लाभ वा हानि प¥ुयाउिे बदनियतले काम गिेलाई सजाय : (१) 

कुिै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुिै व्यशिलाई गैरकाििुी लाभ प¥ुयाउिे वा 
... ... ... िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थालाई गैरकाििुी हानि प¥ुयाउिे 

बदनियतले देहायको कुिै काम गरेमा कसरुको मारा अिसुार तीि महहिादेशख 

तीि वर्नसम्म कैद र नबगो खलेुकोमा नबगो बमोशजम जररबािा गरी नबगो 

असूल उपर गररिेछ । नबगो िखलेुकोमा तीि महहिादेशख तीि वर्नसम्म कैद 

र दि हजार रुपैयााँदेशख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ :– 

(क) आयोजिाको सम्भाव्यता अध्ययि गदान वा िम्र्स तयार गदान पषु्ट्याइाँको 

आधार नबिा अस्वाभाहवक हकनसमबाट बढी काम वा लागत देखाउिे, 

(ख) निधानररत गणुस्तरभन्त्दा कम गणुस्तरको निमानण सामग्री प्रयोग गिे वा 

प्रयोग गिन अिमुनत ठदिे वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निधानररत 

गणुस्तरको हो भिी प्रमाशणत गिे वा स्वीकृत ठदिे, 

(ग) मिानसब कारण नबिा निमानण कायनको गणुस्तर कम गिे, आकार वा 

रूप पररवतनि गिे वा निधानररत ितन तथा मापदण्र् हवपरीत निमानण 

कायन गिे, गराउिे वा त्यस्तो निमानण कायनलाई गणुस्तरयिु, ितन तथा 

मापदण्र् बमोशजम भएको हो भिी प्रमाशणत वा स्वीकृत गिे, 

(घ) मिानसब कारण नबिा लागत इहष्टमेट अस्वाभाहवक रूपमा बढाई 

संिोधि गरी काम गिे, गराउिे, 

(ङ) िठु्ठा नबल, भरपाई बिाई भिुािी नलिे, ठदिे वा नबलको दोहोरो भिुािी 

नलिे ठदिे, 

                                              
 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको . 
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(च) मिानसब कारण नबिा आवश्यक पिेभन्त्दा अस्वाभाहवक रूपमा बढी 

सामाि खररद गिे, गराउिे, 

(छ) सरकारी वा सावनजनिक संस्थाको वा सावनजनिक सम्पशत्तको 

अस्वाभाहवक मूलयाङ्कि गिे, गराउिे, 

(ज) सरकारी वा सावनजनिक सम्पशत्त गैरकाििुी रूपमा आफ्िो वा अरूको 

िाममा दतान, भोग चलि गिे, गराउिे, 

(ि) सरकारी वा सावनजनिक संस्थाको िाममा कुिै सम्पशत्त नधतो नलि ुपदान 

त्यस्तो सम्पशत्तको वास्तहवक मूलयभन्त्दा अस्वाभाहवक रूपमा अनधक 

मूलयाङ्कि गिे, गराउिे, 

(ञ) मालसामाि खररद गदान गणुस्तरहीि, म्याद िाघेको र अस्वाभाहवक 

रूपमा बढी मूलय नतरी खररद गिे, गराउिे । 

(२) कुिै राष्ट्रसेवकले पदीय हैनसयतबाट प्राप्त हिेु साधि वा सहुवधा 

त्यस्तो हैनसयत समाप्त भएपनछ मिानसब कारण नबिा निधानररत समयनभर हफतान 

िगरेमा त्यस्तो साधि वा सहुवधा हफतान नलई कसरुको मारा अिसुार एक 

हजार रुपैयााँदेशख पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

(३) कुिै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेशखएदेशख बाहेक 

अन्त्य कुिै काम गरी सरकारी वा सावनजनिक सम्पशत्त बदनियतपूवनक कुिै 

हकनसमले हानि िोवसािी गरे वा गराएमा कसरुको मारा अिसुार दईु वर्नसम्म 

कैद वा नबगो बमोशजम जररबािा वा दवैु सजाय हिेुछ । 
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(४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुिै व्यशिले आफू वा अरू कुिै 

व्यशिलाई गैरकाििुी लाभ प¥ुयाउिे बदनियतले ... ... ...  िेपाल सरकार 

वा सावनजनिक संस्था समि गरेको िपथ, कबनुलयत, सम्िौता, ठेक्का, लाइसेन्त्स, 

परनमट, प्रनतज्ञापर वा नर्लरशिपको ितनपालिा िगरेमा वा िेपाल सरकार वा 

त्यस्तो संस्थाले निधानररत गरेको नियम वा कायनहवनध वा स्वीकार गरेको ितन 

उललङ्घि हिेु गरी प्रचनलत काििुद्वारा निरे्नधत तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा 

सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सहुवधा वा अनधकारको दरुूपयोग गरेमा निजलाई 

कसरुको मारा अिसुार दईु वर्नसम्म कैद वा नबगो बमोशजम जररबािा गरी 

नबगो समेत जफत गररिेछ । 

९. गलत नलखत तयार गिे राष्ट्रसेवकलाई सजाय : कुिै नलखत तयार गिे 

कतनव्य भएको कुिै राष्ट्रसेवकले 
... ... ...  िेपाल सरकार वा सरकारी 

निकाय वा सावनजनिक संस्था वा कुिै व्यशिलाई हानि प¥ुयाउिे बदनियतले 

त्यस्तो कुिै नलखत तयार गरेमा निजलाई कसरुको मारा अिसुार तीि 

महहिादेशख एक वर्नसम्म कैद र दि हजार रुपैयााँदेशख पचास हजार 

रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

१०. गलत अिवुाद गिेलाई सजाय : अिवुाद गिे अशततयारी पाएको वा त्यस्तो 

काम गिन तोहकएको राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले ... ... ... िेपाल 

सरकार, सरकारी निकाय वा सावनजनिक संस्थालाई हानि प¥ुयाउिे वा आफू वा 

अरू कसैलाई लाभ प¥ुयाउिे बदनियतले कुिै नलखत अिवुाद गदान गलत 

अिवुाद गिे, िटु्ठा हववरण राखी अिवुाद गिे वा िाम, थर, नमनत, तथ्य वा 

त्यस्तै अन्त्य कुरा फरक पािे काम गरेमा निजलाई कसरुको मारा अिसुार 

                                              
 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको . 
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तीि महहिादेशख एक वर्नसम्म कैद र दि हजार रुपैयााँदेशख पचास हजार 

रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

११. सरकारी कागजात सच्याउिलेाई सजाय : सरकारी निकाय वा सावनजनिक 

संस्थाको कागजातमा अिानधकार वा गैरकाििुी तररकाले सच्याउिे, केरमेट 

गिे, थपघट गिे वा हेरफेर गिे राष्ट्रसेवक वा अन्त्य व्यशिलाई कसरुको मारा 

अिसुार तीि महहिादेशख दईु वर्नसम्म कैद र पचास हजार रुपैयााँसम्म 

जररबािा हिेुछ । 

१२. सरकारी वा सावनजनिक संस्थाको कागजात िोवसाि गिेलाई सजाय : कुिै 

राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सावनजनिक संस्थाको कागजात लकुाएमा वा कुिै 

तररकाले िोवसाि प¥ुयाएमा वा िष्ट गरेमा निजलाई कसरुको मारा अिसुार छ 

महहिादेशख एक वर्नसम्म कैद र दि हजार रुपैयााँदेशख पचास हजार 

रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । त्यसरी लकुाएको, िोवसाि प¥ुयाएको वा िष्ट 

गरेको कारणबाट कुिै हकनसमको हानि िोवसािी भएको रहेछ भिे सो समेत 

असलु उपर गररिेछ । 

१३. प्रश्नपरको गोपिीयता भंग गिे वा परीिाको पररणाम फेरबदल गिेलाई  

सजाय : सरकारी निकाय वा सावनजनिक संस्थाबाट सञ्चालि गररिे परीिाको 

प्रश्नपर निधानररत समयभन्त्दा अगावै अनधकार प्राप्त अनधकारीले हविेर् पररशस्थनत 

परेको कारण जिाई खोलेमा वा खोलि लगाएमा बाहेक कुिै राष्ट्रसेवकले 

आफू वा अरू कुिै व्यशिलाई गैरकाििुी लाभ प¥ुयाउिे बदनियतले कुिै पनि 

प्रकारले त्यस्तो प्रश्नपरको गोपनियता भंग गरेमा वा गिन लगाएमा वा 

परीिाको पररणाममा फेरबदल गरेमा वा गिन लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई 
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तीि महहिादेशख एक वर्नसम्म कैद र पााँच हजार रुपैयााँदेशख दि हजार 

रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

१४. गैरकाििुी व्यापार व्यवसाय गिे राष्ट्रसेवकलाई सजाय : प्रचनलत 

काििुबमोशजम गिन िपाउिेमा कुिै राष्ट्रसेवकले आफ्िो वा अरूको िामबाट 

वा सािेदारीमा व्यापार गरेमा वा नललाम बढाबढ वा ठेक्का पट्टामा भाग नलएमा 

वा कुिै फमन वा कम्पिी वा सहकारी संस्थाको हहस्सेदार भएमा कसरुको 

मारा अिसुार तीि महहिादेशख छ महहिासम्म कैद र दि हजार रुपैयााँदेशख 

पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ र त्यसरी आजनि गरेको सम्पशत्त 

समेत जफत गररिेछ । 

तर, पशब्लक नलनमटेर् कम्पिीबाट सावनजनिक नबक्रीका लानग खलुला 

गररएको िेयर खररद गिन यस दफाले बाधा प¥ुयाएको मानििे छैि । 

१५. िपाएको ओहदा पाएाँ भन्नलेाई सजाय : कुिै राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले 

आफूले िपाएको ओहदा, अनधकार, हैनसयत वा सहुवधा पाएाँ भिी वा कुिै 

राष्ट्रसेवकको ओहदा, अनधकार, हैनसयत वा सहुवधा प्रयोग गरेमा वा िपाएको 

ओहदा सम्बन्त्धी शचन्त्ह, पोिाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदा 

सम्बन्त्धी शचन्त्ह, पोिाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले हवश्वास गरोस ्भन्ने मिसायले 

त्यस्तो शचन्त्ह, पोिाक वा निस्सा जस्तो देशखिे कुिै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, 

निजलाई कसरुको मारा अिसुार एक वर्नदेशख दईु वर्नसम्म कैद र पचास 

हजार रुपैयााँदेशख एक लाख रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

१६. िटु्टा हववरण ठदिलेाई सजाय : (१) कुिै व्यशिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउिे 

वा सो ओहदामा बहाल रहिे वा कुिै हैनसयत, लाभ वा सहुवधा पाउिे उद्देश्यले 

िैशिक योग्यता, िाम, तीिपसु्ते, उमेर, जात, थर, ठेगािा, िागररकता वा योग्यता 
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वा अन्त्य कुिै कुराको िट्टा हववरण ठदएमा वा सो सम्बन्त्धी िटु्टा प्रमाणपर 

पेि गरेमा निजलाई कसरुको मारा अिसुार छ महहिादेशख एक वर्नसम्म कैद 

र दि हजार रुपैयााँदेशख बीस हजार रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

(२) यो ऐि वा प्रचनलत काििुबमोशजम सम्पशत्त हववरण ठदि ु पिे 

कतनव्य भएका राष्ट्रसेवकले आफ्िो िाममा वा अंिमा हक लाग्िे वा 

एकासगोलको पररवारको िाममा रहेको वास्तहवक सम्पशत्तभन्त्दा बढाई वा भए 

रहेको सम्पशत्त लकुाई नछपाई िटु्टा हववरण ठदएमा निजलाई एक महहिादेशख 

तीि महहिासम्म कैद र दि हजार रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । यसरी 

लकुाई नछपाई राशखएको सम्पशत्त समेत जफत हिेुछ । 

१७. सावनजनिक सम्पशत्तको हानि िोवसािी गिेलाई सजाय : कुिै राष्ट्रसेवकले 

आफ्िो ओहदाको वा सो सम्बन्त्धी कतनव्य पालि गदान ... ... ...  िेपाल 

सरकार वा सावनजनिक संस्थाको सम्पशत्तको लापरबाही वा बदनियत गरी 

हहिानमिा, हानि िोवसािी वा दरुूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी 

प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसरुको मारा अिसुार दफा ३ बमोशजमको 

सजाय हिेुछ र त्यसरी हहिानमिा, हानि िोवसािी वा दरुूपयोग गरेको वा 

मासेको वा मास्ि ठदएको सम्पशत्त पनि निजबाट असूल उपर गररिेछ । 

१८. गैरकाििुी दवाब ठदिेलाई सजाय : ज्याि मािे, अपहरण गिे, सम्पशत्त हरण 

गिे, इज्जतमा धक्का प¥ुयाउिे, र्र, रास वा अरू कुिै हकनसमको गैरकाििुी 

दबाबबाट राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै 

व्यशिलाई यो ऐि अन्त्तगनत सजाय हिेु कसरु गिन लगाएमा निजलाई कसरुको 

                                              
  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको 
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मारा अिसुार चार वर्नदेशख आठ वर्नसम्म कैद र एक लाख रुपैयााँदेशख पााँच 

लाख रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

१९. गलत प्रनतवेदि ठदिेलाई सजाय : (१) सरकारी निकाय वा सावनजनिक 

संस्थामा लेखापरीिण गिे अशततयारी पाएको कुिै राष्ट्रसेवक वा अन्त्य व्यशिले 

लेखापरीिण गदान बदनियतपूवनक कारोबारमा िभएका कुरा देखाउिे वा भए 

गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीिण प्रनतवेदि तयार गरेमा त्यस्तो 

राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिलाई कसरुको मारा अिसुार तीि महहिादेशख 

एक वर्नसम्म कैद र दि हजार रुपैयााँदेशख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबािा 

हिेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेशखएदेशख बाहेक सरकारी निकाय वा 

सावनजनिक संस्थाको कामको नसलनसलामा कुिै हवर्यको अध्ययि वा जााँचबिु 

गरी प्रनतवेदि ठदि ु पिे कतनव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले 

त्यस्तो अध्ययि वा जााँचबिु गरी प्रनतवेदि ठदंदा बदनियत पूवनक भए गरेका 

कुरा लकुाई नछपाई वा िभए िगरेका कुरा देखाई प्रनतवेदि ठदएमा त्यस्तो 

व्यशिलाई कसरुको मारा अिसुार तीि महहिादेशख एक वर्नसम्म कैद र दि 

हजार रुपैयााँदेशख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबािा हिेुछ । 

२०. गैरकाििुी रुपमा सम्पशत्त आजनि गरेको मानिि े: (१) प्रचनलत काििुबमोशजम 

सावनजनिक पद धारण गरेको मानििे राष्ट्रसेवकले प्रचनलत काििुबमोशजम पेि 

गरेको सम्पशत्त हववरण अनमलदो तथा अस्वाभाहवक देशखि आएमा वा निजले 

मिानसब कारण नबिा अनमलदो र अस्वाभाहवक उच्च जीविस्तर यापि गरेमा 

वा आफ्िो हैनसयतभन्त्दा बढी कसैलाई दाि, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्त्दा वा 

बकस ठदएको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो सम्पशत्त के कस्तो स्रोतबाट आजनि 
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गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाशणत गिुन पिेछ र िगरेमा त्यस्तो सम्पशत्त 

गैरकाििुी रूपमा आजनि गरेको मानििेछ । 

(२) कुिै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोशजम गैरकाििुी रूपमा 

सम्पशत्त आजनि गरेको प्रमाशणत भएमा त्यसरी आजनि गरेको सम्पशत्तको नबगो 

अिसुार दईु वर्नसम्म कैद र नबगो बमोशजम जररबािा गरी त्यसरी आजनि 

गरेको गैरकाििुी सम्पशत्त समेत जफत गररिेछ । 

२१. उद्योग गिेलाई हिुे सजाय : यस पररच्छेदमा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा 

बाहेक यस ऐि अन्त्तगनत सजाय हिेु कसरु गिन उद्योग गिेलाई त्यस्तो कसरु 

गिे राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिलाई हिेु सजायको आधा सजाय हिेुछ । 

२२. मनतयारलाई सजाय : यस ऐिमा अन्त्यर छुटै्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस 

ऐि अन्त्तगनत सजाय हिेु कुिै कसरुको मनतयारलाई त्यस्तो कसरु गिे 

राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिलाई हिेु सजायको आधा सजाय हिेुछ । 

तर, कसरु गिे राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिलाई त्यस्तो कसरु गरे 

बापत िगदी, शजन्त्सी, वा अन्त्य कुिै सहुवधा वा लाभ उपलब्ध गराई ठदिे वा 

आफूले नलिे मनतयारलाई कसरु गिे व्यशि सरह िै सजाय हिेुछ । 

२३. संगठठत संस्थाबाट भएको कसरुमा मतुय भई काम गिेले कसरु गरेको मानिि े

: कुिै फमन, कम्पिी वा संगठठत संस्थाले यस पररच्छेद बमोशजम कसरु मानििे 

कुिै काम गरेमा त्यस्तो फमनको हकमा त्यस्ता काम गदानका बखत सम्बशन्त्धत 

हहस्सेदारहरू र कम्पिी वा संगठठत संस्थाको हकमा कम्पिी वा त्यस्तो 

संस्थाको मतुय भई काम गिे अनधकारीले त्यस्तो कसरु गरेको मानििेछ । 
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तर मतुय भई कामकाज गिे अनधकारी नियशुि हिु ुअगानर् िै त्यस्तो 

काम भए गरेको प्रमाशणत भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यशिले 

कसरु गरेको मानििेछ । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजिको लानग “मतुय भई कामकाज गिे 

अनधकारी” भन्नाले कम्पिी वा संगठठत संस्थाको अध्यि, संचालक सनमनतका 

सदस्य, महाप्रबन्त्धक, प्रबन्त्ध निदेिक वा सोही हैनसयतमा कामकाज गिे 

पदानधकारी सम्िि ुपछन । 

२४. थप सजाय : संवैधानिक अंग वा निकायका पदानधकारी, राष्ट्रपनतबाट 

मिोियि वा नियिु हिेु पदानधकारी, िेपाल सरकारका हवशिष्ट शे्रणी वा सो 

सरहका पदानधकारी, सावनजनिक संस्थाका प्रमखु महाप्रबन्त्धक वा सो सरहका 

पदानधकारीले यस पररच्छेद अन्त्तगनतका कसरु गरेमा निजलाई त्यस्तो कसरुमा 

हिेु सजायमा थप तीि वर्नसम्म कैद सजाय हिेुछ । 

 

पररच्छेद–३ 

भ्रष्टाचारको कसरुको अिसुन्त्धाि, तहहककात र मदु्दा दायरी 

२५. अिसुन्त्धाि र तहहककात गिे : (१) कुिै व्यशिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गिन 

लागेको छ भन्ने कुरा कुिै सूचिा वा स्रोतबाट वा कसैको उजरुीबाट 

अिसुन्त्धाि अनधकारीले जािकारी पाएमा तत्सम्बन्त्धमा आवश्यक अिसुन्त्धाि र 

तहहककात तथा अन्त्य कारबाही गिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै 

व्यशिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गिन लागेको छ भन्ने कुराको जािकारी 

                                              
  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा संिोनधत । 
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अिसुन्त्धाि अनधकारीले कुिै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अनधकारीले छापा मािे, 

कागजात वा मालसामाि बरामद गिे वा मानिस पक्राउ गिे लगायत मौका 

तहहककातको काम गिन सविेछ । 

२६. प्रारशम्भक छािहवि : कसैले यस ऐि अन्त्तगनतको कसरु गरेको वा गिन लागेको 

छ भन्ने कुराको उजरुी वा जािकारी प्राप्त गरेपनछ अिसुन्त्धाि अनधकारीले सो 

हवर्यको प्रारशम्भक छािनबि आवश्यकता अिसुार गोप्य रूपमा गिुन पिेछ । 

२७. स्पष्टीकरण माग्ि े : दफा २६ बमोशजम प्रारशम्भक छािनबि गदान अिसुन्त्धाि 

अनधकारीलाई प्राप्त उजरुी वा जािकारी तथ्यमा आधाररत भएको भन्ने लागेमा 

तत्सम्बन्त्धी हववरण उललेख गरी आवश्यकता अिसुार सम्बशन्त्धत निकाय वा 

व्यशिसंग प्रनतहक्रया वा स्पष्टीकरण माग गिन सविेछ । 

२८. अिसुन्त्धाि अनधकारीको अनधकार : (१)  अिसुन्त्धाि अनधकारीले यस 

पररच्छेद बमोशजम भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी कसरुमा अिसुन्त्धाि र तहहककात गदान 

देहायको अनधकार प्रयोग गिन सविेछ :– 

(क) सरकारी निकाय, सावनजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्त्य 

कुिै व्यशिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको 

नलखत वा अन्त्य कुिै कुरा आफू समि पठाउि वा 

निशित समयनभर पेि गिन लगाउिे, 

(ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्त्य कुिै व्यशि 

वा सम्बद्ध तथ्यको जािकारी भएको भन्ने अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले सम्िेको व्यशिलाई उपशस्थत गराई 

सोधपछु गिे वा निजको बयाि नलिे, 
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(ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै 

व्यशिसं ांँग स्पष्टीकरण, सोधपछु वा बयाि नलइसकेपनछ 

त्यस्तो व्यशिलाई आवश्यकता अिसुार खोजेको बखत 

हाशजर हिेु कागज गराई छाड्िे वा तारेखमा राख्न ेवा 

त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यशि फरार भै बेपत्ता हिुसवछ 

भन्ने मिानसब कारण भएमा वा नबगो हानि िोवसािी 

भएको देशखएमा निजसंग प्रचनलत काििुबमोशजम धरौटी 

वा जमाित मागी तारेखमा छोड्िे वा त्यस्तो धरौटी वा 

जमाित िठदएमा निजलाई थिुामा राख्न,े 

(२) अिसुन्त्धाि अनधकारीले निशित समय तोकी कुिै नलखत वा अन्त्य 

कुिै वस्त ु पेि गिन वा कुिै कुराको जािकारी ठदि सम्बशन्त्धत निकाय, 

राष्ट्रसेवक वा अन्त्य व्यशिलाई लेखी पठाएको वा कुिै राष्ट्रसेवक वा त्यस्तो 

व्यशिलाई उपशस्थत हिु लेखी पठाएकोमा लेखी आए बमोशजम गिुन पिेछ र 

िगरेमा देहाय बमोशजम हिेुछ :– 

(क) तोहकएको समयनभर सम्बशन्त्धत सरकारी निकाय वा 

सावनजनिक संस्थाले त्यस्तो नलखत वा वस्त ुपेि िगरेमा 

वा जािकारी िठदएमा अिसुन्त्धाि अनधकारीले सम्बशन्त्धत 

निकायको मतुय पदानधकारी उपर हवभागीय कारवाही 

चलाउि सम्बशन्त्धत सरकारी निकाय वा सावनजनिक 

संस्थालाई लेखी पठाउि सविेछ र यसरी लेखी आएमा 

सम्बशन्त्धत सरकारी निकाय वा सावनजनिक संस्थाले 

तत्काल कारबाही चलाउि ुपिेछ । 
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(ख) तोहकएको समयनभर सम्बशन्त्धत राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै 

व्यशिले नलखत वा वस्त ु पेि िगरेमा वा जािकारी 

िठदएमा वा उपशस्थत िभएमा निजलाई अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले एक हजार रुपैयााँसम्म जररबािा गिन 

सविेछ । 

(ग) खण्र् (क) वा (ख) बमोशजम हवभागीय कारबाही वा 

जररबािा भएपनछ पनि कुिै सरकारी निकाय, सावनजनिक 

संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले लेखी पठाए अिसुार िगरेमा सो निकाय वा 

संस्थाको मतुय पदानधकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा 

व्यशिलाई पक्राउ गरी उपशस्थत गराउि पक्राउ पूजी 

जारी गरी निजबाट त्यस्तो नलखत वा वस्त ुपेि गराउि 

वा निजबाट आवश्यक जािकारी नलि सविेछ । 

त्यसरी पक्राउ भएको निकाय वा संस्थाको मतुय 

पदानधकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले त्यस्तो 

नलखत वा वस्त ु पेि िगरेमा वा तत्सम्बन्त्धी जािकारी 

िठदएमा निजलाई अिसुन्त्धाि अनधकारीले सात ठदिसम्म 

थिुामा राख्न आदेि ठदि सविेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अिसुन्त्धाि अनधकारीले हवभागीय कारबाही 

गिन निदेिि ठदएको वा जररबािा गिे निणनय गरेकोमा सम्बशन्त्धत निकायको 

मतुय पदानधकारी वा सम्बशन्त्धत राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले सो पालि 

गिन िसकेको मिानसब कारण उललेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जररबािा हिु ु
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िपिे भिी निवेदि ठदएमा र कारण सन्त्तोर्जिक देशखएमा त्यस्तो निदेिि वा 

जररबािाको आदेि रद्द गिन सहकिेछ । 

(४) प्रचनलत काििुबमोशजम कुिै ठाउाँको तलासी नलिे वा नलि 

लगाउिे र त्यसरी तलासी नलंदा आवश्यक देशखएको कुिै वस्त ुवा कागजात 

अिसुन्त्धाि अनधकारीले आफ्िो कब्जामा नलि वा त्यस्तो कागजातको प्रनतनलहप 

नलि सविेछ । यसरी कब्जामा नलएको वस्त ु वा कागजातको भरपाई 

सम्बशन्त्धत व्यशिलाई ठदि ुपिेछ । 

२९. अिसुन्त्धाि अनधकृत नियिु गिे वा तोवि े : यस ऐि अन्त्तगनतको कसरुको 

अिसुन्त्धाि र तहहककात गिन अिसुन्त्धाि अनधकारीले आवश्यकता अिसुार 

आफ्िो मातहतका कुिै अनधकृत, कुिै सरकारी अनधकृत वा सावनजनिक 

संस्थाको कुिै अनधकृत कमनचारीलाई अिसुन्त्धाि अनधकृत नियिु गिन वा 

तोवि सविेछ । 

तर, कुिै सरकारी अनधकृत वा सावनजनिक संस्थाको अनधकृत 

कमनचारीलाई अिसुन्त्धाि अनधकृत नियिु गिुन वा तोवि ुपदान अवस्था अिसुार 

िेपाल सरकार वा सम्बशन्त्धत निकायको मतुय पदानधकारीसंग परामिन नलि ु

पिेछ । 

३०. अिसुन्त्धाि अनधकृतको काम, कतनव्य र अनधकार : (१) अिसुन्त्धाि 

अनधकृतको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिेुछ :– 

(क) कसरुदारलाई तत्काल नगरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गिे, 

(ख) यस ऐि अन्त्तरगतको कसरुमा अिसुन्त्धाि र तहहककात गदान 

वा सबदु प्रमाण संकलि गदान जिुसकैु कायानलय, घर, भवि, 
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गोदाम, सवारी साधि वा अन्त्य कुिै स्थािको खाितलासी नलिे 

वा नलि लगाउिे, 

(ग) अिसुन्त्धाि अनधकारीलाई भएको अन्त्य अनधकार प्रयोग गिे । 

(२) अिसुन्त्धाि अनधकृतले यस ऐि अन्त्तरगतको कसरुमा अिसुन्त्धाि 

र तहहककात गदान अनभयिुलाई बयाि गराउिे, सरजमीि मचुलुका तयार गिे 

समेत प्रचनलत काििुबमोशजम प्रहरीले पाए सरहको अनधकार, कतनव्य, सहुवधा र 

दाहयत्व अिसुन्त्धाि अनधकृतलाई प्राप्त हिेुछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको काम गदान अनभयिुलाई तारेखमा राख्न,े 

धरौटी वा जमािी नलई छाड्िे, धरौटी राख्न वा जमािी ठदि िसकेमा थिुामा 

राख्न े समेत अदालतलाई भए सरहको अनधकार आवश्यकता अिसुार 

अिसुन्त्धाि अनधकृतले प्रयोग गिन सविेछ । 

३१. अनभयिुलाई थिुामा राख्न े : (१) यस ऐि अन्त्तगनतको कसरुमा कारवाही 

चलाईएको कुिै व्यशिले कुिै प्रमाण लोप वा िाि गिन सविे वा अिसुन्त्धाि 

र तहहककातको कारबाहीमा बाधा व्यवधाि वा प्रनतकूल प्रभाव पािन सविे 

पयानप्त कारण हवद्यमाि भएमा अिसुन्त्धाि अनधकृतले निजलाई प्रचनलत 

काििुबमोशजम थिुवुा पजुी ठदई थिुामा राख्न सविेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम थिुामा राशखएको व्यशिको सम्बन्त्धमा 

चौनबस घण्टानभर तहहककात पूरा िहिेु भई निजलाई थिुामा राखी तहहककात 

जारी राख्न ुपिे देशखएमा अिसुन्त्धाि अनधकृतले निजलाई मदु्दा हेिे अनधकारी 

समि उपशस्थत गराई मदु्दा हेिे अनधकारीबाट अिमुनत नलएर मार थिुामा 

राख्न ु पिेछ । सो बमोशजम मदु्दा हेिे अनधकारीसंग अिमुनत माग्दा थिुामा 

परेको व्यशि उपरको अनभयोग, त्यसको आधार, निजलाई थिुामै राखी 
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तहहककात गिुन पिे कारण र निजको बयाि कागज भईसकेको भए बयाि 

कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उललेख गिुन पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम थिुामा राख्न ेअिमुनतको लानग मदु्दा हेिे 

अनधकारी समि उपशस्थत गराइएको व्यशिले त्यसरी उपशस्थत हुाँदा आफ्िो 

िारीररक जााँचको लानग मदु्दा हेिे अनधकारी समि निवेदि ठदि सविेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजम थिुामा राख्न े अिमुनत मागेमा मदु्दा हेिे 

अनधकारीले सम्बशन्त्धत कागजातहरू हेरी तहहककात सन्त्तोर्जिक रूपमा भए 

वा िभएको हवचार गरी सन्त्तोर्जिक रूपमा तहहककात भै रहेको देशखएमा 

एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस ठदिमा िबढ्िे गरी बढीमा छ 

महहिासम्म थिुामा राख्न ेअिमुनत ठदि सविेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम थिुामा राख्न ेम्याद थप माग गदान थिुामा 

रहेको व्यशिले चाहेमा आफू थिुामा रहि ुिपिे कारण र आधार खोली मदु्दा 

हेिे अनधकारी समि निवेदि ठदि सविेछ । 

३२. अन्त्य निकायको सहयोग नलि सविे : (१) यस ऐि अन्त्तगनतको कसरुको 

अिसुन्त्धाि र तहहककातको नसलनसलामा अिसुन्त्धाि अनधकारीले आवश्यकता 

अिसुार कुिै पनि सरकारी निकाय वा सावनजनिक संस्था वा कसैको सहयोग 

माग गिन सविेछ र यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गिुन त्यस्तो निकाय, 

संस्था वा व्यशिको कतनव्य  हिेुछ । 

(२) अिसुन्त्धाि अनधकारीले यस ऐि अन्त्तगनत भ्रष्टाचारको कसरुमा 

अिसुन्त्धाि र तहहककात गिे नसलनसलामा प्रहरी फोसनको समेत मद्दत नलि 

सविेछ । यसरी प्रहरी कमनचारीलाई काममा लगाउि ु पदान अिसुन्त्धाि 
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अनधकारीले ठदएको आदेि प्रहरीको सम्बन्त्धमा सम्बशन्त्धत प्रहरी 

महानिरीिकको आदेि सरह हिेुछ । 

(३) अिसुन्त्धाि अनधकृतले आफूभन्त्दा तललो दजानका प्रहरी अनधकृत 

वा कमनचारीको सहयोग माग गिन सविेछ । यसरी अिसुन्त्धाि अनधकृतले 

सहयोग मागेमा सहयोग गिुन सम्बशन्त्धत प्रहरी अनधकृत वा कमनचारीको कतनव्य 

हिेुछ । 

(४) अ िसुन्त्धाि अनधकारीले अिसुन्त्धाि र तहहककात गिन लागेको 

कसरुको प्रकृनतबाट कुिै निकायमा कायनरत कुिै हविेर्ज्ञसंग परामिन गिुन पिे 

वा त्यस्तो हविेर्ज्ञ समेतलाई अिसुन्त्धाि र तहहककातमा संलग्ि गराउि ुपिे 

देखेमा निजलाई कुिै खास अवनधको लानग काजमा पठाइठदि सम्बशन्त्धत 

निकायसंग माग गिन सविेछ र यसरी माग भई आएमा प्रचनलत काििुमा 

जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि त्यस्तो निकायले सम्बशन्त्धत हविेर्ज्ञ 

उपलब्ध गराइठदि ुपिेछ । 

३३. स्वतः निलम्बि हिुे : कुिै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्र् 

(ग), दफा ३०  को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोशजम थिुामा रहेकोमा 

त्यसरी थिुामा रहेको अवनधभर र निज उपर दफा ३६ बमोशजम मदु्दा दायर 

भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मदु्दाको हकिारा िभएसम्म स्वतः निलम्बिमा 

रहिेछ । 

३४. सेवा नलि सवि े: (१) अिसुन्त्धाि अनधकारीले अिसुन्त्धाि र तहहककात तथा 

तत्सम्बन्त्धी अन्त्य कारबाही गदान आवश्यकता अिसुार सम्बशन्त्धत हवर्यको 

हविेर्ज्ञ वा हवशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गिन सविेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको सेवा प्राप्त गिन अिसुन्त्धाि अनधकारीले 

सम्बशन्त्धत हविेर्ज्ञ वा हवशिष्टीकृत निकायलाई नियिु गिेछ र त्यसरी 

नियशुि गदान अिसुन्त्धाि अनधकारीले त्यस्तो हविेर्ज्ञ वा हवशिष्टीकृत निकायले 

गिुन पिे काम, प्रयोग गिन पाउिे अनधकार, पालि गिुन पिे ितन, कायनहवनध र 

त्यस्तो हविेर्ज्ञ वा हवशिष्टीकृत निकायले पाउिे पाररश्रनमक तथा अन्त्य सहुवधा 

समेत उललेख गरी सम्िौता गिुन पिेछ । 

(३) अिसुन्त्धाि अनधकारीलाई िेपाल सरकार वा हवशिष्टीकृत 

निकायको कमनचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा 

लेशखएको भए तापनि अिसुन्त्धाि अनधकारीबाट माग भएको समयावनधसम्म 

काजमा खटाउि ुपिेछ । 

३५. तामेलीमा राख्न े : यस ऐि बमोशजम अिसुन्त्धाि र तहहककात गदै जााँदा 

सङ्कलि भएका प्रमाणका आधारमा आरोहपत कसरु प्रमाशणत हिु िसविे भएमा 

अिसुन्त्धाि अनधकारीले तत्सम्बन्त्धी उजरुीलाई कारण सहहतको पचान खर्ा गरी 

तामेलीमा राख्न सविेछ र यसरी तामेलीमा राख्न ेनिणनय भएकोमा सोको सूचिा 

आरोहपत व्यशि र उजरुवालालाई ठदि ुपिेछ । 

तर पनछ कुिै ियााँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजरुीको सम्बन्त्धमा 

पिुः अिसुन्त्धाि र तहहककातको कारबाही अगानर् बढाउि यस दफाले कुिै 

बाधा प¥ुयाएको मानििे छैि । 

३६. मदु्दा दायर गिे : यस ऐि अन्त्तगनतको कसरुको आरोपको सम्बन्त्धमा कुिै 

व्यशि उपर भएको अिसुन्त्धाि र तहहककातबाट निजले सो कसरु गरेको हो 

भन्ने हवश्वास गिुन पिे मिानसब कारण भएमा अिसुन्त्धाि अनधकारीले भ्रष्टाचार 
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सम्बन्त्धी मदु्दाको कारबाही र हकिारा गिन प्रचनलत काििुबमोशजम अनधकार 

प्राप्त मदु्दा हेिे अनधकारी समि मदु्दा दायर गिेछ । 

पररच्छेद–४ 

भ्रष्टाचारको निगरािी सम्बन्त्धी व्यवस्था 

३७. राहष्ट्रय सतकन ता केन्त्र : (१) भ्रष्टाचारजन्त्य कायनलाई प्रभावकारी रूपमा 

नियन्त्रण गिन तथा भ्रष्टाचार हवरुद्ध जिचेतिा अनभवहृद्ध गिन िेपाल सरकारले 

प्रधािमन्त्रीको प्रत्यि रेखदेख र नियन्त्रणमा रहिे गरी एक राहष्ट्रय सतकन ता 

केन्त्र स्थापिा गिन सविेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको केन्त्रको प्रमखुको रूपमा िेपाल 

सरकारले निजामती सेवाको हवशिष्ट शे्रणीको कुिै अनधकृतलाई तोवि सविेछ 

र सो केन्त्रमा आवश्यकता अिसुार िेपाल सरकारको सेवाको कमनचारीहरू 

रहिेछि ्। 

३८. राहष्ट्रय सतकन ता केन्त्रको काम, कतनव्य र अनधकार : दफा ३७ को उपदफा 

(१) बमोशजम स्थाहपत राहष्ट्रय  सतकन ता केन्त्रको काम, कतनव्य र अनधकार 

देहाय बमोशजम हिेुछ :– 

(क) िेपाल सरकारका मन्त्रालय, हवभाग, कायानलय र सावनजनिक संस्थाबाट 

सम्पादि हिु ु पिे कायनहरू नियनमत रूपमा भए िभएको हवर्यमा 

सूचिा सङ्कलि गिे, 

(ख) िेपाल सरकारका मन्त्रालय, हवभाग, कायानलय वा सावनजनिक संस्थाबाट 

नियनमत रूपमा हिु ुपिे कायन भएको िपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो 

हवर्यमा सतकन  गिे, 
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(ग) सावनजनिक पद धारण गरेको व्यशिले प्रचनलत काििुबमोशजम ठदइएको 

सम्पशत्त हववरण र आयको अिगुमि गिे, 

(घ) भ्रष्टाचार हिु सविे स्थाि वा काममा नियनमत निगरािी राख्न,े छड्के 

जााँच र अन्त्वेर्ण गिे आवश्यक व्यवस्था नमलाउिे, 

(ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्त्धमा अपिाउि ु पिे िीनत, रणिीनत र 

तत्सम्बन्त्धी काििुमा कुिै सधुार गिुन पिे देशखएमा िेपाल सरकारलाई 

आवश्यक सिुाव ठदिे, 

(च) िेपाल सरकारका मन्त्रालय, हवभाग, कायानलय वा सावनजनिक संस्थामा 

उजरुी पेहटका राख्न ेव्यवस्था नमलाउिे, 

(छ) भ्रष्टाचारको रोकथाम गिे उद्देश्यले आवश्यकता अिसुार सम्बशन्त्धत 

निकायलाई कुिै सिुाव वा निदेिि ठदिे, 

(ज) भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी कसरुमा अिसुन्त्धाि गिे निकाय वा पदानधकारीबाट 

भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी आवश्यक हववरण वा सूचिा प्राप्त गरी अद्यावनधक 

गराई राख्न,े 

(ि) भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी प्राप्त कुिै जािकारी सम्बशन्त्धत निकायमा लेखी 

पठाउिे, 

(ञ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्त्धमा आइपिे अन्त्य कायन गिे वा गराउिे । 

(ट) िेपाल सरकारले तोकेको अन्त्य कायन गिे, गराउिे । 
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पररच्छेद–५ 

हवहवध 

३९. हववरण नलि वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सहकि े : (१) प्रचनलत काििुमा 

जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसरुमा अिसुन्त्धाि गदै जााँदा कुिै 

व्यशिको स्वदेि वा हवदेिमा रहेको कुिै बैङ्क वा हवत्तीय संस्थामा कारोबार 

भएको वा खाता सञ्चालिमा रहेको जािकारी कुिै स्रोतबाट खलुि आएमा 

अिसुन्त्धाि अनधकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेि ठदि सविेछ 

। अिसुन्त्धाि अनधकारीको आदेिािसुार सम्बशन्त्धत बैङ्क वा हवत्तीय संस्थाले 

त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न ुपिेछ । 

तर, हवदेिशस्थत बैङ्क वा हवत्तीय संस्थासंग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का 

राख्न परेमा अिसुन्त्धाि अनधकारीले कूटिैनतक माध्यम माफन त कारोबार वा खाता 

सञ्चालि रोक्का राख्न लगाउि सविेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कारोबार वा खाता रोक्का िराख्न ेिेपालशस्थत 

सम्बशन्त्धत बैङ्क वा हवत्तीय संस्थाको प्रमखुलाई अिसुन्त्धाि अनधकारीले पचास 

हजार रुपैयााँसम्म जररबािा गिन सविेछ । 

(३) अिसुन्त्धाि अनधकारीले अिसुन्त्धािको क्रममा आवश्यक ठािेमा 

सावनजनिक पद धारण गरेको व्यशिको सम्पशत्तको हववरण माग गिन वा त्यस्तो 

सम्पशत्त रोक्का राख्न सविेछ । 

४०. राहदािी जारी िगिन वा रोक्का राख्न सवि े : प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा 

लेशखएको भए तापनि कसरुको गाम्भीयनता, अनभयिुले कसरु गरेको अवस्था, शस्थनत 

र कसरुको मारा र कसरु ठहरेमा हिु सवि े सजायको आधारमा अिसुन्त्धाि 
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अनधकारीले कुिै अनभयिुलाई राहदािी जारी िगिे वा जारी भइसकेको भए सो 

राहदािी रोक्का राख्न सम्बशन्त्धत निकायलाई आदेि ठदि सविेछ । 

४१. स्थाि छोड्ि बन्त्देज गिन सवि े : कुिै व्यशि उपर यस ऐि बमोशजम कारबाही 

चलाएकोमा त्यस्तो व्यशिले गरेको कसरुको गाम्भीयनता, कसरु गदानको पररशस्थनत 

वा अवस्था र कसरु ठहरेमा हिुे सजायको मारा हेरी कुिै अनभयिुलाई 

अिसुन्त्धाि अनधकारीको स्वीकृनत नबिा कुिै स्थाि छोड्ि िपाउि ेगरी वा कुिै 

स्थािमा जाि िपाउिे गरी अिसुन्त्धाि अनधकारीले आदेि जारी गिन सविेछ । 

४२. म्याद तामेल सम्बन्त्धी व्यवस्था : (१) प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा लेशखएको 

भए तापनि यस ऐि अन्त्तगनतको कसरुमा हवदेिी व्यशिको िाममा म्याद तामेल 

गिुन पदान त्यस्तो व्यशिको िेपाल .......... नभरमा कुिै हकनसमको कायानलय 

वा प्रनतनिनध भए त्यस्तो कायानलय वा प्रनतनिनधको िाममा म्याद तामेल 

गररिेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूवनक तामेल भएको मानििेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायानलय वा प्रनतनिनध िभएमा त्यस्तो 

व्यशिको कारोबार हिेु मतुय स्थाि वा निजले स्थायी बसोबास गिे ठेगािा वा 

कारोबार गदानको बखत पराचारको लानग निजले ठदएको कुिै ठेगािा रहेछ 

भिे त्यस्तो ठेगािामा टेलेवस, टेनलफ्यावस वा अनभलेख हिु सविे दूरसञ्चारका 

अन्त्य माध्यम माफन त वा रशजष्टरी गरी हलुाक माफन त म्याद तामेल गररिेछ र 

त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूवनक तामेल भएको मानििेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 

हवदेिमा रहे बसेको व्यशिको िाममा म्याद तामेल गिन िेपाल सरकार वा 

                                              

  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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िेपाल ........... पि भएको कुिै सशन्त्धमा छुटै्ट व्यवस्था भएको रहेछ भिे 

सोही बमोशजम म्याद तामेल गिन यस दफाले बाधा प¥ुयाएको मानििे छैि । 

४३. सूचिा प्रकािि गिे : यस ऐि वा अन्त्य प्रचनलत काििुबमोशजम कुिै 

व्यशिको िाममा सूचिा पठाउाँदा वा म्याद तामेल गदान त्यस्तो व्यशिको 

ठेगािा पत्ता िलागी वा अन्त्य कुिै कारणले त्यस्तो सूचिा बिुाउि िसहकएको 

वा म्याद तामेल हिु िसकेको कुराको प्रनतवेदि पिन आएमा प्रचनलत काििुमा 

जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि त्यस्तो व्यशिलाई तीस ठदिसम्मको म्याद 

ठदई अिसुन्त्धाि भएको वा मदु्दा हेिे अनधकारी समि मदु्दा दायर भैसकेको भए 

सो हवर्यको संशिप्त हववरण उललेख गरी उपशस्थत हिु राहष्ट्रयस्तरको 

समाचारपरमा (हवदेिीको हकमा अंग्रजेी दैनिकमा) कम्तीमा दईुपटक 

सावनजनिक सूचिा प्रकािि गररिेछ र त्यसरी सूचिा प्रकािि भएकोमा यस 

ऐि वा अन्त्य प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि त्यस्तो 

व्यशिलाई रीतपूवनक सूचिा ठदइएको वा म्याद तामेल भएको मानििेछ । 

४४. सरकारी निकाय तथा सावनजनिक संस्थाको कतनव्य : कुिै सरकारी निकाय 

तथा सावनजनिक संस्थाको प्रमखुले आफ्िो वा आफ्िो मातहतका कुिै 

कायानलयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुिै जािकारी प्राप्त हिु आएमा तत्काल 

त्यस्तो हवर्यसंग सम्बशन्त्धत कागजात तथा फाइल आफ्िो शजम्मामा नलई 

सरुशित राख्न ु पिेछ र त्यस्तो हवर्यसंग सम्बशन्त्धत व्यशि तथा 

कमनचारीहरूसंग वास्तहवक कुरा बिुी भ्रष्टाचार भएको देशखिे कारण भएमा 

त्यस्तो कागजात अिसुन्त्धाि तथा तहहककातका लानग सम्बशन्त्धत निकायमा 

पठाउि ुपिेछ । 

                                              

 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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४५. अवकाि प्राप्त व्यशि उपर पनि मदु्दा चलाउि सहकिे : कुिै राष्ट्र सेवकले 

आफू कुिै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सावनजनिक सम्पनत वा 

िेपाल सरकारको स्वानमत्व भएको संस्थाको सम्पनत हहिानमिा वा हानि 

िोवसािी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्त्धमा त्यस्तो व्यशिले आफ्िो पदबाट 

अवकाि प्राप्त गरेपनछ पनि निज उपर मदु्दा चलाउि यस ऐिमा लशखएको 

कुिै कुराले बाधा प¥ुयाएको मानििे छैि । 

४६. मदु्दाको कारबाही र हकिारा गिन बाधा िपिे : प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा 

लेशखएको भए तापनि यस ऐि अन्त्तगनतको मदु्दा दायर हिु ुअगावै वा दायर 

भएपनछ अनभयिु वा प्रनतवादीको मतृ्य ु भएमा पनि मदु्दाको कारबाही र 

हकिारा गिन बाधा पिे छैि ।  

४७. सम्पनत जफत हिु े: कुिै व्यशिले यो ऐि वा प्रचनलत काििुबमोशजम भ्रष्टाचार 

गरेको मानििे कुिै कायन गरी आजनि गरेको सम्पशत्त र सोबाट बढे बढाएको 

अन्त्य सम्पनत समेत आफ्िो वा अरू कसैको िाममा राखेको प्रमाशणत भएमा 

त्यस्तो सम्पशत्त जफत हिेुछ । 

तर, त्यस्तो सम्पनतको हक कसैलाई हस्तान्त्तरण गररसकेको र त्यसरी 

हस्तान्त्तरण गदान थैली कायम भएको रहेछ भिे सो रकम कपाली सरह  

हिेुछ । 

४८. हवदेिी व्यशिको सम्पनत रोक्का राख्न आदेि ठदिे : (१) अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले ठदएको सूचिा वा दफा ४२ बमोशजम तामेल भएको म्याद 

बमोशजम अिसुन्त्धाि अनधकारी समि उपशस्थत िहिेु कुिै हवदेिी व्यशिको 

िेपाल .......... नभर कुिै सम्पनत, हक, हहत वा सरोकार रहेछ भिे त्यस्तो 

                                              

  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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व्यशि अिसुन्त्धाि अनधकारी समि उपशस्थत िभएसम्म त्यस्तो सम्पशत्त, हक, 

हहत वा सरोकार अिसुन्त्धाि अनधकारीले तोके बमोशजम यथाशस्थनतमा राख्न वा 

िेपाल .......... बाहहर लैजाि िपाउिे गरी अिसुन्त्धाि अनधकारीले आदेि 

ठदि सविेछ र त्यस्तो आदेिको पालिा गिुन सम्बशन्त्धत सबैको कतनव्य   

हिेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आदेि पालि िगिे व्यशिलाई 

अिसुन्त्धाि अनधकारीले एक लाख रुपैयााँसम्म जररवािा गिन सविेछ र त्यस्तो 

आदेि पालि िगरेको कारणबाट िेपाल सरकार वा सावनजनिक संस्थालाई 

कुिै हकनसमको हानि, िोवसािी भएको रहेछ भिे सो समेत निजबाट  

भराइिेछ । 

४९. िटु्टा उजूर गिेलाई सजाय : कसैले उजूरी ठदिे मिानसब कारण िभई 

कसैलाई कुिै हकनसमको हानि िोवसािी प¥ुयाउिे वा दःुख ठदिे नियतले कुिै 

राष्ट्रसेवक वा व्यशि उपर िटु्टा उजूर ठदएको ठहरेमा निजलाई अिसुन्त्धाि 

अनधकृतले पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबािा गिन सविेछ । 

५०. सम्पशत्त हववरण सम्बन्त्धी व्यवस्था : (१) सावनजनिक पद धारण गरेको 

व्यशिले त्यस्तो पद धारण गरेको नमनतले र यो दफा प्रारम्भ हुाँदाका बखत 

सावनजनिक पदमा बहाल रहेका व्यशिले यो ऐि प्रारम्भ भएको नमनतले साठी 

ठदिनभर र त्यसपनछ हरेक आनथनक वर्न समाप्त भएको नमनतले साठी ठदिनभर 

आफ्िो वा आफ्िो पररवारको िाममा रहेको सम्पशत्तको स्रोत वा निस्सा 

सहहतको अद्यावनधक हववरण िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा 

प्रकािि गरी तोकेको निकाय वा अनधकारी समि पेि गिुन पिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको म्यादनभर सम्पशत्तको हववरण पेि गिन 

िसविे सावनजनिक पद धारण गरेको व्यशिले त्यस्तो हववरण पेि गिन 

िसविाको कारण सहहत उललेख गरी म्याद थपको लानग अिरुोध गरेमा 

सम्बशन्त्धत निकाय वा अनधकारीले बढीमा तीस ठदिसम्मको म्याद थप ठदि 

सविेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम थप गरेको म्यादनभर पनि सम्पशत्तको 

हववरण पेि िगिे सावनजनिक पद धारण गरेको व्यशिलाई पााँच हजार रुपैयााँ 

जररबािा गरी निज र निजको पररवारको िाममा गैरकाििुी सम्पशत्त रहेको 

अिमुाि गरी सम्बशन्त्धत निकाय वा अनधकारीले अिसुन्त्धाि गिन सविेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम पेि हिु आएको सम्पशत्त हववरण गोप्य 

राशखिेछ । 

तर यस ऐि अन्त्तगनत अिसुन्त्धाि र तहहककातको नसलनसलामा सम्पशत्त 

हववरण माग हिु आएमा त्यस्तो हववरण सम्बशन्त्धत अनधकारीलाई उपलब्ध 

गराउि सहकिेछ । 

५१. बाधा हवरोध गिेलाई सजाय : यस ऐि अन्त्तगनतको अिसुन्त्धाि र तहहककात 

सम्बन्त्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा हवरोध गरेमा निजलाई अिसुन्त्धाि 

अनधकारीको प्रनतवेदिको आधारमा मदु्दा हेिे अनधकारीले छ महहिासम्म कैद 

वा पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररबािा वा दबैु सजाय गिन सविेछ । 

५२. सूचिाको गोप्यता : (१) भ्रष्टाचारको कसरुमा अिसुन्त्धाि र तहहककातको 

नसलनसलामा अिसुन्त्धाि अनधकारीलाई प्राप्त भएको सूचिा वा जािकारी वा 

बिेुको वा सङ्कलि गरेको प्रमाणहरू मदु्दा दायर िहुाँदै सावनजनिक रूपमा प्रकट 

गिुन हुाँदैि । 
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले उपयिु सम्िेको सावनजनिक महत्वको कुिै कुराको छािनबि, 

अिसुन्त्धाि र तहहककात सम्बन्त्धी हववरण आवश्यकता अिसुार प्रकािमा 

लयाउि सविेछ । 

५३. अिसुन्त्धाि तथा तहहककातमा संलग्ि कमनचारीलाई हवभागीय कारबाही हिुे : 

यो ऐि कायानन्त्वयि गिे नसलनसलामा अिसुन्त्धाि अनधकृत वा अिसुन्त्धाि तथा 

तहहककातमा संलग्ि अन्त्य कमनचारीले जािी जािी कुिै व्यशिलाई दःुख ठदिे 

नियतले कुिै कायन गरेको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो कमनचारीलाई हवभागीय 

कारबाही गररिेछ । 

५४. कैदमै बस्ि ुपिे : प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि यस 

ऐि अन्त्तगनतको कसरुमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यशिले कैदमै 

बस्ि ुपिेछ । 

५५. सजायको मागदाबीमा छूट हिु सविे : यस ऐि बमोशजमको अिसुन्त्धािको 

काम कारबाहीमा सहयोग गिे अनभयिुलाई अिसुन्त्धाि अनधकारीले आफ्िो 

सािीको रूपमा प्रस्ततु गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूणन वा आंशिक 

छूट ठदि सविेछ । 

तर निजले गरेको सहयोग अन्त्य सबदु वा प्रमाणबाट प्रमाशणत िभएमा 

वा निजले मदु्दा हेिे अनधकारी समि अिसुन्त्धाि अनधकारीलाई गरेको सहयोग 

प्रनतकूल हिेु गरी बयाि ठदएमा यस ऐि वा प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा 

लेशखएको भए तापनि निजउपर पिुः मदु्दा दायर गिन सहकिेछ । 

५६. कारबाही िहिु े:प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि भ्रष्टाचार 

भएको वा हिु लागेको हवर्यमा काििुी कारबाही अगानर् बढाउि वा भ्रष्टाचार 
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हिु िठदिे गरी सूचिा ठदिे राष्ट्रसेवकलाई निजले गरे वा प¥ुयाएको सहयोग 

बापत निजको सेवा ितन सम्बन्त्धी काििु अिसुार गोपिीयता भङ्ग गरेको 

आधारमा कारबाही हिेु छैि । 

५७. अनधकार प्रत्यायोजि : (१) अिसुन्त्धाि अनधकारीले िेपाल राजपरमा सूचिा 

प्रकािि गरी यस ऐि बमोशजम आफूलाई प्राप्त सबै वा केही अनधकार िेपाल 

सरकारको कुिै अनधकृतस्तरको कमनचारीले प्रयोग गिन पाउिे गरी प्रत्यायोजि 

गिन सविेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनधकार प्रत्यायोजि गदान सम्बशन्त्धत 

कमनचारीले अनधकार प्रयोग गिन पाउिे प्रादेशिक िेरानधकार सोही सूचिामा 

तोहकएबमोशजम हिेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको अनधकार प्रयोग गिन पाउिे अनधकारी 

सो प्रयोजिका लानग अिसुन्त्धाि अनधकारीप्रनत उत्तरदायी हिेुछ । 

५८. परुस्कार सम्बन्त्धी व्यवस्था : यस ऐि अन्त्तगनत सजाय हिेु कसरुमा 

तत्सम्बन्त्धी मौका तहहककात, अिसुन्त्धाि वा अन्त्य सबदु प्रमाण सङ्कलिको 

काममा अिसुन्त्धाि अनधकारीलाई सहयोग प¥ुयाउिे व्यशिलाई अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले उशचत परुस्कार ठदि सविेछ । 

५९. भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी मदु्दामा हविेर् व्यवस्था : प्रचनलत काििुमा जिुसकैु कुरा 

लेशखएको भए तापनि यस ऐि अन्त्तगनत दायर हिेु वा भएको मदु्दामा देहायका 

कुरामा देहाय बमोशजम हिेुछ :– 

(क) कुिै राष्ट्रसेवक वा अन्त्य कुिै व्यशिले यस ऐि अन्त्तगनत कसरु 

मानििे कुिै काम गरेको वा त्यस्तो काम गिे नसलनसलामा 

अन्त्य प्रचनलत काििुबमोशजम कसरु मानििे कुिै काम समेत 
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गरेको रहेछ भिे निज उपर अन्त्य प्रचनलत काििुबमोशजम छुटै्ट 

मदु्दा चलाउि बाधा पिे छैि । 

(ख) कुिै राष्ट्रसेवक वा अन्त्य व्यशिले यस ऐि अन्त्तगनतको कसरु 

मानििे कुिै काम गदान वा त्यस्तो काम गिे नसलनसलामा कुिै 

व्यशिको हक, सम्पशत्त वा सरोकार उपर पनि प्रनतकूल असर 

परेको रहेछ भिे त्यस्तो व्यशिले छुटै्ट मदु्दा दायर गिन बाधा 

पिे छैि । 

(ग) यस ऐि अन्त्तगनतको कसरुमा कुिै व्यशि उपर मदु्दा दायर 

भएकोमा त्यस्तो मदु्दाको प्रमाण बझु्दै जााँदा अन्त्य व्यशि उपर 

समेत मदु्दा दायर गिुन पिे देशखएमा त्यस्तो व्यशि उपर छुटै्ट 

अनभयोगपर दायर गिन बाधा पिे छैि । 

(घ) कुिै राष्ट्रसेवक वा अन्त्य व्यशिले िेपाल सरकार वा सावनजनिक 

संस्थालाई गैरकाििुी हानि िोवसािी प¥ुयाएकोमा सो असलु 

उपर गिन निज उपर छुटै्ट मदु्दा दायर भएकोमा यस ऐि 

अन्त्तगनत कसरुमा छुटै्ट मदु्दा चलाउि बाधा पिे छैि । 

(ङ) कुिै राष्ट्रसेवक वा व्यशि उपर यस ऐि अन्त्तगनत मदु्दा दायर 

भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यशि उपर िेपाल सरकार वा 

सावनजनिक संस्थालाई पगु्ि गएको हानि, िोवसािी भराउि 

सहकिे कुिै काििुी व्यवस्था रहेछ भिे सोही कारणले मार 

यस ऐि अन्त्तगनत मदु्दा चलाउि बाधा पगु्िे वा सोही कारणले 

मदु्दा खारेज हिेु छैि । 
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(च) यस ऐि अन्त्तगनतको मदु्दा हफतान नलि वा नमलापर गिन सहकिे 

छैि । 

६०. सरुाकी र त्यसको हववरण गोप्य राशखिे : यस ऐि अन्त्तगनतको कसरु गरेको 

वा गिन लागेको छ भन्ने कुराको सूचिा ठदिे सरुाकीको िाम र ठेगािा निजले 

चाहेमा गोप्य राशखिेछ । 

६१. बेवाररसे मालवस्त ुिेपाल सरकारको हिुे : (१) यस ऐि अन्त्तगनतको सजाय 

हिेु कसरुनसत सम्बशन्त्धत मालवस्तकुो धिी पत्ता िलागेमा अिसुन्त्धाि 

अनधकारीले कब्जा गरेको मालवस्तकुो कुिै हकदार भए हकदाबी गिन आउि 

पैंतीस ठदिको म्याद ठदई सावनजनिक सूचिा जारी गिुन पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको म्यादनभर हकदाबी िपरेमा वा 

हकदाबी परे पनि पयानप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पगु्िे िदेशखएमा त्यस्तो 

मालवस्त ुबेवाररसी मालवस्त ुमािी िेपाल सरकारको हिेुछ । 

६२. मालवस्त ु नललाम गिन सहकि े : (१) यस ऐि अन्त्तगनत सजाय हिेु कसरुका 

सम्बन्त्धमा कब्जा गररएको कुिै मालवस्त ु लामो समयसम्म कब्जामा रातदा 

शखया लानग वा अरू कुिै पररबन्त्दबाट टूटफूट वा िोवसाि हिु सविे 

देशखएमा वा सर्ी गली जािे भएमा वा परुािो भई मूलय घट्ि जािे भएमा वा 

बेवाररसे भएमा वा स्थाि अभावको कारणले सम्भार गिन िसविे वा राख्न 

िसहकिे भएमा प्रचनलत काििुबमोशजमको प्रहक्रया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्त ु

नललाम नबक्री गिन सहकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम नललाम नबक्रीबाट प्राप्त रकम धरौटी 

खातामा जम्मा गररिेछ । त्यस्तो मालवस्त ु सम्बशन्त्धत धिीलाई ठदिे ठहर 

भएकोमा नललाम नबक्रीबाट प्राप्त रकम मार हफतान पाउिेछ । 
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६३. बाधा िपिे : अन्त्य प्रचनलत काििुबमोशजम अन्त्य कुिै निकाय वा 

अनधकारीलाई प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्त्धी कसरुको अिसुन्त्धाि र तहहककात तथा 

अन्त्य कारबाही वा मदु्दा दायर सम्बन्त्धी अनधकार प्रयोग गिन यस ऐिमा 

लेशखएको कुिै कुराले बाधा प¥ुयाएको मानििे छैि । 

६४. नियम बिाउि सविे : यस ऐिको उद्देश्य कायानन्त्वयि गिन िेपाल सरकारले 

आवश्यक नियमहरू बिाउि सविेछ । 

६५. संिोधि, खारेजी र बचाउ : (१) राजश्व चहुावट (अिसुन्त्धाि तथा 

नियन्त्रण) ऐि, २०५२ को,– 

(क) दफा २ को खण्र् (ग) शिहकएको छ । 

(ख) दफा ६ को उपदफा (२) शिहकएको छ । 

(ग) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका “वा कमनचारी” भन्ने 
िब्दहरू शिहकएका छि ्। 

(घ) दफा १८ को उपदफा (२) शिहकएको छ । 

(ङ) दफा २१ को उपदफा (२) शिहकएको छ । 

(च) दफा २३ को उपदफा (२) शिहकएको छ । 

(छ) ठाउाँ ठाउाँमा प्रयोग भएका “वा भ्रष्टाचार” भन्ने िब्दहरू 
शिहकएका छि ्। 

(ज) दफा ५, पररच्छेद–४ र दफा २५ खारेज गररएको छ । 

(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐि, २०१७ खारेज गररएको छ । 

(३) भ्रष्टाचार निवारण ऐि, २०१७ बमोशजम भए गरेका काम कारबाही 
यसै ऐि बमोशजम भए गरेको मानििेछ । 

रष्टब्य :–  केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका 
िब्दहरूः–  
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 


