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सङ्गठित अपराध निवारण ऐि, २०७० 

 प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत 

२०७०।१२।१२ 

संशोधि गिे ऐि            

केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२          २०७२।११।१३ 

 

संवत ्२०७० सालको ऐि िं. १२ 

प्रस्ताविा : सववसाधारणको जीउ, ज्याि तथा सम्पत्तिको सरुक्षा गरी शात्ततत र सवु्यवस्था कायम गिव, 
मलुकुमा कािूि र व्यवस्था कायम गिवका लानग सङ्गठित अपराधलाई निवारण गिव, ववशेष प्रववनध 
अपिाई त्यस्तो अपराधको अिसुतधाि गिव र सङ्गठित अपराधबाट पीनित तथा साक्षीको संरक्षण गिे 
लगायत सो सँग सम्बत्ततधत अतय ववषयमा कािूिी व्यवस्था गिव वाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको अततररम संववधाि, २०६३ को धारा ८३ बमोत्तजम व्यवस्थावपका-संसदको हैनसयतमा 
संववधािसभाले यो ऐि बिाएको छ ।  
 

पररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्भक 

१.  संत्तक्षप् त िाम, ववस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “सङ्गठित अपराध निवारण ऐि, २०७०” 
रहेको छ ।  

(२) यो ऐि िेपालभर लागू हिुेछ र िेपाल बावहर रही बसी िेपाल वा िेपाली िागररक 
ववरुद्ध सङ्गठित अपराध गिे व्यत्तिको हकमा समेत लागू हिुेछ । 

(३) यो ऐि तरुुतत प्रारम्भ हिुेछ ।  
२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,–  

(क)  “अदालत” भत िाले दफा ४० बमोत्तजमको मदु्दा हेिे अदालत सम्झि ुपछव । 

(ख) “अिसुतधाि अनधकारी” भत िाले सङ्गठित अपराधको अिसुतधाि गिे अनधकारी 
सम्झि ुपछव । 

(ग) “अनधकारप्राप् त अनधकारी” भत िाले दफा २४ बमोत्तजमको अनधकृत वा निकाय 
सम्झि ुपछव । 
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(घ) “आपरानधक समूह” भत िाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पररच्छेद-२ मा उत्तललत्तखत 
सङ्गठित अपराध गिे उदे्दश्यले िेपालनभत्र वा िेपाल बावहर रहे भएको सङ्गठित 
वा असङ्गठित तीि वा तीिभतदा बढी व्यत्तिहरुको समूह सम्झि ुपछव ।  

(ङ)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोत्तजम” भत िाले यस ऐि अततगवत बिेको नियममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोत्तजम सम्झि ुपछव । 

(च) “पिुरावलोकि सनमनत” भत िाले दफा २९ बमोत्तजमको पिुरावलोकि सनमनत 
सम्झि ुपछव । 

(छ)  “सङ्गठित अपराध” भत िाले पररच्छेद-२ बमोत्तजमको अपराध सम्झि ुपछव ।  
(ज)  “सञ् चार अनभलेख” भत िाले तार, कम्प्यूटर वा कुिै ववद्यतुीय माध्यमबाट हिु े

वा भएको कुिै प्रकारको सञ् चारलाई ववद्यतुीय वा अतय कुिै यतत्रको माध्यमबाट 
अनभलेख गिे कायव सम्झि ुपछव ।  

(झ) “सम्पत्ति” भत िाले भौनतक वा अभौनतक, चल वा अचल, मूतव वा अमूतव सम्पत्ति 
सम्झि ुपछव र सो शब्दले कुिै मूलय भएको वस्त ुवा उपकरण, त्यस्तो सम्पत्ति 
उपर रहेको वा कायम हिुे हक, वहत वा अनधकार स्थावपत गिे कुिै कागजात, 

निस्सा वा अतय कुिै उपकरण समेतलाई जिाउँछ ।  
 

पररच्छेद-२ 

सङ्गठित अपराध सम्बतधी व्यवस्था 
३. सङ्गठित अपराध गिव िहिु े: (१) कसैले सङ्गठित अपराध गिव वा गराउि हदैुि । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग कसैले आपरानधक समूहको लाभको लानग, 

आपरानधक समूहको निदेशिमा, आपरानधक समूहको तफव बाट, आपरानधक समूहसँग नमलेर वा 
आपरानधक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जािी जािी कुिै गम्भीर अपराध गरेमा 
निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानििेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजिको लानग देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानििेछ :- 
(क) प्रचनलत कािूि बमोत्तजम तीि वषवभतदा बढी कैद सजाय हिुे कसूर्, 
(ख) पररच्छेद-३ बमोत्तजमको कुिै कसूर, र 
(ग) प्रचनलत कािूि बमोत्तजम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शदु्धीकरण वा आतङ्ककारी 

वियाकलापमा वविीय लगािी मानिि ेकसूर । 
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(४) कसैले कुिै आपरानधक समूहलाई सङ्गठित अपराध गिव वा सङ्गठित अपराध गिव 
सघाउ परु् याउि कुिै काम जािी जािी गरी वा िगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी 
हिुे वा सघाउ परु् याउिे वा सञ् चार साधि वा सूचिा प्रववनध उपलब्ध गराउिे वा आनथवक 
सहयोग गिे वा कुिै साधि उपलब्ध गराउिे वा सङ्गठित अपराध गिे व्यत्तिलाई आश्रय ठदि,े 

लकुाउिे वा भगाउिे कायव गिव वा गराउि हुँदैि । 

४. सङ्गठित अपराधको तयारी, उद्योग, षियतत्र गिव वा दरुुत्साहि ठदि वा मनतयार हिु िहिुे : कसैले 
सङ्गठित अपराधको तयारी गिव, षियतत्र गिव, उद्योग गिव वा सङ्गठित अपराध गिव दरुुत्साहि 
ठदि वा त्यस्तो अपराधमा मनतयार हिु हुँदैि । 

 

पररच्छेद-३ 

सङ्गठित अपराध सम्बतधी निषनेधत कायव तथा सजाय सम्बतधी व्यवस्था 
५. आपरानधक समूह स्थापिा गिव िहिु े: कसैले पनि आपरानधक समूह स्थापिा गिव वा सञ् चालि 

गिव वा गराउि वा जािी जािी आपरानधक समूहको सदस्य हिु वा कसैलाई सदस्य बिाउि 
हुँदैि । 

६. तयावयक कारबाहीमा अवरोध गिव िहिु े: (१) कसैले सङ्गठित अपराधको तयावयक कारबाहीको 
नसलनसलामा गररिे वा गररएको कुिै काम कारबाहीमा बाधा अवरोध खिा गरी तयावयक 
कारबाहीमा अवरोध गिव वा गराउि हुँदैि । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग कसैले देहायको कुिै काम गरेमा निजले 
तयावयक कारबाहीमा अवरोध गरेको मानििे छ :-  

(क) कसैलाई मदु्दाको कारबाहीका सम्बतधमा झटुो प्रमाण ठदिको लानग 
साक्षीको रुपमा प्रस्ततु गिे वा झटुो प्रमाण पेश गिव वा मदु्दाको कारबाही 
वा प्रमाण सङ्कलिको कायवमा मदु्दाको पक्ष वा साक्षी वा उजूरीकर् तालाई 
झटुो बयाि वा बकपत्र गिव वा गराउिका लानग कुटवपट वा आिमण 
गिे, िर, त्रास देखाउिे वा धम्की ठदिे वा कुिै प्रलोभि, अितु्तचत दबाब 
ठदिे वा अतय कुिै तररकाले अबरोध परु् याउिे, 

(ख) मदु्दाको कारबाहीका सम्बतधमा कुिै साक्षीलाई अदालतमा उपत्तस्थत हिु 
वा प्रमाणको सङ्कलि वा प्रस्तनुतकरण गिव बाधा अवरोध गिे, वा 
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(ग) तयाय सम्पादि वा कािूि कायावतवयि गिे अनधकारीलाई कुटवपट वा 
आिमण गिे, िर, त्रास देखाउिे वा धम्की ठदि ेवा अितु्तचत प्रलोभि 
ठदिे वा आफ्िो पदीय त्तजम्मेवारी पूरा गिवबाट कुिै तररकाले बाधा 
अवरोध परु् याउिे ।  

७.  ववध्वंसात्मक कायव गिव िहिुे  : (१) कसैले ववध्वंसात्मक कायव गिव वा गराउि हुँदैि । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग कसैले देहायका कुिै काम गरेमा निजले 
ववध्वंसात्मक कायव गरेको मानििेछ :- 

(क) कुिै प्रकारको हातहनतयार, बम, ववष्फोटक पदाथव वा अतय कुिै उपकरण 
वा वस्त ु प्रयोग गरी िेपालको साववभौमसिा, प्रादेत्तशक अखण्िता वा 
िेपाल वा यसको कुिै भागको सरुक्षा वा शात्ततत र व्यवस्थामा खलल 
पािे वा ववदेशत्तस्थत िेपाली कूटिीनतक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा 
िेपालत्तस्थत ववदेशी नियोग वा अततरावविय अततरसरकारी संस्थाको 
आवासीय कायावलय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुिै साववजनिक वा निजी 
पूवावधार, संरचिा वा ववकास पररयोजिाको संरचिा वा त्यसको हाता वा 
त्तशक्षण संस्था, स्वास््य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सववसाधारणलाई 
साववजनिक सेवा प्रदाि गिे सेवा प्रदायकको भवि, साधि, उपकरण, यतत्र 
ध्वस्त गरी क्षनत परु् याउि ेवा तोिफोि गिे वा सोको योजिा बिाउि े
वा त्यस्तो स्थािमा मानिसको जीउ ज्याि जाि,े अङ्गभङ्ग हिुे वा चोटपटक 
परु् याई घाइते तलुयाउिे काम वा आगो लगाउिे वा दैनिक उपभोग्य 
वस्तमुा वा साववजनिक स्थािमा ववषाल ु पदाथव प्रयोग गरी मानिसको 
जीउ ज्याि जाि ेवा अङ्गभङ्ग हिु ेवा अतय क्षनत परु् याउि ेकाम, 

(ख) खण्ि (क) मा उत्तललत्तखत कुिै काम गरी सववसाधारणको आवत जावत 
गिे वा भेला हिुे काममा िर, त्रास, फैलाई आतवङ्कत गिे कुिै काम,  

(ग) खण्ि (क) वा (ख) बमोत्तजमको उदे्दश्यको लानग सो खण्िमा उत्तललत्तखत 
पदाथव प्रयोग गरी वा प्रयोग गिे धम्की ठदई वा त्यस्तो पदाथव प्रयोग 
िगरी अतय कुिै पदाथव वा साधि प्रयोग गरी वा प्रयोग गिे धम्की ठदई 
कसैको जीउ ज्याि नलि,े अङ्गभङ्ग गिे, घाइते तलुयाउिे वा अतय कुिै 
प्रकारको क्षनत गिे धम्की ठदई कुिै स्थाि वा कुिै प्रकारको सवारी 
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साधिमा कसैलाई जोरजलुमु गिे वा आतवङ्कत गिे वा त्यस्तो स्थाि र 
साधिबाट वा त्यस्तो साधिद्वारा यात्रा गरररहेका कसैलाई त्यस्तो साधि 
सवहत वा साधि रवहत अपहरण गिे वा त्यस्तो कायवद्वारा आतवङ्कत 
तलुयाउिे काम,   

(घ) खण्ि (क), (ख) वा (ग) बमोत्तजमको उदे्दश्यले कुिै प्रकारको 
हातहनतयार वा बम वा ववष्फोटक पदाथव वा ववषाल ुपदाथव उत्पादि 
गिे, ववतरण गिे, सञ् चय गिे, ओसार पसार वा निकासी पैिारी गिे, 

नबिी गिे, नलएर वहड्िे वा जिाि गिे वा जािी जािी त्यस्तो कायवमा 
सघाउ परु् याउि ेकाम,  

(ङ) खण्ि (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोत्तजमको उदे्दश्यको निनमि जबरजस्ती 
गरी िगदी वा त्तजतसी उिाउि,े सम्पत्ति लटुवपट गिे काम । 

८. आपरानधक लाभ (एक्सटसवि) नलि िहिु े: (१) कसैले आपरानधक लाभ नलि वा नलि लगाउि   
हुँदैि ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग कसैले नियतपूववक कुिै व्यत्तिलाई निजको 
वा अरु कसैको जीउ ज्याि वा सम्पत्तिमा कुिै क्षनत परु् याउिे िर त्रासमा पारी निजबाट 
बेइमािीपूववक आफ्िो वा अरु कसैको लानग िगदी, त्तजतसी वा अतय कुिै लाभ उिाएमा वा 
त्यस्तो लाभ उिाउिे नियतले कुिै काम गरे वा गराएमा वा निजलाई कुिै काम गिवबाट 
रोकेमा आपरानधक लाभ नलएको मानििेछ । 

९. सजाय : देहायको कसूर गिेलाई देहाय बमोत्तजम सजाय हिुेछ :- 
(क) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ि (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) 

बमोत्तजमको कसूर गिेलाई प्रचनलत कािूि बमोत्तजम हिुे सजायको अनतररि 
थप पचास प्रनतशत सजाय, 

तर जतमकैद वा सो भतदा बढी सजाय हिु ेकसूरदारलाई थप सजाय 
हिुे छैि । 

(ख)  दफा ३ को उपदफा (४) बमोत्तजमको कसूर गिेलाई प्रचनलत कािूिमा कुिै 
सजायको व्यवस्था भएको रहेिछ भि े पाँच वषवसम्म कैद वा पाँच लाख 
रुपैयाँसम्म जररवािा वा दवैु सजाय, 
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(ग) दफा ५ बमोत्तजमको कसूर गिेलाई पाँच वषवसम्म कैद र पचास हजार 
रुपैयाँसम्म जररवािा, 

(घ) दफा ६ बमोत्तजमको कसूर गिेलाई तीि वषवसम्म कैद र दईु लाख रुपैयाँसम्म 
जररवािा, 

(ङ) दफा ७ बमोत्तजम कसूर गिेलाई देहाय बमोत्तजमको सजाय हिुेछ :- 
(१) त्यस्तो कसूरबाट कसैको जीउ ज्याि गएको रहेछ भिे त्यस्तो कसूर 

गिे, गराउि ेवा षियतत्र गिे मखु्य व्यत्ति र त्यस्तो कसूर गिव अह्राउि े
व्यत्तिलाई जतमकैद, 

(२) त्यस्तो कसूर भइसकेको तर कसैको जीउ ज्याि गएको रहेिछ भि े
त्यस्तो कसूर गिे, गराउिे वा षियतत्र गिे मखु्य व्यत्ति र त्यस्तो कसूर 
गिव अह्राउिे व्यत्तिलाई जतमकैद, 

(३) ववध्वंसात्मक कायवको कसूरको उद्योग गिे वा दरुुत्साहि ठदिे वा सो 
कसूर गिव बाध्य गराउिे वा सो गिव गराउिको लानग एकभतदा बढी 
व्यत्ति जम्मा गिे वा समूह खिा गिे वा त्यस्तो कायव गिव गराउि 
खटि पटि गिे वा त्यस्तो काममा जिुसकैु तवरले भाग नलि ेवा त्यस्तो 
कायव गिे उदे्दश्यले हातहनतयार, बम, ववष्फोटक पदाथव वा ववषाल ुपदाथव 
उत्पादि वा ववतरण गिे वा राख् िे वा ओसार पसार वा आयात नियावत 
गिे वा कुिै प्रकारले नलि ु ठदि ु गिे वा प्रचार प्रसार गिे गराउिे 
व्यत्तिलाई कसूरको मात्रा अिसुार तीि वषवदेत्तख दश वषवसम्म कैद,  

(४) ववध्वंसात्मक कायवको कसूरको मनतयारलाई सङ्गठित अपराध गिे 
व्यत्तिलाई हिुे सजायको आधा सजाय । 

(च) दफा ८ बमोत्तजमको कसूर गिे व्यत्तिलाई देहाय बमोत्तजम सजाय हिुेछ :- 
(१) आपरानधक लाभ नलिे नियतले कसैको ज्याि नलि,े अङ्गभङ्ग गिे वा 

गम्भीर चोट परु् याउिे िर वा त्रास देखाएमा सात वषवसम्म कैद र सिरी 
हजार रुपैयाँसम्म जररवािा,   

(२) कसैको व्यवसायमा गैर कािूिी तररकाले कुिै क्षनत परु् याउि ेवा चररत्रमा 
झटुो दोष लगाउिे नियतले िर, त्रास देखाई आपरानधक लाभ नलएको 
भए चार वषवसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जररवािा,  
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(३) उपखण्ि (१) वा (२) मा लेत्तखए बाहेक अतय अवस्थामा आपरानधक 
लाभ नलएमा एक वषवसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जररवािा । 

१०. क्षनतपूनतव भराउि ुपिे : (१) यस ऐि बमोत्तजमको कुिै कसूर गरी सरकारी, साववजनिक वा निजी 
सम्पत्तिको क्षनत भएको रहेछ भिे सो कसूर गिे वा गराउि ेव्यत्तिबाट क्षनतपूनतव भराउि ुपिेछ 
। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग मदु्दाको वकिारा गदाव अदालतले उपदफा (१) 
बमोत्तजम भराउि ुपिे क्षनतपूनतवको रकम समेत निधावरण गिुव पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम क्षनतपूनतव निधावरण गदाव सम्पत्तिमा पगेुको वास्तववक हानि 
वा िोक्सािीलाई आधार मािी गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोत्तजम निधावरण गररएको क्षनतपूनतव कसूरदारले भिुािी गिुव पिेछ 
र िगरेमा निजको अंशभागमा पिे सम्पत्ति नललाम गरी असलु उपर गिुव पिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोत्तजम असलु उपर हिु िसकेमा जररवािा बापत प्रचनलत कािूि 
बमोत्तजम हिु ेअवनधसम्मको कैद हिुेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

अिसुतधाि तथा अनभयोजि सम्बतधी व्यवस्था 
११. अिसुतधाि गिे अनधकारी  प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि भ्रष्टाचार, 

सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्ककारी वियाकलापमा वविीय लगािी बाहेकका सङ्गठित अपराधको 
अिसुतधाि कम्तीमा अनधकृतस्तरको प्रहरी कमवचारीले गिेछ । 

१२. ववशषे अिसुतधाि टोली गिि गिव सक्ि े M (१) दफा ११ मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए 
तापनि सङ्गठित अपराधको अिसुतधाि गिवको लानग सम्बत्ततधत ववषयको ववशेषज्ञ संलग्ि रहेको 
अिसुतधाि टोली गिि गिव उपयिु हिुे देत्तखएमा िेपाल सरकारले महातयायानधविा र प्रहरी 
महानिरीक्षकसँग परामशव गरी त्यस्तो टोली गिि गिव सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम गिि भएको अिसुतधाि टोलीलाई यो ऐि वा प्रचनलत 
कािूि बमोत्तजम अिसुतधाि अनधकारीलाई भएको अनधकार हिुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोत्तजमको अिसुतधाि टोलीले अिसुतधाि पूरा गरेपनछ अिसुतधाि 
प्रनतवेदि अिसुतधाि अनधकारीलाई बझुाउि ुपिेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोत्तजम ठदइएको प्रनतवेदिको आधारमा अिसुतधाि अनधकारीले 
मदु्दाको अिसुतधाि गरी कारबाही गिुव पिेछ । 

१३. ववशषे अिसुतधाि पद्धनत अपिाउि सवकि ेM (१) प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए 
तापनि सङ्गठित अपराधको अिसुतधाि गदाव आवश्यकता अिसुार नियत्ततत्रत अिसुतधाि प्रववनध 
(कतरोल िेलीभरी) वा गपु् त कारबाही अिसुतधाि (अण्िर कभर अपरेशि) र यस्तै अतय 
उपयिु अिसुतधाि पद्धनत अपिाउि  सवकिेछ ।  

 स्पष्टीकरण M यस दफाको प्रयोजिको लानग “नियत्ततत्रत अिसुतधाि प्रववनध” भत िाले सङ्गठित 
अपराधको अिसुतधाि गिव वा सङ्गठित अपराधमा संलग्ि व्यत्तिको पवहचाि गिे उदे्दश्यले 
अिसुतधाि अनधकारीको जािकारी वा प्रत्यक्ष निगरािीमा अिसुतधाि अनधकारीको कायावलयमा 
अनभलेख राखी कुिै गैरकािूिी वस्त ुप्रयोग गिे वा त्यस्तो वस्त ुएक िाउँबाट अकै िाउँमा 
ढुवािी गिे वा ओसार पसार गिे प्रववनध सम्झि ुपछव ।  

(२) सङ्गठित अपराधको अिसुतधाि गिवको लानग अिसुतधाि अनधकारीले आवश्यकता 
अिसुार सरुाकी प्रयोग गिव सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजमको सरुाकीको वववरण तोवकए बमोत्तजम गोप्य राख् ि ुपिेछ 
। 

१४. वहरासतमा राख् ि सवकि ेअवनध M प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि सङ्गठित 
अपराधको अिसुतधािको लानग त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यत्तिलाई अिसुतधािको 
प्रगनतको आधारमा अदालतको अिमुनत नलई पटक पटक गरी सािी ठदिसम्म वहरासतमा राख् ि 
सवकिेछ । 

१५. सम्पत्ति रोक् का राख् ि सवकि े M (१) सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यत्तिले त्यस्तो 
अपराधबाट प्राप् त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्ताततरण गिव वा नबिी ववतरण गिव वा कुिै 
उपायले लकुाउि वा पररवतवि गिव सक्छ भिी ववश् वास गिुव पिे मिानसब कारण भएमा 
अिसुतधाि अनधकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्ताततरण गिव, नधतो वा बतधक ठदि वा 
नबिी ववतरण गिवबाट रोक लगाउिको लानग सम्बत्ततधत निकाय वा संस्थालाई आदेश ठदिको 
लानग अदालत समक्ष निवेदि ठदि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम निवेदि परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई 
हस्ताततरण गिव, नधतो वा बतधक ठदि वा नबिी ववतरण गिवबाट रोक लगाउिे गरी सम्बत्ततधत 
निकाय वा संस्थालाई आदेश ठदि सक्िेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोत्तजमको आदेश प्राप् त भएपनछ त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो 
सम्पत्ति तरुुतत रोक् का राखी सोको जिाउ अदालत र अिसुतधाि अनधकारीलाई ठदि ुपिेछ । 

१६. कारोबारको वववरण माग्ि वा कारोबार वा खाता रोक् का राख् ि सवकि ेM (१) प्रचनलत कािूिमा 
जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अिसुतधािबाट सो अपराधको आरोप 
लागेको व्यत्ति वा निजको पररवारको कुिै सदस्य वा सो अपराधमा संलग्ि भएको छ भिी 
ववश् वास गिुव पिे मिानसव कारण भएको कुिै व्यत्तिको कुिै बैङ्क वा वविीय संस्थामा कुिै 
कारोबार भएको वा खाता रहेको देत्तखएमा अिसुतधाि अनधकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको 
वववरण माग गिव वा त्यस्तो कारोबार वा अदालतको अिमुनत नलई खाता रोक् का राख् ि आदेश 
ठदि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको आदेश भएमा सम्बत्ततधत बैङ्क वा वविीय संस्थाले सो 
आदेश बमोत्तजमको वववरण उपलब्ध गराउि र कारोबार वा खाता रोक् का राख् ि ुपिेछ । 

१७. राहदािी रोक् का राख् ि सवकि े M (१) सङ्गठित अपराधको अिसुतधािको नसलनसलामा सो 
अपराधको गम्भीरता, अपराध गदावको अवस्था, अपराधको मात्रा र सो अपराध िहरेमा हिु सक्ि े
सजायलाई ववचार गदाव सो अपराधको आरोप लागेको व्यत्तिलाई राहदािी जारी िगिव र निजका 
िाममा राहदािी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदािी रोक् का गिव आवश्यक देत्तखए अिसुतधाि 
अनधकारीले त्यस्तो व्यत्तिलाई राहदािी जारी िगिव वा निजका िाममा राहदािी जारी भइसकेको 
भए राहदािी रोक् का राख् ि सम्बत्ततधत निकायमा लेखी पिाउिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम लेखी आएकोमा सम्बत्ततधत निकायले त्यस्तो व्यत्तिको 
िाममा राहदािी जारी गिव हुँदैि र राहदािी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदािी रोक् का राख् ि ु
पिेछ । 

१८. टेनलफोि वा सञ् चारको वववरण माग गिव सवकि े M (१) कुिै व्यत्तिले सङ्गठित अपराध गिे 
नसलनसलामा कम्प्यूटर, टेनलफोि, मोबाइल फोि वा अतय कुिै प्रकारको दूरसञ् चार माध्यमको 
प्रयोग गरेको वा ववद्यतुीय वा अतय कुिै सञ् चार माध्यमबाट कुिै प्रकारको सूचिा आदाि प्रदाि 
गरेको पाइएमा अिसुतधाि अनधकारीले अनधकारप्राप् त अनधकारीको अिमुनत नलई त्यस्तो 
कम्प्यूटर, टेनलफोि, मोबाइल फोि वा दूरसञ् चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ् चार सम्बतधी 
वववरण वा सूचिा उपलब्ध गराई ठदि सम्बत्ततधत अनधकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश 
ठदि सक्िेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजम आदेश भएकोमा त्यस्तो अनधकारी, निकाय वा सेवा 
प्रदायकले त्यस्तो टेनलफोि, मोबाइल फोि वा दूरसञ् चार माध्यम वा सो बाट भएको सञ् चार 
सम्बतधी वववरण वा सूचिा उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

१९. सञ् चार माध्यम निष्कृय गिव सवकि ेM (१) प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि 
कुिै व्यत्तिले सङ्गठित अपराध गिे नसलनसलामा टेनलफोि, मोबाइल फोि वा अतय कुिै प्रकारको 
दूरसञ् चार माध्यमको प्रयोग गरररहेको वा गिव लागेको वा ववद्यतुीय वा अतय कुिै सञ् चार 
माध्यमबाट कुिै प्रकारको सूचिा आदाि प्रदाि गरररहेको छ भिी ववश् वास गिुव पिे मिानसब 
कारण भएमा अिसुतधाि अनधकारीले अनधकारप्राप् त अनधकारीको अिमुनत नलई त्यस्तो टेनलफोि, 

मोबाइल फोि वा सञ् चार माध्यम निष्कृय गिव वा फोि वा सञ् चार सम्पकव  िहिु ेव्यवस्था गिव 
सम्बत्ततधत निकाय, अनधकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश ठदि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम आदेश भएकोमा त्यस्तो अनधकारी, निकाय वा सेवा 
प्रदायकले त्यस्तो  टेनलफोि, मोबाइल फोि वा सञ् चार निष्कृय गिव वा सञ् चार सम्पकव  िहिु े
व्यवस्था गिुव पिेछ । 

२०. प्रहरी कायावलयमा पिाउि ुपिे M (१) सङ्गठित अपराधका सम्बतधमा प्रहरी कायावलय बाहेक 
अतय कुिै निकायमा कुिै उजूरी परेमा त्यस्तो निकायले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शदु्धीकरण र 
आतङ्ककारी वियाकलापमा वविीय लगािी सम्बतधी मदु्दाको उजूरी तथा कुिै प्रमाण संलग्ि 
गरेको भए सो समेत संलग्ि गरी सम्बत्ततधत निकायमा र अतय उजूरीको हकमा सम्बत्ततधत 
प्रहरी कायावलयमा तरुुतत पिाउि ुपिेछ । 

(२) प्रचनलत कािूि बमोत्तजम कसूर मानिि े कुिै कायवका सम्बतधमा सो कसूर 
अिसुतधाि गिव अनधकारप्राप् त निकाय वा अनधकारीबाट भएको अिसुतधािबाट त्यस्तो कसूर 
सङ्गठित अपराध देत्तखि आएमा उजूरी, आरोप लागेको व्यत्ति र अिसुतधािको नसलनसलामा 
तयार भएका कागजात तथा सड्ढनलत  प्रमाण सम्बत्ततधत प्रहरी कायावलयमा तरुुतत पिाउि ुपिेछ 
। 

तर भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्ककारी वियाकलापमा वविीय लगािी सम्बतधी 
मदु्दाको प्रचनलत कािूि बमोत्तजम अिसुतधाि गिे निकाय वा अनधकारीले त्यस्तो मदु्दाको 
अिसुतधाि आफैं  गिुव पिेछ । 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम उजूरी, आरोप लागेको व्यत्ति, कागजात वा प्रमाण 
प्राप् त हिु आएमा सम्बत्ततधत प्रहरी कायावलयले अिसुतधाि गरी आवश्यक कारबाही गिुव पिेछ 
। 

२१.  सजायको माग दाबीमा छुट ठदि सवकि ेM (१) प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए 
तापनि सङ्गठित अपराधको अनभयोग लागेको कुिै अनभयिुले आफूले गरेको अपराध स्वीकार 
गरी सो अपराधका सम्बतधमा प्रमाण जटुाउि तथा अतय अनभयिु वा त्यसको नगरोह वा 
मनतयारलाई पिाउ गिव प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ परु् याएमा र निजले 
पवहलो पटक सङ्गठित अपराध गरेको देत्तखएमा त्यस्तो सङ्गठित अपराधमा निजलाई हिुे सजायमा 
पचहिर प्रनतशत सम्म छुट ठदि ेगरी माग दाबी नलई मदु्दा दायर गिव सवकिेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि निजले गरेको सहयोग अतय 
सबतु प्रमाणबाट प्रमात्तणत िभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकीललाई गरेको सहयोग 
प्रनतकूल हिु ेगरी अदालत समक्ष बयाि ठदएमा यस ऐि वा प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा 
लेत्तखएको भए तापनि निज उपर पिुः मदु्दा दायर गिव सवकिेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस 
दफा बमोत्तजम सजायको माग दाबीमा छुट ठदि पाइिे छैि M- 

(क) मखु्य अनभयिुलाई सजायको माग दाबी छुट ठदि, 

(ख) कुिै सङ्गठित अपराधमा कैद सजाय पाएकोमा कैद भिुाि भएको तीि 
वषव पूरा िभएसम्म, 

(ग) एकपटक सजाय छुटको सवुवधा पाइसकेको भएमा । 

२२. थप अनभयोग लगाउि सवकि े M कुिै व्यत्ति ववरुद्ध सङ्गठित अपराधको मदु्दाको अनभयोगपत्र 
दायर भइसके पनछ सोही अपराधका सम्बतधमा अतय व्यत्तिका ववरुद्ध मदु्दा दायर गिव वा 
त्यसरी मदु्दा दायर भइसकेको अनभयिु ववरुद्ध सोही अपराधमा वा अतय कुिै कसूरमा थप 
अनभयोग लगाई अदालतमा अनभयोगपत्र दायर गिव सवकिेछ । 

पररच्छेद–५ 

सञ् चार अनभलेख सम्बतधी ववशेष व्यवस्था 
२३. सञ् चार अनभलेख गिव सवकि े M सङ्गठित अपराधको अिसुतधािको नसलनसलामा अिसुतधाि 

अनधकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा सो भतदा मानथको अनधकृतले कुिै व्यत्तिको सञ् चार यस पररच्छेद 
बमोत्तजम अनभलेख गिव सक्िेछ । 
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२४. अनधकारप्राप् त अनधकारी तोक्ि े M यस पररच्छेद बमोत्तजम सञ् चार अनभलेख गिव अिमुनत ठदि े
प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी िेपाल सरकारको 
कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको कुिै अनधकृत वा कुिै निकायलाई अनधकारप्राप् त अनधकारी 
तोक्िेछ । 

२५. अिमुनत नलि ुपिे M (१) दफा २३ बमोत्तजम सञ् चार अनभलेख गिवको लानग अनधकारप्राप् त 
अनधकारीको अिमुनत नलि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम अिमुनत नलिको लानग त्यस्तो अिसुतधाि अनधकारी, प्रहरी 
उपरीक्षक वा अनधकृतले देहायका वववरणहरु संलग्ि गरी अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष 
नलत्तखत निवेदि ठदि ुपिेछ M- 

(क) निवेदि ठदिे अनधकारीको िाम र पद, 

(ख) सम्भव भएसम्म सङ्गठित अपराधको प्रकृनत र त्यस्तो अपराध भइरहेको, 
भएको वा हिु सक्िे स्थाि र त्यस्तो अपराधसँग सम्बत्ततधत अतय 
वववरण, 

(ग) अनभलेख गररि ेसञ् चारको माध्यम र अनभलेख गररि ेस्थाि, 

(घ) सञ् चार अनभलेख गररिे व्यत्तिको उपलब्ध भए सम्मको वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम निवेदि प्राप् त भएमा अनधकारप्राप् त अनधकारीले निवेदि 
ठदिे अनधकारीलाई थप प्रमाण पेश गिव लगाउि सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोत्तजम निवेदि परेमा अनधकारप्राप् त अनधकारीले अिसुतधािको 
अवस्था र देहायका कुरालाई ववचार गरी सञ् चार अनभलेख गिव अिमुनत ठदि सक्िेछ M- 

(क) निवेदिमा उत्तललत्तखत सङ्गठित अपराध भएको, भइरहेको वा हिु सक्िे 
मिानसब आधार भएमा, 

(ख) सञ् चार अनभलेख गदाव सङ्गठित अपराधसँग सम्बत्ततधत सबतु प्रमाण प्राप् त 
हिु सक्िे मिानसब आधार भएमा, 

(ग) सामातय रुपले प्रमाण सङ्कलि गिे प्रयास भएकोमा त्यस्तो प्रयास सफल 
हिु िसकेको वा हिु िसक्िे देत्तखएको वा त्यस्तो कायव गिुव ज्यादै 
जोत्तखमपूणव हिु सक्िे देत्तखएको आधार भएमा,  
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(घ) त्यस्तो सञ् चारको साधि सम्बत्ततधत व्यत्तिको स्वानमत्व, त्तजम्मा वा 
अधीिमा रहेको वा निजले बारम्बार प्रयोग गिे गरेको मिानसब आधार 
भएमा । 

(५) उपदफा (४) बमोत्तजम अिमुनत ठदँदा बढीमा सािी ठदिको लानग ठदि सवकिेछ 
। 

(६) उपदफा (४) बमोत्तजम अिमुनत ठदँदा अनधकारप्राप् त अनधकारीले अिमुनतपत्रमा 
देहायका कुराहरु खलुाउि ुपिेछ M- 

(क)  जिु व्यत्तिको सञ् चार अनभलेख गररि ेहो सो व्यत्तिको िाम, थर, वति 
लगायत उपलब्ध भए सम्मका अतय वववरण,  

(ख)  अनभलेख गररि ेसञ् चार माध्यम तथा सञ् चार अनभलेख गररिे स्थाि, 

(ग)  सञ् चार अनभलेख गिे निकाय र अनधकारी भए निजको िाम, पद र अतय 
वववरण, 

(घ)  सञ् चार अनभलेख गिव पाउिे अिमुनतको अवनध । 

(७) अनधकारप्राप् त अनधकारीले यस दफा बमोत्तजम अिमुनत ठदँदा अिसुतधाि अनधकारी 
आफैं ले वा निजको प्रत्यक्ष निदेशि र निगरािीमा रही अतय प्रहरी कमवचारी वा सञ् चार सेवाको 
सञ् चालकले मात्र सञ् चार अनभलेख गिे गरी ठदि ुपिेछ । 

(८) यस दफा बमोत्तजम सञ् चार अनभलेख गिे अिमुनत ठदँदा अनधकारप्राप् त अनधकारीले 
सम्बत्ततधत व्यत्तिलाई सम्बत्ततधत संस्थाको सनुबधाबाट सेवा प्राप् त गिव कुिै प्रकारको अवरोध 
िहिुे गरी अनभलेख गिव अिमुनतप्राप् त अनधकारीलाई त्यस्तो सूचिा इतटरसेप्ट गिव सम्बत्ततधत 
सञ् चार सेवा तथा आवश्यक प्राववनधक सहयोग उपलब्ध गराउि सञ् चार सेवा प्रदायक वा सो 
व्यवसायको धिी वा सञ् चालि गिे व्यत्ति वा अतय सम्बत्ततधत व्यत्तिलाई आदेश ठदि ुपिेछ 
। 

(९) यस दफा बमोत्तजम भएको कारबाही वा आदेश गोप्य रुपमा हिु ुपिेछ र त्यस्तो 
कारबाही वा आदेशको जािकारी अनधकारप्राप् त व्यत्ति बाहेकको अतय व्यत्तिलाई कुिै 
वकनसमबाट ठदएमा वा सङ्केत गरेमा त्यस्तो काम गिे व्यत्तिले मनतयार भई यस ऐि बमोत्तजमको 
अपराध गरेको मानििेछ ।  

२६. तत्काल सञ् चार अनभलेख गिव सवकि ेM (१) दफा २५ मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि 
सङ्गठित अपराधको अिसुतधािको नसलनसलामा कुिै व्यत्तिको सञ् चार तत्काल अनभलेख िगरी 
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िहिुे भएमा देहायको अवस्थामा अिसुतधाि अनधकारीको अिरुोधमा वा आवश्यक भए कम्तीमा 
प्रहरी अनतररि महानिरीक्षक दजावको प्रहरी अनधकृत आफैं ले नलत्तखत रुपमा कारण खलुाई 
सोको अनभलेख राखी कुिै व्यत्तिको सञ् चार अनभलेख गिव अिसुतधाि अनधकारी वा अतय प्रहरी 
कमवचारीलाई नलत्तखत रुपमा आदेश ठदि सक्िेछ M- 

(क) कसैको तत्काल मतृ्य ु हिु सक्ि े वा जीउ ज्यािमा तत्काल गम्भीर 
चोटपटक लाग्ि सक्िे सम्भाविा भएमा, 

(ख) मलुकुको राविय सरुक्षा वा वहतमा आघात पिे भएमा, वा 
(ग) सरकारी, साववजनिक वा निजी संरचिा वा सम्पत्ति तत्काल ध्वस्त हिु े

वा आगजिी हिु ेसम्भाविा भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम तत्काल सञ् चार अनभलेख गिे आदेश ठदँदा अिसुतधाि 
अनधकारी आफैं ले वा निजको प्रत्यक्ष निदेशि र निगरािीमा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दजावको 
प्रहरी अनधकृत वा त्यस्तो सञ् चार सेवाको सञ् चालकले मात्र अनभलेख गिव पाउिे गरी आदेश 
ठदि ुपिेछ । 

(३) यस दफा बमोत्तजम तत्काल सञ् चार अनभलेख गिे आदेश ठदँदा सम्बत्ततधत 
व्यत्तिलाई कुिै प्रकारको अवरोध िहिु ेगरी अनभलेख गिव सम्बत्ततधत अनधकारीलाई र त्यस्तो 
अनधकारीलाई सूचिा इतटरसेप्ट गिव आवश्यक सहयोग गिव सम्बत्ततधत सञ् चार सेवा प्रदायक 
वा सो व्यवसायको धिी वा सञ् चालि गिे व्यत्ति वा सम्बत्ततधत अतय व्यत्तिलाई आदेश ठदि ु
पिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोत्तजम आदेश ठदि ेअनधकारीले त्यसरी ठदएको आदेश स्वीकृनतको 
लानग अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आदेश ठदएको बाह्र घण्टानभत्र पेश गिुव पिेछ । 

(५) अनधकारप्राप् त अनधकारीले उपदफा (४) बमोत्तजमको आदेश अस्वीकृत गरेमा 
सञ् चार अनभलेख सम्बतधी कायव तत्काल बतद गिव र त्यसरी अनभलेख भएको सम्पूणव सञ् चार 
सोही ठदि तोवकए बमोत्तजम िष्ट गिव त्यसरी सञ् चार अनभलेख गिव आदेश ठदि ेअनधकारी र 
सञ् चार सेवा प्रदायकलाई समेत आदेश ठदि ुपिेछ । 

२७. सम्पादि वा पररवतवि गिव िसवकि ेगरी अनभलेख गिुव पिे M (१) यस पररच्छेद बमोत्तजम कुिै 
सञ् चार अनभलेख गदाव त्यस्तो अनभलेख गररएको सञ् चार सम्पादि िहिुे, तोिमोि वा पररवतवि 
गिव िसवकिे वा मेट्ि (निनलट) िसवकि ेगरी गिुव पिेछ । 
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(२) उपदफा (१) को प्रनतकूल हिुे गरी अनभलेख गिे व्यत्तिले मनतयार भई यस ऐि 
बमोत्तजम कसूर गरेको मानििेछ । 

२८. वववरण पिाउि ुपिे M (१) यस पररच्छेद बमोत्तजम अनभलेख गररएको सञ् चार सम्बतधी वववरण 
अनभलेख गिे अिमुनत वा आदेश प्राप् त गरेको अनधकारीले दफा २५ बमोत्तजमको अनभलेखको 
हकमा प्रत्येक दईु मवहिामा र दफा २६ बमोत्तजमको अनभलेखको हकमा प्रत्येक पतर ठदिमा 
अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष निजले तोवकठदए बमोत्तजम पेश गिुव पिेछ । 

(२) यस पररच्छेद बमोत्तजम सञ् चार अनभलेख गिे अिमुनत प्राप् त अनधकारीले सञ् चार 
अनभलेखको कायव समाप् त भएको वा त्यस्तो अिमुनतको अवनध समाप् त भएको नमनतमध्ये जिु 
पवहले हतुछ सो नमनतले पतर ठदिनभत्र त्यस्तो अनभलेख अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष पेश गिुव 
पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम प्राप् त भएको अनभलेख अनधकारप्राप् त अनधकारीले नसलबतदी 
गरी सरुत्तक्षत रुपमा राख् ि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोत्तजमको नसलबतदी अनभलेख अदालतमा मदु्दा दायर गदावका बखत 
पेश गिुव पिेछ र अदालतको आदेश बमोत्तजम सम्बत्ततधत अदालत वा प्रहरी कायावलयमा राख् ि ु
पिेछ । 

२९. पिुरावलोकि सनमनत M (१) सञ् चार अनभलेख कायवको पिुरावलोकि गिव देहाय बमोत्तजमको 
एक पिुरावलोकि सनमनत रहिेछ M- 

(क)  सत्तचव, गहृ मतत्रालय        -अध्यक्ष 

(ख)  सहसत्तचव, कािूि, तयाय तथा संसदीय मानमला मतत्रालय   -सदस्य  
(ग)  सहसत्तचव, सूचिा तथा सञ् चार मतत्रालय      -सदस्य   

(२) टेनलफोि, मोबाइल फोि वा अतय कुिै सञ् चार माध्यम निष् िृय गिव वा फोि वा 
सञ् चार माध्यम सम्पकव  िहिुे व्यवस्था गिव दफा १९ बमोत्तजम आदेश ठदिे वा सञ् चार अनभलेख 
गिव दफा २५ बमोत्तजम अिमुनत ठदि ेवा दफा २६ बमोत्तजम आदेश ठदिे अनधकारीले सो 
अिमुनत वा आदेश सम्बतधी कागजात सवहतको वववरण सम्भव भएसम्म त्यसरी आदेश ठदएकै 
ठदि र सो सम्भव िभए पसीपलट सम्ममा पिुरावलोकि सनमनत समक्ष पेश गिुव पिेछ । 

                                                           


     केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधत । 
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(३) उपदफा (१) बमोत्तजमको पिुरावलोकि सनमनतले उपदफा (२) बमोत्तजम वववरण 
प्राप् त भएको तीि ठदि नभत्र त्यसरी ठदइएको अिमुनत वा आदेशको पिुरावलोकि गिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोत्तजम पिुरावलोकि गदाव सङ्गठित अपराधको अिसुतधािको लानग 
त्यस्तो अिमुनत वा आदेश आवश्यक िदेत्तखएमा उपदफा (१) बमोत्तजमको पिुरावलोकि 
सनमनतले त्यस्तो अिमुनत वा आदेश रद्द गिेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोत्तजमको पिुरावलोकि सनमनतले उपदफा (४) बमोत्तजम सञ् चार 
अनभलेख अिमुनत वा आदेश रद्द गरेमा सञ् चार अनभलेख सम्बतधी कायव तत्काल बतद गिव र 
अनभनलत्तखत सञ् चार सोही ठदि तोवकए बमोत्तजम िष्ट गिव वा टेनलफोि, मोबाइल फोि वा अतय 
कुिै सञ् चार माध्यम निष् िृय गिव वा फोि वा सञ् चार सम्पकव  िहिुे व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो 
फोि, मोबाइल फोि वा अतय सञ् चार माध्यमलाई सविय पािव त्यसरी अिमुनत वा आदेश ठदि े
अनधकारीलाई आदेश ठदिछे । 

(६) उपदफा (१) बमोत्तजमको पिुरावलोकि सनमनतले आफ्िो काम कारबाहीको वववरण 
नियनमत रुपमा िेपाल सरकार समक्ष पेश गिुव पिेछ ।  

३०. गोप्य रहि ेM यस पररच्छेद बमोत्तजम अनभनलत्तखत सञ् चार सम्बतधी वववरण सङ्गठित अपराधको 
मदु्दाको कारबाहीको लानग बाहेक अतय प्रयोजिका लानग गोप्य रहिेछ । 

३१. प्रनतवेदि पेश गिुव पिे M (१) िेपाल सरकारले यस पररच्छेद बमोत्तजम गररएको सञ् चार अनभलेख 
कायवको वावषवक प्रनतवेदि तयार गरी प्रत्येक आनथवक वषव समाप् त भएको तीस ठदि नभत्र 
व्यवस्थावपका-संसद समक्ष पेश गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको प्रनतवेदिमा अतय कुराका अनतररि देहायका ववषय 
सम्बतधी वववरण समावेश भएको हिु ुपिेछ M- 

(क) सञ् चार अनभलेख गिवको लानग अनधकार प्राप् त अनधकारी समक्ष परेको 
निवेदिको सङ् ख्या, 

(ख) सञ् चार अनभलेख गिव अिमुनत ठदइएको र िठदइएको सङ् ख्या, 
(ग) तत्काल सञ् चार अनभलेख गिव ठदइएको आदेशको सङ् ख्या र स्वीकृत 

वा अस्वीकृत आदेशको सङ् ख्या, 
(घ) अनभनलत्तखत सञ् चारको आधारमा चलाइएको मदु्दाको सङ् ख्या तथा 

सञ् चार अनभलेखबाट प्राप् त प्रमाणका आधारमा िहर भएको मदु्दाको 
सङ् ख्या, 
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(ङ) अतय आवश्यक कुरा । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि सो उपदफामा उत्तललत्तखत 
वववरण मध्ये कुिै वववरण खलुाउँदा िेपालको सरुक्षा वा सङ्गठित अपराधको रोकथाम र निवारण 
गिे कायवमा प्रनतकूल असर पिव सक्ि ेमिानसब आधार भएमा त्यसको कारण खलुाई िेपाल 
सरकारले त्यस्तो वववरण िखलुाई यस दफा बमोत्तजम प्रनतवेदि पेश गिव सक्िेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

प्रमाण सम्बतधी ववशेष व्यवस्था 
३२. यस ऐिको व्यवस्था लाग ुहिुे M प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि सङ्गठित 

अपराधको मदु्दामा प्रमाणको सम्बतधमा यस ऐिमा लेत्तखएको कुरामा यसै ऐि बमोत्तजम र 
अतयमा प्रचनलत कािूि बमोत्तजम हिुेछ ।  

३३. श्रब्यदृश्य संवाद (नभनियो कतफरेतस) माफव त उपत्तस्थत गराउि सवकि ेM (१) सङ्गठित अपराधको 
मदु्दाको अनभयिुलाई सरुक्षाको दृवष्टकोणले अदालतमा उपत्तस्थत गराउि िसवकि े भएमा 
श्रब्यदृश्य संवाद माफव त उपत्तस्थत गराउि सवकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको अवस्था भएमा अिसुतधाि अनधकारी वा प्रहरी 
कायावलयले सोको कारण खलुाई अदालत समक्ष निवेदि ठदि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम निवेदि परेमा अदालतले अनभयिुको अवस्था, अनभयिु 
रहेको स्थाि र अतय आवश्यक कुरालाई ववचार गरी श्रब्यदृश्य संवाद माफव त अदालतमा 
उपत्तस्थत गराउि आदेश ठदि सक्िेछ र त्यसरी आदेश ठदँदा अिसुतधाि अनधकारी वा प्रहरीले 
पालिा गिुव पिे शतव समेत तोवकठदि सक्िेछ । 

३४. श्रब्यदृश्य संवाद वा िोर माफव त बझु्ि सवकिे M सङ्गठित अपराधको मदु्दाका सरुाकी, उजूरीकताव 
वा कुिै साक्षीलाई बझुि ुपरेमा अदालतले श्रब्यदृश्य संवाद वा िोर माफव त बझु्ि वा अनभयिुले 
िदेख् िे गरी निजको बकपत्र गराउि वा निजको स्वर यात्ततत्रक वा अतय तररकाबाट पररवतवि 
वा रुपाततरण गरी बझुि वा अदालत बाहेक अतय कुिै स्थािमा साक्षी प्रमाण बझु्ि सक्िेछ 
। 

३५. कालपनिक वा साङ्कनेतक िामवाट बयाि वा बकपत्र गराउि सवकि ेM (१) सङ्गठित अपराधको 
मदु्दाको सरुाकी, उजूरीकताव वा साक्षीले आफ्िो िाम उललेख िगरी वा कालपनिक वा साङ्केनतक 
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िामबाट बयाि वा बकपत्र गिव चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यत्तिको वास्तववक िाम िखलुाई 
साङ्केनतक वा कालपनिक िामबाट बयाि वा बकपत्र गरी ठदि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम बयाि वा बकपत्र भएकोमा मदु्दाको सम्बत्ततधत नमनसल, 

आदेश वा फैसलामा सोही िाम उललेख गिुव पिेछ ।  
३६. त्तजरह सम्बतधी ववशषे व्यवस्था M (१) प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि 

सङ्गठित अपराधको मदु्दाका सरुाकी, उजूरीकताव वा कुिै साक्षीलाई अनभयिुले कुिै प्रकारको 
त्तजरह वा प्रश् ि गिव सक्िे छैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि त्यस्तो सरुाकी, उजूरीकताव 
वा कुिै साक्षीलाई त्तजरह गिव सक्िे गरी अदालतले आदेश ठदएमा अनभयिुको कािूि व्यवसायीले 
श्रब्यदृश्य संवाद माफव त वा अनभयिुले निजलाई िदेख् िे वा निजको पवहचाि गिव िसक्ि,े िदेख् ि े
र सरुाकी, उजूरीकताव वा कुिै साक्षीले व्यि गरेको कुरा िसतु ि ेगरी त्तजरह गिव सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम त्तजरह गिे कािूि व्यवसायीले त्यस्तो सरुाकी, उजूरीकताव 
वा साक्षीको िाम, थर, वति लगायत पररचयात्मक वववरण र त्तचतह त्यस्तो अनभयिु लगायत 
कसैलाई पनि कुिै पनि रुपमा प्रकट गिुव हुँदैि । 

(४) उपदफा (२) बमोत्तजम कािूि व्यवसायीले गरेको त्तजरह अनभयिुबाट िै भए 
गरेको मानििेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोत्तजम त्तजरह गिे कािूि व्यवसायीले त्तजरह गिुव अत्तघ त्तजरह गररि े
व्यत्तिको िाम, थर र वति वा निजको तीिपसु्ते वववरण लगायतका कुिै पनि पररचयात्मक 
वववरण वा त्तचतह कुिै पनि प्रकारले अनभयिु वा अतय कसैलाई प्रकट िगिे गरी नलत्तखतरुपमा 
अदालतले तोकेको ढाँचामा तयायाधीश समक्ष शपथ नलि ुपिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोत्तजमको शपथ िनलइकि त्यस्तो कािूि व्यवसायीले सरुाकी, 
उजूरीकताव वा कुिै साक्षीलाई सोधपछु र त्तजरह गिव सक्ि ेछैि । 

(७) यस दफा बमोत्तजम त्तजरहको कायवमा संलग्ि कमवचारीले पनि उपदफा (५) 
बमोत्तजमको वववरण अतय कसैलाई प्रकट िगिे गरी नलत्तखत रुपमा तयायाधीश समक्ष शपथ 
नलि ुपिेछ । 

३७. सङ्गठित अपराध गरी सम्पत्ति आजवि गरेको मानिि े M सङ्गठित अपराधको मदु्दा चलाइएको 
व्यत्तिको आयस्रोत वा आनथवक अवस्थाको तलुिामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाववक देत्तखि आएमा 
वा निजले अस्वाभाववक उच्च जीविस्तर यापि गरेमा वा आफ्िो हैनसयतभतदा बढी कसैलाई 
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दाि, दातव्य, उपहार, सापटी, चतदा वा बकस ठदएको प्रमात्तणत भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के 
कस्तो स्रोतबाट आजवि गरेको हो भत ि े कुरा प्रमात्तणत गिुव पिेछ र त्यसरी प्रमात्तणत गिव 
िसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति सङ्गठित अपराध गरी प्राप् त गरेको मानििेछ । 

३८. वफरौती नलएको अिमुाि गिव सक्ि ेM सङ्गठित अपराधको अनभयिुले कसैलाई अपहरण गरी वा 
िगरी वा शरीर बतधक बिाई वा िबिाई कसैबाट वफरौती माग गरी पत्राचार गरेको वा 
टेनलफोि, मोबाइल फोि वा अतय कुिै सञ् चारका माध्यमबाट िर, त्रास देखाएको वा धम्की 
ठदएकोमा अतयथा प्रमात्तणत भएकोमा बाहेक निजले वफरौती नलएको भिी अदालतले अिमुाि 
गिव सक्िेछ ।  

३९. प्रमाण सम्बतधी ववशषे व्यवस्था M (१) सङ्गठित अपराध सम्बतधी मदु्दामा ववदेशी मलुकुको 
अदालत वा सो मलुकुको आनधकाररक निकायबाट सङ्कलि गररएको वा परीक्षण गररएको सबतु 
प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा नलि सक्िेछ ।  

(२) सरुाकी, अनभयिु वा साक्षीको आफ्िै स्वरमा रहेको र सम्पादि, तोिमोि वा 
पररवतवि गिव िसवकिे गरी रेकिव गररएको कुिै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको 
रुपमा ग्रहण गिव  सक्िेछ ।  

 

पररच्छेद–७ 

मदु्दा हेिे अनधकारी, सजाय र पिुरावेदि सम्बतधी व्यवस्था 
४०. मदु्दा हेिे अदालत M भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्ककारी वियाकलापमा वविीय लगािी 

सम्बतधी मदु्दाको कारबाही र वकिारा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी 
तोकेको अदालतलाई र अतय सङ्गठित अपराध सम्बतधी मदु्दाको कारबाही र वकिारा गिे 
अनधकार सम्बत्ततधत त्तजलला अदालतलाई हिुेछ ।  

४१. थिुामा राखी पपुवक्ष गिव सवकि े M सङ्गठित अपराधको मदु्दाको अनभयिुले प्रमाण लोप वा िष्ट 
गिव सक्िे वा त्यस्तो अनभयिु फरार हिु सक्िे मिानसब कारण भएमा प्रचनलत कािूिमा 
जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो अनभयिुलाई थिुामा राखी मदु्दाको पपुवक्ष 
गिे आदेश ठदि सक्िेछ । 

४२. बतद इजलासमा कारबाही तथा सिुवुाई गिव सक्ि ेM (१) कुिै खास वकनसमको सङ्गठित अपराध 
सम्बतधी मदु्दाको कारबाही तथा सिुवुाई बतद इजलासबाट हिु निवेदि परी वा अदालत आफैं ले 
उपयिु िािी आदेश ठदएमा त्यस्तो मदु्दाको कारबाही तथा सिुवुाई बतद इजलासमा हिुेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजम बतद इजलासमा मदु्दाको कारबाही तथा सिुवुाई हुँदा 
मदु्दाका पक्ष, ववपक्ष, निजहरुका कािूि व्यवसायी र अदालतले अिमुनत ठदएका व्यत्ति मात्र 
त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गिव सक्िेछि ्।  

४३.  गैरकािूिी सञ् चार अनभलेख गिेलाई हिु ेसजाय M कसैले यस ऐि ववपरीत सञ् चार अनभलेख 
गरेमा निजलाई तीि वषवसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जररवािा हिुेछ । 

४४. वववरण साववजनिक गिेलाई सजाय M कसैले दफा ५३ ववपरीत सरुाकी, उजूरीकताव वा साक्षीको 
वववरण वा अनभलेख साववजनिक गरेमा निजलाई पाचँ वषवसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म 
जररवािा हिुेछ । 

४५. कारोबार वा खाता रोक् का िराख् ि ेवा वववरण उपलब्ध िगराउिलेाई सजाय M (१) दफा १६ 
बमोत्तजम कारोबार वा खाता रोक् का राख् ि गररएको अिरुोध बमोत्तजम कारोबार वा खाता रोक् का 
िराख् िे बैङ्क वा वविीय संस्थाको प्रमखुलाई एक वषवसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म 
जररवािा हिुेछ । 

(२) दफा १८ बमोत्तजमको वववरण उपलब्ध िगराउि ेवा दफा १९ बमोत्तजम सञ् चार 
माध्यम निष् िृय िगिे सञ् चार सेवा प्रदायक वा सञ् चालकलाई एक वषवसम्म कैद वा पचास 
हजार रुपैयाँसम्म जररवािा हिुेछ । 

४६.  रािसेवकलाई हिु ेसजाय M सङ्गठित अपराधको अिसुतधाि वा पपुवक्षको नसलनसलामा अदालत 
वा आफूभतदा मानथललो अनधकारीको आदेश पालिा िगिे रािसेवकले दफा ३ को उपदफा 
(४) बमोत्तजमको कसूर गरेको मानििेछ र त्यस्तो रािसेवकलाई दफा ९ को खण्ि (क) 
बमोत्तजम सजाय हिुेछ । 

तर प्रचनलत कािूिमा सजायको व्यवस्था भएको रहेिछ भिे त्यस्तो रािसेवकलाई दफा 
९ को खण्ि (ख) बमोत्तजम सजाय हिुेछ । 

४७. प्रमाण लकुाउिलेाई हिु ेसजाय M सङ्गठित अपराधको आरोप वा अनभयोग लागेको व्यत्ति वा 
अतय कुिै व्यत्तिले सो अपराधसँग सम्बत्ततधत कुिै प्रमाण, नलखत वा अतय कागजात जािी 
जािी वा बत्त ियतपूववक लोप गरे गराएमा वा िष्ट गरे गराएमा निजलाई तीि मवहिा देत्तख तीि 
वषवसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जररवािा हिुेछ । 

४८. बाधा ववरोध गिेलाई सजाय M कसैले सङ्गठित अपराधको अिसुतधाि सम्बतधी काम कारबाहीमा 
बाधा ववरोध गरेमा निजलाई तीि मवहिासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जररवािा हिुेछ 
।  
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४९. सङ्गठित संस्थालाई हिु ेसजाय M (१) प्रचनलत कािूि बमोत्तजम स्थावपत कुिै सङ्गठित संस्थाले 
यस ऐि बमोत्तजमको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गिे संस्थाको सम्बत्ततधत कमवचारी वा 
पदानधकारी त्तजम्मेवार हिुेछ र त्यस्तो कमवचारी वा पदानधकारी पवहचाि हिु िसकेमा अपराध 
हुँदाको बखत सो संस्थाको प्रमखु भई दैनिक कामकाज गिे पदानधकारी त्तजम्मेवार हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि सङ्गठित संस्थाले सङ्गठित 
हैनसयतमा निणवय गरी यस ऐि बमोत्तजमको कसूर गरेको रहेछ भिे त्यस्तो संस्थालाई देहायको 
कुिै वा सबै सजाय हिुेछ M- 

(क) नबगो बमोत्तजम वा पतर लाख रुपैयाँमध्ये जिु बढी हतुछ सो बमोत्तजम 
जररवािा,  

(ख) अवनध तोकी त्यस्तो संस्थालाई साववजनिक खररदमा निषधे गिे, 

(ग) अवनध तोकी त्यस्तो संस्थाको उत्पादि वा सेवाको खररद गिव रोक 
लगाउिे,  

(घ) हानि िोक्सािीको क्षनतपूनतव भराउि,े 

(ङ) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गिे,  

(च) संस्थाको ववघटि गिे । 

५०. पररचयात्मक वववरण प्रकट गिेलाई सजाय M दफा ३६ को उपदफा (३) बमोत्तजम प्रकट गिव 
िहिुे वववरण प्रकट गिे व्यत्तिलाई पाँच वषवसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जररवािा हिुेछ 
। 

५१. जफत हिु ेM (१) सङ्गठित अपराध गिव प्रयोग भएको जिुसकैु उपकरण, वस्त ुवा साधि जोसकैु 
व्यत्तिसँग रहेको भए पनि जफत हिुेछ ।  

(२) सङ्गठित अपराध गरी प्राप् त गरेको सम्पत्ति कािूिी रुपमा प्राप् त गरेको सम्पत्तिमा 
नमसाइएको रहेछ भिे त्यस्तो नमत्तश्रत सम्पत्तिबाट सो सम्पत्ति छुट्टयाउि सवकि े रहेछ भि े
छुट्टयाई जफत गररिेछ र छुट्टयाउि िसवकिे रहेछ भि ेत्यस्तो सम्पत्तिलाई रकममा रुपाततरण 
गरी जफत गररिेछ । 

पररच्छेद–८ 

ववववध 

५२. फरार रहेको व्यत्तिको सम्बतधमा ववशषे व्यवस्था M (१) सङ्गठित अपराध गिे कुिै व्यत्ति 
पिाउ हिु िसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यत्तिको िाममा पिाउ पूजी जारी भएको 
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तीस ठदिको भोनलपलट देत्तख निज अदालतमा उपत्तस्थत िभएसम्म देहायका कुरामा देहाय 
बमोत्तजम हिुेछ M- 

(क) त्यस्तो व्यत्ति िपेाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा कुिै सरकारी 
कायावलय, िेपाल सरकारको पूणव वा आंत्तशक स्वानमत्व वा नियतत्रणमा 
रहेको सङ्गठित संस्था, स्थािीय निकाय, शैत्तक्षक वा प्रात्तज्ञक संस्था वा 
अतय कुिै साववजनिक संस्थाको बहालवाला पदानधकारी वा कमवचारी 
भए निज आफ्िो पदबाट स्वतः निलम्बि भएको मानििेछ, 

(ख) त्यस्तो व्यत्तिको िाममा रहेको सम्पत्ति रोक् का रात्तखिेछ, 

(ग) त्यस्तो व्यत्तिलाई प्रचनलत कािूि बमोत्तजम िागररकताको प्रमाणपत्र, 

राहदािी वा जग्गाधिी प्रमाणपूजाव आठद प्राप् त गिवबाट रोक लगाइएको 
मानििेछ, 

(घ) त्यस्तो व्यत्ति िेपाल बावहर रहे बसेको जािकारी प्राप् त हिु आएमा वा 
िेपाल सरकार पक्ष रहेको सत्ततध वा प्रचनलत कािूि बमोत्तजम सपदुवगी 
गिव सवकि ेअवस्था रहेछ भिे सो सम्बतधी कारबाही र त्यस्तो अवस्था 
िभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पिाउ गिव कूटिीनतक माध्यम 
माफव त सम्बत्ततधत मलुकु वा सम्बद्ध अततरावविय संस्थालाई अिरुोध गिव 
सवकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बिाउि अदालतले सम्बत्ततधत 
अनधकारी वा निकायलाई सोको सूचिा ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजमको सूचिा प्राप् त भएमा सम्बत्ततधत अनधकारी वा निकायले 
सोही बमोत्तजम गरी सोको जािकारी अदालतलाई ठदि ुपिेछ । 

५३. सरुाकी, उजूरीकताव तथा साक्षीको संरक्षण सम्बतधी व्यवस्था M (१)  सङ्गठित अपराधको सरुाकी 
गिे, उजूरी गिे वा सूचिा ठदि ेव्यत्तिले आफिो पररचय गोप्य रात्तखठदि अिरुोध गरेमा प्रचनलत 
कािूिमा जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि सम्बत्ततधत निकायले निजको िाम, िेगािा लगायत 
निजको पररचयात्मक वववरण  गोप्य राख् ि ुपिेछ ।  

(२) सङ्गठित अपराधको मदु्दामा साक्षी रहेको कुिै व्यत्तिलाई अदालत समक्ष उपत्तस्थत 
हिु वा अदालतमा बकपत्र गररसके पनछ आफ्िो वा आफ्िो पररवारको कुिै सदस्यको सरुक्षामा 
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खतरा रहेको छ भत िे लागेमा निजले सोको कारण खलुाई आफ्िो वा आफ्िो पररवारको कुिै 
सदस्यको सरुक्षाको प्रबतध गररठदि अदालत वा प्रहरी समक्ष निवेदि ठदि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम अदालतमा निवेदि परेको भए अदालतले त्यस्तो साक्षीको 
सरुक्षाको प्रबतध गिव सम्बत्ततधत निकायलाई आदेश ठदि सक्िेछ र प्रहरीमा निवेदि परेको भए 
सम्बत्ततधत प्रहरी कायावलयले त्यस्तो व्यत्ति वा निजको पररवारको सदस्यलाई सरुक्षा उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ । 

(४) यस दफा बमोत्तजम उजूरीकताव, साक्षी वा निजको पररवारका सदस्यहरुको संरक्षणको 
लानग त्यस्ता व्यत्तिको िाम, थर, वति लगायतका पररचयात्मक वववरणलाई कुिै कालपनिक 
वा साङ्केनतक िाम ठदई राख् ि ुपिेछ र अदालतले उपयिु िहर् याएको वववरण तथा मदु्दा सम्बतधी 
अनभलेखहरु गोप्य राख् िे वा मदु्दा मानमला सम्बतधी अनभलेखबाट साक्षीको वववरण बाहेकको 
अंश मात्र साववजनिक गिे गरी आदेश ठदि सक्िेछ । 

(५) यस दफा बमोत्तजम उजूरीकताव वा साक्षी वा नतिको पररवारका सदस्यहरुको 
संरक्षणको लानग अदालतले उपयिु िहर् याएका वववरण तथा मदु्दा सम्बतधी अनभलेखहरु गोप्य 
राख् िे वा मदु्दा मानमला सम्बतधी अनभलेखबाट साक्षीको वववरण बाहेकको अंश वा भाग मात्र 
साववजनिक गिे गरी आदेश ठदि सक्िेछ । 

(६) यस दफा बमोत्तजम सरुाकी, उजूरीकताव वा साक्षी संरक्षण गिे सम्बतधमा 
अपिाइएको कुिै ववषयका सम्बतधमा कुिै अदालतमा प्रश् ि उिाउि पाइिे छैि । 

५४. दोभाष ेवा अिवुादक राख् ि सक्ि े M सङ्गठित अपराधको मदु्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हिुे 
भाषा अनभयिुले िबझु्िे भएमा अदालतको अिमुनत नलई निजले दोभाष ेवा अिवुादक राख् ि 
सक्िेछ । 

५५. कािूिी सहायता उपलब्ध गराउि े M सङ्गठित अपराधको मदु्दाको अनभयिु कािूि व्यवसायी 
नियिु गिव असमथव भएमा अदालतले निजको लानग वैतनिक कािूि व्यवसायी उपलब्ध गराउि ु
पिेछ ।  

५६.  छुटै्ट कािूि व्यवसायी राख् ि सक्ि े M सङ्गठित अपराधको मदु्दाको पपुवक्षको नसलनसलामा सो 
अपराधबाट पीनित व्यत्तिले छुटै्ट कािूि व्यवसायी माफव त आफिो प्रनतनिनधत्व गराउि चाहेमा 
निजले त्यस्तो कािूि व्यवसायी राख् ि सक्िेछ ।  

५७. मदु्दा पररणत गिव सक्ि ेM (१) सङ्गठित अपराध मािी दायर गररएको कुिै मदु्दामा प्रमाण बझु्दै 
जाँदा त्यस्तो मदु्दा यस ऐि बमोत्तजम कारबाही र वकिारा हिु ुपिे िदेत्तखएमा प्रचनलत कािूिमा 
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जिुसकैु व्यवस्था भए तापनि अदालतले त्यस्तो मदु्दालाई प्रचनलत कािूि बमोत्तजमको मदु्दामा 
पररणत गरी फैसला गिव सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम मदु्दा पररणत गरी फैसला गरेकोमा सरकारी वकीललाई 
सिरी ठदिको पिुरावेदिको म्याद ठदि ुपिेछ । 

५८. हदम्याद िलाग्ि ेM सङ्गठित अपराधको मदु्दा चलाउि हदम्याद लाग्िे छैि ।  
५९.  सरकारवादी हिु े M सङ्गठित अपराधको मदु्दा सरकारवादी हिुेछ र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शदु्धीकरण 

र आतङ्ककारी वियाकलापमा वविीय लगािी सम्बतधी मदु्दा बाहेक अतय मदु्दा मलुकुी फौजदारी 
कायवववनध संवहता, २०७४ को अिसूुची–१ मा समावेश भएको मानििेछ । 

६०. परुस्कार प्रदाि गररि ेM  (१) सङ्गठित अपराध मानिि ेकुिै कायव कसैले गरेको वा गिव लागेको 
छ भत िे सूचिा ठदई त्यस्ता अपराध गिे वा गराउिे व्यत्तिलाई पिाउ गिव वा अिसुतधािको 
कायवमा सहयोग परु् याउिे व्यत्तिलाई त्यस्तो अपराध गिे व्यत्तिलाई भएको जररवािाको बीस 
प्रनतशत बराबरको रकम परुस्कार प्रदाि गररिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम सूचिा ठदि ेव्यत्ति एक जिाभतदा बढी भएमा निजहरुलाई 
त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले ठदइिेछ । 

६१. असल नियतले गरेकोमा बचाउ M यस ऐिमा अतयत्र जिुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनि असल 
नियतले प्रचनलत कािूि बमोत्तजम आफ्िो पदीय कतवब्य पालिा गदाव यस ऐि बमोत्तजम सङ्गठित 
अपराध मानििे कुिै कायव हिु गएकोमा त्यस्तो कायव गरे बापत कुिै सरकारी अनधकारीलाई 
यस ऐि बमोत्तजम मदु्दा चलाइिे वा अतय कुिै प्रकारको सजाय गररिे छैि । 

६२. नियम बिाउि ेअनधकार M यस ऐिको कायावतवयिको लानग िपेाल सरकारले आवश्यक नियम 
बिाउि सक्िेछ । 

                                                           

  केही िेपाल कािूिलाई संशोधि, एकीकरण, समायोजि र खारेज गिे ऐि, २०७४ द्वारा रुपाततर भई मलुकी 
संवहता सम्बतधी केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधत। 


