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महाभियोग (काययविभि भियभमत गिे) ऐि, २०५९
लालमोहर र प्रकाशि भमभत
२०५९।६।१०
सं शोिि गिे ऐि

प्रमाणीकरण र प्रकाशि भमभत

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािुि
सं शोिि गिे ऐि, २०६६

२०६६।१०।७

२. केही िेपाल ऐि सं शोिि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

२०५९ सालको ऐि िं . ११
..............
महाभियोगको काययविभि भियभमत गिे सम्बन्त्िमा व्यिस्था गिय बिेको ऐि
प्रस्ताििा :



िेपालको सं वििाि अिुसार सं िैिाभिक भिकायमा बहाल रहे का

पदाभिकारी उपर महाभियोग सम्बन्त्िी कारबाही चलाउि सवकिे व्यिस्था रहे को
र त्यस्तो कारबाहीको काययविभि भियभमत गिे सम्बन्त्िमा कािुिी व्यिस्था गिय
िाञ्छिीय िएकोले ,
श्री ५ महाराजाभिराज ज्ञािेन्त्र िीर विक्रम शाहदे िको शासिकालको पवहलो िर्यमा
सं सदले यो ऐि बिाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त िाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐिको िाम “महाभियोग (काययविभि
भियभमत गिे ) ऐि, २०५९” रहे को छ ।



यो ऐि सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेक्षि लागू िएको ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा क्षिवकएको ।.


केही िेपाल ऐि सं शोिि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोभित ।
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(२) यो ऐि तुरुन्त्त प्रारम्ि हुिेछ ।
२.

पररिार्ा : विर्य िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस ऐिमा,


(क) सं िैिाभिक पदाभिकारी” िन्नाले िेपालको सं वििािको िारा २८४
बमोक्षजम

सं िैिाभिक

पररर्द्को भसफाररसमा भियुक्त

िएको

प्रिाि

न्त्यायािीश, सं िैिाभिक भिकायको प्रमुि िा पदाभिकारी सम्ििु पछय र
सो शब्दले सिोच्च अदालतको न्त्यायाभिश र िेपालको सं वििािको
िारा १५३ को उपिारा (१) को िण्ड (घ) र (ङ) बमोक्षजमका
न्त्याय पररर्दका सदस्य समे तलाई जिाउ“छ ।
(ि)

“काययिमताको अिाि” िन्नाले सं िैिाभिक पदाभिकारीको शारीररक िा
मािभसक िमताको अिािमा भिजले आफिोेे पदीय कतयव्य पालिा
गिय िसक्िे अिस्था सम्ििु पछय ।

(ग)

“िराब आचरण” िन्नाले

सं िैिाभिक पदाभिकारीमा आफिोेे पद

अिुरूप हुि ु पिे आचरण ििएको अिस्था सम्ििु पछय र सो शब्दले
प्रचभलत कािुि बमोक्षजम भ्रष्टाचार माभििे काम समेतलाई जिाउँछ ।
(घ)

“इमान्त्दारीपूिक
य
पदीय कतयव्य पालिा िगरे को” िन्नाले सं िैिाभिक
पदाभिकारीले

प्रचभलत

कािुि

बमोक्षजम

असल

भियतले

आफिोेे

क्षजम्मेिारी पालि िगरे को िा गिय ििोजेको अिस्था सम्ििु पछय ।
(ङ)

“जाँचबुि सभमभत” िन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) बमोक्षजम गठि
हुिे जाँचबुि सभमभत सम्ििु पछय ।



केही िेपाल ऐि सं शोिि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोभित ।
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३.

महाभियोगको

प्रस्ताि

पेश

गिय

सक्िे

:

(१)

दे हायका

अिस्थामा

व्यिस्थावपका–सं सदका कम्तीमा पच्चीस प्रभतशत सदस्यहरूले



कुिै पभि

सं िैिाभिक पदाभिकारीलाई पदबाट मुक्त गिय भिज उपर महाभियोगको प्रस्ताि
पेश गिय सक्िेछि् :–
(क)

सं िैिाभिक पदाभिकारीको काययिमताको अिाि िएमा,

(ि)

सं िैिाभिक पदाभिकारीको िराब आचरण िएमा, िा

(ग)

सं िैिाभिक

पदाभिकारीले

आफ्िो

पदीय

कतयव्य

ईमान्त्दारीपूिक
य पालिा िगरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रस्ताि पेश गिय चाहिे सदस्यहरूले
त्यस्तो प्रस्ताि पेश गिुय परे को कारण र आिार िुलाई सो प्रस्ताि सवहतको
सू चिा



व्यिस्थावपका–सं सदको महासक्षचि माफयत



व्यिस्थावपका–सं सदको

सिामुिलाई ददिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्रस्ताि साथ सम्िि िएसम्म सो कुरालाई
पुवष्ट गिे प्रमाण समेत पेश गिुय पिेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्षजमको प्रस्ताि प्राप्त िएपभछ सिामुिले सो
प्रस्ताि



व्यिस्थावपका–सं सदको बैठकमा पेश गिे र छलफल गिे ददि तथा

समय तोकी सोको सू चिा
४.

व्यिस्थावपका–सं सदको सदस्यलाई ददिु पिेछ ।

जाँचबुि सभमभत गठि गिे : (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त
प्रस्तािमा





उल्ले ि

गररएका

कारण

र

आिार

जाँचबुि

गियको

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािुि सं शोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा सं शोभित ।
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व्यिस्थावपका–सं सदले

यथासम्िि

एकिन्त्दा

बढी

राजिैभतक

दलको

प्रभतभिभित्ि रहिे गरी सो सिाका आिश्यक सं ख्याका सदस्य र एकजिा
कािुिविद् रहे को बढीमा एघारजिासम्मको जाँचबुि सभमभत गठि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गठि हुिे सभमभतमा रहिे कािुिविद्
सदस्यको योग्यता सिोच्च अदालतको न्त्यायािीश िइसकेको िा हुि योग्यता
पुगेको व्यक्षक्त सरह हुिेछ ।
(३) कािुिविद् सदस्यले आफिोेे पद बहाल गिुय अक्षघ सिामुि
समि शपथ भलिु पिेछ ।
(४)
सदस्यहरूमध्ये

जाँचबुि


सभमभतमा

रहे का



व्यिस्थावपका–सं सदका

व्यिस्थावपका–सं सदले तोकेको सदस्य जाँचबुि सभमभतको

अध्यि हुिेछ ।
(५) जाँचबुि सभमभतले सम्िि िएसम्म एकमत हुिे गरी भिणयय गिुय
पिेछ र एकमत हुि िसकेमा बहुमतको भिणयय जाँचबुि सभमभतको भिणयय
माभििेछ ।
५.

जाँचबुि सभमभतको कायायलय र कमयचारी : (१) जाँचबुि सभमभतको कायायलय
सिामुिले तोकेको ठाउँमा रहिेछ ।
(२) जाँचबुि सभमभतको


कामको लाभग

आिश्यक

पिे

कमयचारी

व्यिस्थावपका –सं सद सक्षचिालयले उपलब्ि गराउिेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको िए तापभि जाँचबुि

सभमभतले अिुरोि गरे मा िेपाल सरकार िा िेपाल सरकारको स्िाभमत्िमा


गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािुि सं शोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा सं शोभित ।
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रहे को सं स्थाको कुिै कमयचारीलाई िेपाल सरकारले
कामको लाभग उपलब्ि
६.

जाँचबुि सभमभतको

गराउिेछ ।

जाँचबुि सभमभतको कायायिभि : जाँचबुि सभमभतको कायायिभि तीि मवहिाको
हुिेछ ।
तर मिाभसब कारण परे मा सिामुिले बढीमा तीस ददिको म्याद थप्ि
सक्िेछ ।

७.

जाँचबुि सभमभतको अभिकार : (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षजम पेश
गररएको प्रस्तािमा उक्षल्लक्षित कारण र आिारका सम्बन्त्िमा छािभबि तथा
जाँचबुि गिे भसलभसलामा जाँचबुि सभमभतलाई दे हायका अभिकार हुिेछ :–
(क)

आरोप लागेको सं िैिाभिक पदाभिकारी िा अन्त्य कुिै
व्यक्षक्तलाई जाँचबुि सभमभत समि उपक्षस्थत हुि म्याद,
सू चिा िा आिश्यकता अिुसार बन्त्द सिाल जारी गिे ,

(ि)

कुिै

व्यक्षक्त, भिकाय

िा

अभिकारीसँग

रहे को

कुिै

कागजात िा प्रमाण भिक्षित समयभिर जाँचबुि सभमभत
समि पेश गिय लगाउिे,
(ग)

आरोप लागेको सं िैिाभिक पदाभिकारीको बयाि भलिे,

(घ)

सम्बद्ध तथ्यको बारे मा जािकारी िएको कुिै व्यक्षक्त,
विशेर्ज्ञ, सािी िा अन्त्य व्यक्षक्तलाई जाँचबुि सभमभत
समि उपक्षस्थत गराई सोिपुछ गिे िा भिजको बकपर
गराउिे,
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(ङ)

जाँचबुिसं ग सम्बक्षन्त्ित अन्त्य आिश्यक कारबाही गिे
गराउिे ।

(२) सं िैिाभिक पदाभिकारीले भ्रष्टाचार गरे को आरोपमा महाभियोग
सम्बन्त्िी प्रस्ताि पेश िई जाँचबुि सभमभतको गठि िएको िए सो सभमभतले
भ्रष्टाचार सम्बन्त्िी मुद्दामा प्रचभलत कािुि बमोक्षजम अिुसन्त्िाि अभिकृतले
प्रयोग गिय सक्िे अभिकार समे त प्रयोग गिय सक्िेछ ।
(३) यस दफा बमोक्षजम हुिे जाँचबुिको कारबाही सामान्त्यतया गोप्य
रहिे छ र जाँचबुिको कारबाहीमा आरोवपत सं िैिाभिक पदाभिकारी, भिजले
कािुि

व्यिसायी

जाँचबुिको

मुकरर

सम्बन्त्िमा

गरे को

जाँचबुि

िए

त्यस्तो

सभमभतले

कािुि

आिश्यक

व्यिसायी, आरोप
ठह¥याएको

व्यक्षक्त,

विशेर्ज्ञ तथा जाँचबुि सभमभतको काममा िवटएका कमयचारी बाहे क अरु
कसै लाई सो कारबाहीमा उपक्षस्थत िा सहिागी गराइिे छै ि ।
(४) यस दफा बमोक्षजम जारी गररएको म्याद, सू चिा िा बन्त्द
सिालको अिहे लिा गिे , ददएको आदे श बमोक्षजम कागजात िा प्रमाण पेश
िगिे िा जाँचबुि सभमभतको अन्त्य कुिै आदे श उल्लं घि गिे िा जाँचबुि
सभमभतको काम कारबाहीमा बािा विरोि गिे व्यक्षक्तलाई जाँचबुि सभमभतले
दश हजार रुपैयाँसम्म जररबािा गिय सक्िेछ ।
तर त्यस्तो कागजात िा प्रमाण पेश गिय िसकेको मिाभसब कारण
िुलाई भििेदि ददएमा र सोको कारण उपयुक्त दे क्षिएमा जाँचबुि सभमभतले
भिजलाई हुिे जररिािा पूरै िा आंक्षशक रूपमा छु ट गिय सक्िेछ ।
८.

जाँचबुि सम्बन्त्िी काययविभि : (१) सं िैिाभिक पदाभिकारीलाई जुि कारणको
आिारमा पदमुक्त गिय भिज उपर महाभियोगको प्रस्ताि पेश गररएको हो
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जाँचबुि सभमभतले सोही कारण र आिार िुलाई आरोपपर तयार गरी
आरोवपत सं िैिाभिक पदाभिकारीलाई आफिोेे स्पष्टीकरण सवहतको सफाई
पेश गिे मिाभसब म्याद ददई भिजलाई आरोपपर ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको आरोपपरमा अन्त्य कुराका अभतररक्त
दे हायका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्ले ि हुि ु पिेछ :–
(क)

कुि

आरोपमा भिजलाई

पदमुक्त

गिय महाभियोगको

प्रस्ताि पेश गररएको हो सोको सं क्षिप्त वििरण,
(ि)

कुि आरोप कुि कुि कुरामा आिाररत छ र सोको
उपलब्ि िएसम्मको प्रमाण,

(ग)

एकैपटक

एकिन्त्दा

बढी

आरोप

लगाई

महाभियोग

सम्बन्त्िी प्रस्ताि पेश गररएको िए प्रत्येक आरोपका
सम्बन्त्िमा िण्ड

(क) र (ि) मा लेक्षिएका वििरण र

प्रमाण,
(घ)
(३)

अन्त्य आिश्यक कुराहरू ।

उपदफा

(१)

बमोक्षजम

म्यादभिर

सं िैिाभिक

पदाभिकारीले

स्पष्टीकरण पेश िगरे मा िा पेश गरे को स्पष्टीकरण जाँचबुि सभमभतलाई
मिाभसब

िलागेमा

जाँचबुि

सभमभतले

सोही

बमोक्षजम

मू ल्यांकि

गरी

महाभियोगको प्रस्ताि उपयुक्त िए िा ििएको भिणयय गिेछ ।
९.

क्षचवकत्सकको बोडय गठि गिय सक्िे : (१) काययिमताको अिािको आरोपमा
सं िैिाभिक

पदाभिकारी

उपर

जाँचबुि

गदाय

भिजबाट

माग

गररएको

स्पष्टीकरणमा सम्बक्षन्त्ित सं िैिाभिक पदाभिकारीले सो आरोप इन्त्कार गरे मा
जाँचबुि सभमभतले सिामुिसँग परामशय गरी भिजको शारीररक िा मािभसक
7
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अिस्थाको परीिण गियको लाभग सम्बक्षन्त्ित विर्यको विशेर्ज्ञ रहे को तीि
सदस्यीय क्षचवकत्सकको बोडय (मेभडकल बोडय) गठि गिय सक्िेछ ।
(२)
पदाभिकारीको

उपदफा
शारीररक

(१)
िा

बमोक्षजमको
मािभसक

बोडयले

अिस्थाको

सम्बक्षन्त्ित
परीिण

सं िैिाभिक
गरी

भिजको

शारीररक िा मािभसक अिस्थाको कारण र आिार सवहतको प्रभतिेदि
जाँचबुि सभमभतले तोकेको म्यादभिर सो सभमभत समि पेश गिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको बोडय समि आफिोेे शारीररक िा
मािभसक अिस्थाको परीिण गराउि सम्बक्षन्त्ित सं िैिाभिक पदाभिकारीले
इन्त्कार गरे मा िा त्यस्तो बोडयले परीिणको लाभग तोकेको म्यादभिर मिाभसब
कारण भबिा भिज अिुपक्षस्थत िएमा सो बोडयले सोही कुराको प्रभतिेदि
जाँचबुि सभमभत समि ददिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको प्रभतिेदि प्राप्त िएपभछ शारीररक िा
मािभसक अिस्थाको परीिण गराउि इन्त्कार गिे सं िैिाभिक पदाभिकारीमा
अन्त्यथा प्रमाक्षणत िएकोमा बाहे क शारीररक िा मािभसक अिस्थाको कारणले
कायय िमताको अिाि रहे को अिुमाि गररिेछ र जाँचबुि सभमभतले आफिोेे
प्रभतिेदिमा सो कुरालाई आिार भलिेछ ।
१०.

भ्रष्टाचार िएको आरोपको सम्बन्त्िमा जाँचबुि सम्बन्त्िी विशेर् व्यिस्था : (१)
यस ऐिमा अन्त्यर जुिसुकै कुरा लेक्षिएको िए तापभि कुिै सं िैिाभिक
पदाभिकारी उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा जाँचबुि गिय दफा ४ बमोक्षजम सभमभत
गठि िएकोमा त्यस्तो आरोपको छािभबि तथा अिुसन्त्िाि जाँचबुि सभमभत
आफैले गिय िा त्यस्तो छािभबि तथा अिुसन्त्िाि गिय जाँचबुि सभमभतले कुिै
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उपयुक्त व्यक्षक्त िा भिकायको सहयोग भलि सक्िेछ । त्यस्तो सहयोग ददिु
सम्बक्षन्त्ित व्यक्षक्त िा भिकायको कतयव्य हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको व्यक्षक्त िा भिकायले भ्रष्टाचार सम्बन्त्िी
प्रचभलत कािुि बमोक्षजम छािभबि तथा अिुसन्त्िाि गरी जाँचबुि सभमभत
समि आफिोेे राय ठहर सवहतको प्रभतिेदि पेश गिुय पिेछ ।
(३) जाँचबुि सभमभतले उपदफा (२) बमोक्षजम पेश िएको प्रभतिेदि
समे तलाई आिार भलई आफिोेे भिणयय गिेछ ।
११.

प्रभतिेदि ददिु पिे : (१)

जाँचबुि सभमभतले दफा १० को उपदफा (३)

बमोक्षजम ठहर गररसकेपभछ सो कुराको प्रभतिेदि सिामुि समि पेश गिुय
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम पेश िएको प्रभतिेदिमा अन्त्य कुराको
अभतररक्त दे हायका कुराहरू हुि ु पिेछ :–
(क)

जाँचबुिको सं क्षिप्त वििरण,

(ि)

जाँचबुि गदाय जाँचबुि सभमभतले ठहर गरे को िा भिष्कर्य
भिकाले को विर्य,

(ग)

िण्ड (ि) बमोक्षजम ठहर गिय िा भिष्कर्य भिकाल्ि
भलइएका आिार तथा प्रमाणहरू,

(घ)

कुिै विशेर्ज्ञ िा अभिकारीले सो सम्बन्त्िमा कुिै राय
ददएको िए सो सम्बन्त्िी वििरण,
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(ङ)

भ्रष्टाचारजन्त्य

िराब

आचरणको

सम्बन्त्िमा

जाँचबुि

गररएको िए दफा १० को उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त
प्रभतिेदिको वििरण,
(च)

आरोप ठहर गिय िा िगिय भलइएका अन्त्य आिश्यक
कुराहरू ।

१२.

प्रस्ताि उपर भबचार गिुय पिे : (१) जाँचबुि सभमभतले दफा ११ बमोक्षजम
पेश िएको प्रभतिेदि सिामुिले



व्यिस्थावपका–सं सदमा पेश गिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम पेश िएको प्रभतिेदि दफा ३ को
उपदफा (२) बमोक्षजम पेश िएको प्रस्तािको अभिन्न अङ्ग हुिेछ ।
(३)



व्यिस्थावपका–सं सदबाट दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षजमको

प्रस्ताि स्िीकृत िएमा आरोवपत सं िैिाभिक पदाभिकारी उपर महाभियोगको
प्रस्ताि पाररत िएको माभििेछ ।
१३.




... ... ...

१४. पदमुक्त िएको माभििे : दफा १२ को उपदफा (३) बमोक्षजम व्यिस्थावपका–
सं सदबाट आरोवपत सं िैिाभिक पदाभिकारी उपर महाअभियोगको प्रस्ताि पाररत
िएपभछ त्यस्तो पदाभिकारी पदबाट स्ितः मुक्त िएको माभििेछ ।




गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािुि सं शोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा िारे ज ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािुि सं शोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा सं शोभित ।
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१५.

मुद्दा दायर गिुय पिे : (१) कुिै सं िैिाभिक पदाभिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा
यस ऐि बमोक्षजम पदमुक्त िएमा भिज उपर प्रचभलत कािुि बमोक्षजम भ्रष्टाचारको
मुद्दा दायर गिुय पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम दायर िएको मुद्दामा जाँचबुि सभमभतले पेश
गरे को प्रभतिेदिलाई प्रमाणको रूपमा भलइिेछ ।

रष्टव्य :

(१) केही िेपाल कािुि सं शोिि गिे ऐि, २०६३ बमोक्षजम रूपान्त्तर
िएका शब्दहरूः–

“श्री ५ को सरकार” िन्ने शब्दको सट्टा “िेपाल सरकार”
(२) व्यिस्थावपका–सं सद हाल सं घीय सं सद कायम िएको ।
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