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अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ननयमावली, २०५९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाख्िि नमनि
२०५९।५।३१
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३७ ले ददएको अनधकार प्रयोग
गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दे हायका ननयमहरू बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारख्भिक
१.

संख्िप्त नाम र प्रारभिः(१) यी ननयमहरूको नाम “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
ननयमावली, २०५९” रहेको छ ।
(२) यो ननयमावली िुरुन्ि प्रारभि हुनेछ ।

२.

पररिाषाः ववषय वा प्रसं गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,–
(क)

“ऐन” िन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सभझनु
पछथ ।

(ख)

“प्रारख्भिक छाननबन” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोख्जम अनुसन्धान
अनधकृि ननयुक्त हुन ु अख्ि आयोगबाट िएको छाननबनको कायथ सभझनु
पछथ ।

(ग)

“सख्िव” िन्नाले आयोगको सख्िव सभझनु पछथ ।
पररच्छे द–२
आयोगको बैठक सभबन्धी कायथववनध

३.

आयोगको बैठक र ननर्थयः (१) प्रमुख आयुक्त लगायि उपख्थर्ि आयुक्तहरूको
उपख्थर्निमा आयोगको बैठक बथनेछ ।
िर प्रमुख आयुक्त मात्र उपख्थर्ि रहे को अवथर्ामा पनन आयोगको बैठक बथन यस
उपननयमले बाधा पुर ्याएको माननने छै न ।
(२) प्रमुख आयुक्तको ननदे िनमा सख्िवले आयोगको बैठकको नमनि, समय र
छलफलका ववषय सूिी

आयुक्तहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) आयोगको बैठकको अध्यििा प्रमुख आयुक्तले गनेछ । प्रमुख आयुक्तको
अनुपख्थर्निमा उपख्थर्ि आयुक्तहरूमध्ये वररष्ठ आयुक्तले आयोगको बैठकको अध्यििा
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गनेछ र त्यसरी अध्यििा गने आयुक्तले प्रमुख आयुक्तलाई िएको अनधकारको प्रयोग
गनथ सक्नेछ ।
(४) बहुमि आयुक्तको ननर्थयलाई आयोगको ननर्थय मानननेछ । कुनै ववषयमा
बहुमि कायम हुन नसकेको अवथर्ामा प्रमुख आयुक्त समेिको मिलाई आयोगको ननर्थय
मानननेछ ।
(५) बैठकको ननर्थय सख्िव वा ननजले िोकेको आयोगको कमथिारीले अनिले ख
पुख्थिकामा जनाई बैठकमा उपख्थर्ि प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको दथिखि गराई
राख्नु पनेछ ।
(६) आयोगको बैठकको ननर्थय सख्िव वा ननजले िोकेको आयोगको कुनै
अनधकृिले प्रमाख्र्ि गनेछ ।
४.

सख्िवको कामः (१) प्रमुख आयुक्तको सामान्य ननदे िन र ननयन्त्रर्मा रही आयोगको
प्रिासकीय काम कारवाई सञ्चालन गनुथ सख्िवको प्रमुख किथव्य हुनेछ ।
(२) उपननयम (१) मा ले ख्खएदे ख्ख बाहे क सख्िवको अन्य काम, किथव्य र
अनधकार दे हाय बमोख्जम हुनेछ–
(क) आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी ननवेदन, थपष्टीकरर् र प्रनिवेदन
दिाथ गने, गराउने,
(ख) आयोगमा छलफलको लानग पेि गनुथ पने ववषयवथिु ियार गरी
पेि गने, गराउने,
(ग) आयोगको ननर्थय कायाथन्वयन गने, गराउने,
(ि)

आफू मािहिका कमथिारीहरूलाई कामको बााँडफाड गने,

(ङ)

आयोग, आयोगको
आयोगले

अनधकार

प्रत्यि

मािहिमा

प्रत्यायोजन

रहे का

गरे का

कायाथलय

कायाथलयको

िर्ा
मानव

सं साधनको ववकास सभबन्धी कायथक्रम सञ्चालन गने गराउने,
(ि)

आयोगको कामसाँग सभबख्न्धि ववषयमा प्रत्यि िर्ा अप्रत्यि
रूपमा सं लग्न कमथिारीको िमिा अनिबृवि सभबन्धी कायथक्रम
सं िालन गने, गराउने,

(छ)

आयोगको कामसाँग सभबख्न्धि ववषयमा अध्ययन, अन्वेषर् गने,
गराउने ।
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(ज)

कामसाँग

आयोगको

सभबख्न्धि

ववषयका

अन्िराथविय

सं ि

सं थर्ाहरूसाँग आवश्यक सभपकथ र समन्वय गने, गराउने,
(झ)

नेपाल सरकारका कायाथलय, नागररक समाज र अन्य सभबि
ननकायहरूसाँग आयोगको िफथबाट समन्वय कायम गने, गराउने,

(ञ)

आयोगको काम कारवाहीको प्रिावकारीिा अनिवृविको लानग
िालीम, गोष्ठी, कायथिाला जथिा नसजथनसील कायथक्रम सं िालन गने,
गराउने,

(ट)

अनुख्िि कायथ िर्ा भ्रष्टािार ववरुि जनिेिना अनिवृवि गनथ सं िार
माध्यमको उपयोग गरी प्रिार प्रसार गने, गराउने,

(ठ)

आयोगको

सहिानगिामा

अन्य

ननकायहरूसाँग

नमली

सञ्चालन

गररएका सहकायथमा समन्वय गने, गराउने,
(ड)

आयोगले आदे ि िर्ा ननदे िन ददए बमोख्जमका अन्य कायथ गने,
गराउने,

(ढ)

आयोगका

ननर्थयहरू

कायाथन्वयन

गनथ

आवश्यक

पने

अन्य

कामहरू गने , गराउने,
(र्)

खण्ड (क) दे ख्ख (ढ) सभमको काम, किथव्य िर्ा अनधकारको
पालना गदाथ गराउाँदा आवश्यक पने अन्य काम गने, गराउने ।

(३) यस ननयम बमोख्जम सख्िवले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये कुनै अनधकार
आयोगको अनधकृिथिरको अन्य कुनै कमथिारीलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ ।
पररच्छे द–३
उजुरी ननवेदन सभबन्धी व्यवथर्ा
५.

अनुख्िि कायथको उजुरीः (१) अनुख्िि कायथ सभबन्धी कुनै उजुरी ददन िाहने व्यख्क्तले
आयोगमा आफैं उपख्थर्ि िई वा हुलाक वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा अनुसूिी–१ को
ढााँिामा ददन वा पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले ख्खएको िएिापनन आयोगमा पनथ आएको
उजुरी अनुसूिी–१ बमोख्जमको ढााँिामा निएको कारर्ले मात्र त्यथिो उजुरी उपरको
अनुसन्धान गनथ बाधा पुर ्याएको माननने छै न ।
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६.

भ्रष्टािारको उजुरीः (१) भ्रष्टािार सभबन्धी ववषयमा कुनै उजुरी ददन िाहने व्यख्क्तले
आयोगमा आफैं उपख्थर्ि िई वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यथिो उजुरी ददन वा पठाउन
सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम उजुरी ननवेदन ददं दा आफूलाई जानकारी िएसभमको
दे हायको कुरा खुलाई उजुरी ददनु पनेछः–
(क)

सावथजननक पद धारर् गरे को व्यख्क्तले भ्रष्टािार गरे को िए सो
व्यख्क्तको पूरा नाम, र्र, विन, दजाथ, कायाथलय र त्यथिो कायथमा
सं लग्न अन्य कुनै व्यख्क्त िए ननजको नाम, र्र र विन,

(ख)

भ्रष्टािार सभबन्धी यर्ार्थ वववरर्,

(ग)

भ्रष्टािार गरे को नमनि र र्ाहा पाएको नमनि,

(ि)

भ्रष्टािार गरे को पुष्ट्याई हुने प्रमार्हरू वा सो सभबन्धी वववरर्,

(ङ)

आफ्नो नाम गोप्य राख्न िाहे मा सोको व्यहोरा ।

(३) कसै ले आफ्नो नाम, ठे गाना गोप्य राखी उपननयम (१) बमोख्जम उजुरी
ननवेदन ददएकोमा आयोगले त्यथिो उजुरी ननवेदनको आधारमा भ्रष्टािार छानववन सभबन्धी
कारवाही अगाडी बढाउन सक्नेछ ।
(४) यस ननयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले ख्खएको िएिापनन आयोगले कुनै
पत्र पनत्रका वा प्रकािनमा प्रकाख्िि िएको भ्रष्टािार सभबन्धी ववषयलाई सूिना वा
उजुरीका रूपमा ग्रहर् गनथ वाधा पुर ्याएको माननने छै न ।
७.

उजुरी दिाथः आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी ननवेदन गोश्वारा दिाथ वकिाबमा दिाथ गनुथ
पनेछ ।

८.

सक्कल प्रमार् वफिाथ गनेः उजुरवालाले ननयम ६ को उपननयम (२) को खण्ड (ि)
बमोख्जम पेि गरे को प्रमार्को प्रमाख्र्ि नक्कल प्रनि आयोगले आफूसाँग राखी सक्कल प्रनि
उजुरवालालाई वफिाथ ददन सक्नेछ ।

९.

छानववन िर्ा कारवाई गनथ लेखी पठाउन सक्नेः आयोगले नेपाल सरकारको कुनै
ननकायमा िएको अनुख्िि कायथ सभबन्धमा आफू समि प्राप्त उजुरी ननवेदन उपर छानववन
गरी आफू समि प्रनिवेदन पेि गनथ वा अन्य आवश्यक कारवाई गनथ सभबख्न्धि
ननकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र आयोगबाट त्यसरी ले खी आएमा ले खी आए बमोख्जम
गनुथ गराउनु सभबख्न्धि ननकायको किथव्य हुनेछ ।
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१०.

उजुरी िामेली वा मुल्िवीमा राख्न सवकनेः (१) आयोगमा प्राप्त हुन आएका दे हाय
बमोख्जमका उजुरीलाई आयोगले िामेलीमा राख्ने गरी आदे ि ददन सक्नेछः–
(क)

सावथजननक वहि वा सरोकारसाँग सभबख्न्धि ववषयवथिुका उजुरी

ननवेदन बाहेकका सनाखि हुन नसकेका वा सनाखि गराउन नसवकने
अवथर्ाका अनुख्िि कायथ सभबन्धी उजुरी,
(ख)

सावथजननक वहि वा सरोकारसाँग सभबख्न्धि ववषयवथिुका उजुरी

बाहे कका अनुख्िि कायथ सभबन्धी ववषयमा मकाथ पने व्यख्क्त बाहे क अन्य
व्यख्क्तले ददएको उजुरी,
(ग)

हदभयाद नािेको उजुरी,

(ि)

आयोगको अनधकार र कायथिेत्र नित्र नपरे का उजुरी,

(ङ)

प्रर्म दृवष्टमै िथ्ययुक्त नदे ख्खएका वा गोलमटोल रूपमा ले ख्खएका

उजुरी,
(ि)

दुख वा है रानी ददने उद्देश्यले मात्र ददएको उजुरी,

(छ)

अत्यन्ि सामान्य र मामुली ववषयको सभबन्धमा ददएको उजुरी,

(ज)

कुनै कारर्ले कारवाई गनथ सभिव निएको उजुरी,

(झ)

पवहले एकपटक िामेलीमा रही सकेको उजुरी ननवेदनमा नयााँ

प्रमार् पेि नगरी पुनः ददएको उही ववषयको उजुरी ।
(२) आयोगमा परे को कुनै उजुरी कुनै कारर्ले कारवाई वकनारा गनथ वाधा
अड्काउ परे मा उजुरी मुल्िवीमा राख्न सवकनेछ ।
पररच्छे द–४
प्रारख्भिक छानववन वा अनुसन्धान िहवककाि सभबन्धी कायथववनध
११.

प्रारख्भिक छानववनः आयोगमा प्राप्त हुन आएको अख्तियार दुरूपयोग सभबन्धी उजुरी
अध्ययन गदाथ आयोगले प्रारख्भिक छानववन गनुथ पने दे खेमा आयोग आफैंले वा अन्य
सरकारी ननकाय, सं थर्ा वा अनधकारी माफथि प्रारख्भिक छानववन गनथ गराउन सक्नेछ ।

१२.

अनुसन्धान िहवककािः (१) आयोग समि पनथ आएको उजुरी ननवेदन गाख्भियथिाको
आधारमा वा ननयम ११ बमोख्जम प्रारख्भिक छानववन प्रनिवेदनको आधारमा आयोगले
त्यथिो ववषयमा अनुसन्धान िहवककाि गनुथ पने दे खेमा अनुसन्धान िहवककाि सभपन्न गनुथ
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पने

अवनध, अनुसन्धान

सभबन्धी

आवश्यक

कायथननदे ि

िर्ा

आवश्यक

सहयोगी

कमथिारीको नाम समेि उल्ले ख गरी अनुसन्धान अनधकृि िोक्नेछ ।
् ी–२ बमोख्जमको
(२) उपननयम (१) बमोख्जम अनुसन्धान अनधकृि िोक्दा अनुसूि
ढााँिामा िोक्नु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोख्जम िोवकएको अवनध नित्र अनुसन्धान िहवककाि
सभपन्न हुन नसकेमा सभबख्न्धि अनुसन्धान अनधकारीले त्यसको उख्िि कारर् समेि
खोली र्प भयाद वा ननदे िनको नननमत्त आयोग समि अनुरोध गनुथ पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोख्जम र्प भयादको लानग अनुरोध िईआएमा आयोगले
आवश्यक ननदे िन सवहि र्प भयाद ददन सक्नेछ ।
१३.

अनुसन्धान अनधकृिको हेरफेरः आयोगले कुनै ववषयमा अनुसन्धान िहवककाि गनथ
िोवकददएको अनुसन्धान अनधकृिले आफूलाई िोवकएको काम कुनै कारर्बस सभपन्न गनथ
नसकेमा, नभ्याएमा वा ननजबाट सो काम सभपन्न हुन नसक्ने िएमा सो काम अको
अनुसन्धान अनधकृिबाट अनुसन्धान गराउन पने िएमा आयोगले अको अनुसन्धान
अनधकृि िोकी पुनः अनुसन्धान िहवककाि गराउन वा साववकको अनुसन्धान अनधकृिले
सभपन्न गनथ बााँकी रहे को कायथ सभपन्न गराउन सक्नेछ ।

१४.

थपष्टीकरर्, सोधपुछ, बयान वा वविेषज्ञको जानकारी नलन सूिना पठाउनु पनेः सावथजननक
पद धारर् गरे को कुनै व्यख्क्तले अनुख्िि कायथको छानववनको नसलनसलामा वा भ्रष्टािारको
छानववनको नसलनसलामा आयोगले क्रमिः ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) वा दफा
१५ बमोख्जम थपष्टीकरर् माग गदाथ, सोधपुछ वा बयानको लानग बोलाउाँदा अनुसूिी–३ को
ढााँिामा र वविेषज्ञ वा जानकारी राख्ने व्यख्क्तलाई ख्झकाउाँदा अनुसूिी–४ बमोख्जमको
ढााँिामा सूिना ददनु पनेछ ।

१५.

िारीख वा र्ुनामा राखी बयान गराउन सवकनेः अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको
व्यख्क्तलाई आयोगले

बयान गराउने काम, एकैददनमा समाप्त हुन नसकेमा बयान

नसवकएसभमको अवनधको लानग अनुसन्धान अनधकृिले िारे ख वा र्ुनामा राखी बयान नलन
सक्नेछ ।
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१६.

िारीख सभबन्धी व्यवथर्ाः अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगले अनियुक्तलाई िारीखमा
रातदा अनुसूिी–५ बमोख्जमको ढााँिाको िारे ख िरपाई खडा गरी अनुसूिी–६ बमोख्जमको
ढााँिामा िारीख पिाथ ददनु पनेछ ।

१७.

िनिभबा बयानः अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगले अनियुक्त वा जानकार व्यख्क्तलाई
ख्झकाई िनिभबा बयान वा र्प जानकारी नलन सक्नेछ ।

१८.

पक्राउ पूजजः अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगले कसै लाई पक्राउ गनुथ परे मा अनुसूिी–७
बमोख्जमको ढााँिामा पक्राउ पूजज ददनु पनेछ ।

१९.

ु ा पूजजः अनुसन्धानको नसलनसलामा प्रिनलि कानून बमोख्जम कुनै व्यख्क्तलाई र्ुनामा
र्ुनव
ु ा पूजज ददनु पनेछ ।
राख्नु पदाथ अनुसूिी–८ बमोख्जमको ढााँिामा र्ुनव

२०.

खानिलासीः (१) अख्तियार दुरूपयोग गरे को उजुरी ननवेदनको छानववन, अनुसन्धान िर्ा
िहवककािको नसलनसलामा खानिलासी िर्ा बरामद गनुथ पदाथ क्रमिः अनुसूिी–९
बमोख्जमको ढााँिामा प्रवेि मुि ुल्का र अनुसूिी–१० बमोख्जमको ढााँिामा खानिलासी िर्ा
बरामदी मुि ुल्का उठाई बरामद गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम गरे को खानिलासी िर्ा बरामदबाट फेला परे का
नगद ख्जन्सी वा अन्य कुनै माल वथिु लै जानु परे मा त्यथिो मालवथिु बुझेको िपाथइ ियार
गरी िरधनी वा मालधनी वा मालवथिु ख्जभमा नलने व्यख्क्तलाई ददनु पनेछ र ननजहरू
फेला नपरे मा फेला परे िापनन िपाथइ बुझ्न नमानेमा थर्ानीय ननकायका प्रनिनननधलाई सोको
िरपाई ददई मालवथिु लै जानु पनेछ । थर्ानीय ननकायको प्रनिनननध समेि अनुपख्थर्ि
रहेको अवथर्ामा बरामदी मुि ुल्कामा सोही व्यहोरा जनाई बरामद गररएको थर्ानमा
त्यथिो िपाथई टााँस गनुथ पनेछ र बरामदी मुि ुल्कामा त्यथिो व्यहोरा जनाईएको अवथर्ामा
सभबख्न्धि व्यख्क्तले िरपाई बुझे सरह मानननेछ ।

२१.

ाँ धरौट वा
धरौट वा जेर्ा जमानि माग गनेः (१) भ्रष्टािारको आरोप लागेको व्यख्क्तसग
जेर्ा जमानि माग्दा आयोगले अनुसूिी–११ बमोख्जमको ढााँिामा आदे ि जारी गनुथ
पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम धरौट वा जेर्ा जमानि माग गदाथ अनुसूिी–१२ र
अवथर्ा अनुसार अनुसूिी–१३ बमोख्जमको कागज गराउनु पनेछ ।
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२२.

अन्यत्र मुकाम कायम गनथ सक्नेः अनुसन्धान िहवककािको क्रममा आयोगले आफ्नो
कायाथलयको अनिररक्त अन्य जुनसुकै कायाथलय वा थर्ानमा आफ्नो मुकाम कायम गनथ
सक्नेछ ।

२३.

प्रनिवेदन पेि गनुथ पनेः (१) अनुसन्धान िहवककािको काम समाप्त िएपनछ अनुसन्धान
अनधकृिले सङ्कनलि सबूद प्रमार् र त्यसबाट दे ख्खएको यर्ार्थ वववरर् ववश्लेषर् गरी
आफ्नो राय सवहिको प्रनिवेदन आयोग समि पेि गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम पेि गरे को प्रनिवेदनको आधारमा अनुसन्धान
अनधकृिले अनुसन्धान गदाथ कायथववनधगि त्रुटी वा अन्य कुनै त्रुटी िएको पाइएमा सो
सच्याउनका लानग आयोगले ननदे िन ददन वा उक्त नमनसल कागजाि आफैं ख्झकाई हे न थ
सक्नेछ ।

२४.

अनिलेख राख्न लेखी पठाउनेः (१) आयोगबाट कुनै सावथजननक पद धारर् गरे को
व्यख्क्तलाई सिेि गराएकोमा सोको अनिले ख दे हाय बमोख्जमको कायाथलयमा राख्न ले खी
पठाउनु पनेछः–
(क)

राजनैनिक

ननयुख्क्त

हुने

पदानधकारीका

हकमा

मख्न्त्रपररषद्

सख्िवालयमा,
(ख)

कमथिारीका हकमा सभबख्न्धि अख्तियारवाला कहााँ,

(ग)

खण्ड (क) र (ख) मा लेख्खए दे ख्ख बाहे क अन्य व्यख्क्तका हकमा
आयोगले िोकेको पदानधकारी कहााँ ।

(२) उपननयम (१) बमोख्जम ले खी आए बमोख्जमको अनिले ख अद्यावनधक गरी
राख्नु सभबख्न्धि पदानधकारीको किथव्य हुनेछ ।
२५.

अन्य आवश्यक कारवाहीः आयोगले ऐनको दफा १२क. को प्रयोजनको लानग दे हाय
बमोख्जमको कारवाईलाई अन्य आवश्यक कारवाहीको रूपमा प्रयोग गनथ सक्नेछः–
(क)

िररिराउ गने ,

(ख)

दुईवषथसभम सावथजननक जवाफदे हीको पदमा ननयुख्क्त नगने,

(ग)

बढीमा दुईवषथ सभमको लानग त्यथिो ख्जभमेवारीको पदमा काम गनथ नलगाउने,

(ि)

दुई वषथसभम आनर्थक िर्ा प्रिासननक ननर्थय गने ख्जभमेवारी नददने,

(ङ)

दुई वषथसभम वैदेख्िक िानलम, अध्ययन, सेनमनारमा िाग नलन रोक लगाउने,
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२६.

(ि)

दुई वषथसभम कुनै खास काम गनथ बन्दे ज लगाउने,

(छ)

आयोगले उपयुक्त ठहर ्याएको अन्य कारवाही ।

मुद्दा दायर गनुथ पनेः आयोगले आरोवपि व्यख्क्तको सभबन्धमा भ्रष्टािारको मुद्दा दायर गनथ
ननर्थय गरे पनछ सभबख्न्धि अनुसन्धान अनधकृिले अनुसूिी–१४ बमोख्जमको ढााँिामा
आरोपपत्र ियार गरी सभबख्न्धि अदालिमा मुद्दा दायर गनुथ पनेछ ।

२७.

आरोपपत्रमा खुलाउनु पने कुराहरूः (१) भ्रष्टािार सभबन्धी मुद्दा दायर गदाथ आरोपपत्रमा
सं िव िएसभम दे हायका कुराहरू खुलाउनु पनेछः–
(क)

अनियुक्तको थर्ायी र अथर्ायी िर्ा अन्य सभपकथ ठे गाना सवहि
नाम, र्र, उमेर र सभिव िएसभम बाजे र बाबुको नाम र वववावहि
मवहलाको हकमा पनिको नाम,

(ख)

सावथजननक पद धारर् गने व्यख्क्तले भ्रष्टािारजन्य कायथ गदाथ
सभबि रहे को पद, नमनि, प्रयोग गने अनधकार, ननवाथह गनुथ पने
दावयत्व वा किथव्य सभबन्धी कुराहरू,

(ग)

आरोप वा अनियोग लगाइएका ववषय वा िथ्यहरू,

(ि)

सभबि कानून,

(ङ)

कानून र िथ्यको ववश्लेषर्,

(ि)

हे लिेक्र्याई, लापरवाही वा बदननयिका कुराहरू,

(छ)

गैरकानूनी लाि वा हानन पु¥याएकोमा को कसलाई लाि वा हानन
पुर ्याएको दे ख्खने हो सो कुरा,

(ज)

हानन नोक्सानीको ववगो दे ख्खनेमा सो र के कनि हानन नोक्सानी
गनथ प्रयत्न गरे को हो सोको ववगो,

(झ)

कसूरको मात्रा ननधाथरर् गने आधार,

(ञ)

सजायको मागदावी,

(ट)

सभबि दे ख्खने अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) उपननयम (१) बमोख्जम ियार गरे को आरोपपत्र बमोख्जम कुनै अनियोग
लगाउनु पने व्यख्क्त छु ट् हुन गएको अवथर्ामा आयोगले र्प आरोपपत्र पेि गनथ
सक्नेछ ।
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२८.

मुद्दा दायरीको सूिनाः सावथजननक पद धारर्ा गरे को व्यख्क्त उपर मुद्दा दायर िएपनछ
अनुसन्धान

अनधकृिले

मुद्दा

दायर

िएको

नमनिले

िीन

ददननित्र

सभबख्न्धि

अख्तियारवालालाई सो कुराको सूिना ददनु पनेछ ।
२९.

पुनरावेदन र पुनरावलोकन सभबन्धी कायथववनधः (१) आयोगबाट दायर िएको मुद्दामा
अदालिबाट फैसला िई फैसलाको नक्कल प्राप्त िएपनछ अध्ययन गरी सो उपर पुनरावेदन
वा पुनरावलोकन गनुथ पने नपने सभबन्धमा आयोगमा कायथरि सरकारी वकील वा सो
कामका लानग ननयुक्त िएका कानून व्यवसायी वा सभबख्न्धि अनधकृिले आफ्नो राय
सख्िव समि पेि गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम प्राप्त रायमा सख्िवले आफ्नो कुनै धारर्ा र राय िए
सो समेि आयोगमा प्रथिुि गनुथ पनेछ ।
(३) आयोगले मुद्दाको िथ्य, सभबि कानून, अदालिको फैसला िर्ा उपननयम
(१) र (२) बमोख्जम प्राप्त राय समेिका आधारमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लानग
ननवेदन गने नगने कुराको ननर्थय गनेछ ।
(४) आयोगबाट पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लानग ननवेदन गने ननर्थय िएमा
आयोगले सरकारी वकील वा सो कामका लानग ननयुक्त कानून व्यवसायी वा सभबख्न्धि
अनधकृि माफथि सभबख्न्धि अदालिमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको लानग ननवेदन दायर
गनेछ ।
पररच्छे द–५
ववववध

३०.

िुस ररसवि वापि रकम उपलब्ध गराउन सक्नेः (१) कुनै सावथजननक पद धारर् गरे को
व्यख्क्तले िुस ररसवि माग गरे को िनी आयोगमा पनथ आएको उजुरी ननवेदनको
अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगले आफ्ना कमथिारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यख्क्त
माफथि त्यथिो सावथजननक पद धारर् गरे को व्यख्क्तलाई िुस ररसवि वापि रकम उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम िुस ररसवि उपलब्ध गराउने कमथिारी वा
व्यख्क्तलाई कुनै वकनसमको कारवाई र सजाय गररने छै न ।

३१.

सभपख्त्त वववरर् नबुझाउनेको वववरर् ददनु पनेः (१) ऐनको दफा ३१क. को उपदफा
(१) बमोख्जम िोवकएको भयादनित्र सभपख्त्त वववरर् पेि नगने सावथजननक पद धारर्
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गरे को व्यख्क्तको वववरर् सोही उपदफाको प्रयोजनको लानग िोवकएको ननकाय वा
अनधकारीले पैंिीस ददननित्र आयोगलाई ददनु पनेछ ।
(२) ऐनको दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोख्जमको र्प भयादनित्र पनन
सभपख्त्तको वववरर् पेि नगने व्यख्क्त उपर सोही उपदफाको प्रयोजनको लानग िोवकएको
ननकाय वा अनधकारीले अवैध सभपख्त्त राखेको अनुमानको आधारमा छानवीन गरी त्यसको
प्रनिवेदन िीस ददननित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) सावथजननक पद धारर् गरे को व्यख्क्त उपर अख्तियार दुरूपयोग गरे को
ववषयमा आयोगले छानववन गदाथ सभबख्न्धि ननकाय वा अनधकारीबाट सभपख्त्त वववरर्को
अनिलेख मगाउने वा ननजसाँग िोवकएको समयसभमको सभपख्त्त वववरर् पेि गनथका लानग
मुनानसव समय ददई सभपख्त्त वववरर् नलन सक्नेछ ।
(४) यस ननयम बमोख्जम आयोगलाई प्राप्त जानकारी, सभपख्त्त वववरर् वा छानववन
प्रनिवेदनलाई आयोगले उजुरी वा प्रमार्को रूपमा ग्रहर् गरी प्रिनलि कानून बमोख्जम
अनुसन्धान िहवककाि गनथ सक्नेछ ।
३२.

सभपख्त्त रोक्का सभबन्धी अनिलेख राख्नेः (१) आयोगमा परे को उजुरीको अनुसन्धान
िहवककािको नसलनसलामा कुनै अनियुक्त वा ननजको िफथबाट जमानीको रूपमा अिल
सभपख्त्त वा नगद धरौटी वा बैंक ग्यारे ण्टी नलईएकोमा त्यसको केन्रीय अनिले ख खडा
गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जमको अनिले खमा अनियुक्तको नाम, र्र, विन, अरु
व्यख्क्तले जेर्ा जमानी ददएको िए ननजको नाम, र्र, विन, जेर्ाको वववरर्, रोक्का राख्ने
आदे ि िएको नमनि, रोक्का राख्न आदे ि ददने पदानधकारी, रोक्का राख्ने कायाथलय, रोक्का राख्न
लेख्खएको पत्रको नमनि र िलानी नभबर िर्ा उजुरी दायरी नभबर समेि खुलाई राख्नु
पनेछ ।

३३.

रोक्का फुकुवा गनेः (१) आयोगमा परे को उजुरीका सभबन्धमा कुनै अनियुक्त वा ननजको
िफथबाट धरौट वा बैंक ग्यारे ण्टी वा जेर्ाजमानी नलइएकोमा सो उजुरी िामेलीमा राख्ने
ननर्थय िएपनछ त्यथिो रोक्का िएको धरौटी वा बैं क ग्यारे न्टी वा जेर्ा फुकुवा गररददनु
पनेछ ।
(२) आयोगबाट मुद्दा दायर गररएकोमा त्यथिो मुद्दामा प्रनिवादीले सफाई पाउने
ठहर िएमा सो उपर पुनरावेदन नगने वा पुनरावलोकनको लानग ननवेदन नददने गरी
11
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आयोगबाट ननर्थय िएमा त्यथिो अनियुक्त वा ननजको िफथबाट राख्खएको बैंक ग्यारे ण्टी
वा जेर्ा जमानी फुकुवा र धरौटी वफिाथ गररनेछ ।
३४.

खिथ प्रमाख्र्ि गनेः कुनै कमथिारी वा अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान िहवककािको
नसलनसलामा नबल िपाथई नलन नसक्ने अवथर्ामा गरे को खिथको सभबन्धमा त्यथिो
कमथिारी वा टोली प्रमुखले पेि गरे को वववरर्को आधारमा सख्िवले त्यथिो खिथ प्रमाख्र्ि
गररददनु पनेछ ।

३५.

समन्वय सनमनि गठन गनथ सक्नेः (१) आयोगले उपयुक्त ठहर ्याएका ववषयहरूमा
अध्ययन, अन्वेषर् लगायिका अन्य प्रवद्र्धनका काम समेि गनथ गैरसरकारी सं थर्ा र
नागररक समाजका प्रनिनननध समेि रहे को समन्वय सनमनि गठन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम गठन हुने समन्वय सनमनिको गठन ववनध, काम,
किथव्य र अनधकार आयोगले िोके बमोख्जम हुनेछ ।

३६.

ननर्थयको सूिना र सक्कल कागज वफिाथ ददनेः (१) आयोगबाट कुनै सावथजननक पद धारर्
गरे को व्यख्क्तसाँग बयान नलइएकोमा आयोगले त्यथिो उजुरी िामेलीमा राख्ने ननर्थय
गरे कोमा सो ननर्थयको जनाउ सभबख्न्धि कायाथलयलाई ददइनेछ ।
(२) कुनै उजुरीको कारवाईको नसलनसलामा कुनै ननकायबाट सक्कल कागजाि
ख्झकाइएकोमा त्यथिो उजुरी िामेलीमा रहने आदे ि िएमा ख्झकाइएको सक्कल कागजाि
सभबख्न्धि कायाथलयमा यर्ािक्य िााँडो वफिाथ पठाउनु पनेछ ।

३७.

नक्कल नलने ददने सभबन्धी कायथववनधः (१) आयोगमा उपलब्ध हुने कागजािको नक्कल नलन
िाहनेले सरोकारवालाले प्रनि पाना रु.५।– का दरले नक्कल दथिूर सवहि अनुसूिी–१५
बमोख्जमको ढााँिामा आयोगमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
िर कुनै सरकारी कायाथलयलाई नक्कल प्रदान गदाथ नक्कल दथिूर नलईने छै न ।
(२) आयोगबाट मुद्दा निल्ने, िामेलीमा राख्ने ननर्थय िएका ववषयसाँग सभबख्न्धि
नमनसल सं लग्न कागजािहरूमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको ननर्थयको
प्रनिनलवप सभबख्न्धि अनधकृिले उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा ले ख्खएको िएिापनन आयोगमा वविारानधन
अवथर्ामा रहेको कुनै पनन ववषयसाँग सभबख्न्धि कागजािको नक्कल उपलब्ध गराईने
छै न ।
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ाँ रुजू गरी सक्कल बमोख्जम नक्कल ठीक छ िनी रुजु
(४) नक्कल ददं दा सक्कलसग
गने कमथिारीले प्रमाख्र्ि गरे पनछ सभबख्न्धि अनधकृि समि पेि गरी ददनु पनेछ ।
िर कुनै कागजािको नक्कल नददने गरी आयोगबाट ननर्थय वा आदे ि िएमा सोको नक्कल
ददइने छै न ।
३८.

िपर् ग्रहर् गनुथ पनेः सावथजननक पद धारर् गरे को व्यख्क्त बाहे कको अन्य कुनै व्यख्क्तले
आयोगको वविेषज्ञको रूपमा काम िुरु गनुथ अख्ि अनुसूिी–१६ बमोख्जमको ढााँिामा
सख्िव समि िपर् ग्रहर् गनुथ पनेछ ।

३९.

अनधकृि िहका कमथिारीको र्प अनधकार हुनःे (१) अख्तियारको दुरूपयोग िएको वा हुन
लागेको जानकारी प्राप्त िई छानववन िर्ा अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगबाट
खटाईएका अनधकृि कमथिारीले ित्काल हथििेप गनुथ पने दे ख्खएको अवथर्ामा परे मा
माननस पक्राउ गनथ, खानिलासी, एवं बरामद गने ऐन िर्ा यस ननयमावली बमोख्जमको
अनधकार प्रयोग गनथ सक्नेछ ।
(२) कुनै उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गदै जााँदा उजुरीमा ले ख्खएदे ख्ख बाहेकका
ववषयमा भ्रष्टािार वा अनुख्िि कायथ िएको दे ख्खएमा सो उजुरीमा उल्ले ख निएको
ववषयमा पनन अनुसन्धान गनथ र आयोगले सो अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा िलाउने वा
निलाउने वा कारवाही गने वा नगने ननर्थय गनथ सक्नेछ ।

४०.

ननरीिर्ः (१) प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा अनधकृिथिरको कमथिारीले प्रिनलि कानून िर्ा
आयोगबाट प्रत्यायोख्जि अनधकार बमोख्जम अनधकार प्राप्त कमथिारीले काम कारवाही गरे
नगरे को सभबन्धमा ननरीिर् गनथ गराउन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोख्जम ननरीिर् पश्चाि् प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तले
आवश्यक दे खेको ववषयमा ननदे िन ददन सक्नेछ र त्यसरी ददएको ननदे िन पालना गनुथ
गराउनु सभबख्न्धि अनधकृिको किथव्य हुनेछ ।
(३) अनधकृिथिरको कमथिारीले उपननयम (१) बमोख्जमको ननरीिर् पश्चाि्
ननरीिर्को क्रममा िए गरे को काम कारवाहीको प्रनिवेदन आयोगमा पेि गनुथ पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोख्जम प्राप्त प्रनिवेदनको आधारमा आयोगले सभबख्न्धि
कायाथलय वा अनधकारीलाई आवश्यक ननदे िन ददन सक्नेछ र त्यसरी ददएको ननदे िन
पालना गनुथ गराउनु सभबख्न्धि अनधकारीको किथव्य हुनेछ ।
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४१.

वैज्ञाननक

एवं

संिारका

उपकरर्

िर्ा

साधनको

प्रयोगः

अख्तियार

दुरूपयोगको

अनुसन्धानमा सं लग्न कमथिारी एवं व्यख्क्तलाई अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगको
आदे िानुसार आवश्यक पने वैज्ञाननक एवं सं िारका उपकरर् िर्ा साधन सार्मा नलई
वहं ड्न र प्रयोग गनथ पाउने अनधकार हुनेछ ।
४२.

खारे जी र बिाउः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ननयमावली, २०४८ खारे ज
गररएको छ । सो ननयमावली बमोख्जम िएका काम कारवाही यसै ननयम बमोख्जम िए
गरे को मानननेछ ।

रष्टव्यः– केही नेपाल कानून सं िोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर िएका िब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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अनुसूिी–१
(ननयम ५ को उपननयम (१) साँग सभबख्न्धि)
अनुख्िि कायथ सभबन्धी उजुरी
श्री अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ।
ववषयः– अनुख्िि कायथ गरे को बारे ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ननयमावली, २०५९ को ननयम ५ बमोख्जम दे हायको
वववरर् खोली यो उजुरी ननवेदन ददएको छु ।
१.

अनुख्िि कायथ गने सावथजननक पद धारर् गरे को व्यख्क्तको नाम, दजाथ र कायाथलयः–

२.

अनुख्िि कायथको पूरा वववरर्ः–

३.

अनुख्िि कायथ गरे को नमनि र उजुरवालाले र्ाहा पाएको नमनिः–

४.

उजुरीको व्यहोरालाई पुष्ट्याई गने प्रमार्ः–

५.

अनुख्िि कायथबाट उजुरवालालाई पनथ गएको हानन वा मकाथः–

६.

उजुरीको ववषयलाई नलएर अन्य कुनै ननकायमा उजुरी गरे को िए त्यथिो ननकायको नाम
वा सोको पररर्ामः–

७.

आफ्नो नाम गोप्य राख्न िाहे मा त्यसको व्यहोराः–
मानर् लेख्खएको व्यहोरा ठीक सााँिो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोख्जम सहुाँला

बुझाउाँला ।
उजुरवालाको सहीछाप
उजुरवालाको नाम, र्र, विन
(उजुरवाला कुनै कायाथलयमा काम गने िए
आफ्नो दजाथ र कायाथलयको नाम िर्ा ठे गाना)
इनि सभवि् .............. साल ............ मवहना ............... गिे रोज ..................... ।

रष्टव्यः– १.

२.

उपरोक्त ढााँिा सामान्य हो, सकिर मानर्का सबै कुराहरू थपष्ट खुलाउनु पछथ ।

उजुरवाला ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को प्रनिबन्धात्मक वाक्यांिमा उख्ल्लख्खि व्यख्क्त
िएमा अनुख्िि कायथबाट प्रनिकूल असर पने व्यख्क्तले उजुर गनथ नसकेको प्रमाख्र्ि ननथसा पनन
सार्ै पेि गनुथ पछथ ।

३.

आफूसाँग रहे को प्रमार्को प्रनिनलवप समेि सं लग्न गनुथ पनेछ र अन्यत्र रहेको प्रमार्को सभबन्धमा
कहााँ र कोनसि रहे को छ सो व्यहोरा खुलाउनु पछथ ।
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अनुसूिी–२
(ननयम १२ को उपननयम (२) साँग सभबख्न्धि)
प.सं

नमनिः–

ि.नं.
ववषयः– अनुसन्धान अनधकृि िोवकएको ।
श्री .........................
...........................................
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २० अनुसार दे हायका वववरर्
िएको मुद्दाको सभपूर् थ अनुसन्धान िहवककाि पूरा गरी प्रनिवेदन पेि गनथका लानग िपाईलाई
अनुसन्धान अनधकृि िोवकएको छ । सभबख्न्धि आयुक्तको प्रत्यि रे खदे ख र ननयन्त्रर्मा रही
अनुसन्धान िहवककािको कायथ पूरा गरी आयोगमा राय सवहिको प्रनिवेदन ननयमावलीको ननयम
१२ बमोख्जम ....... मवहना । ददन नित्र पेि गनुथ होला । उक्त कायथ सभपन्न गनथ िपाईलाई
दे हायबमोख्जमको सहयोगी कमथिारी िोवकएकोछ ।
क्र.सं .

दजाथ

नाम, र्र

१.

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

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

२.

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

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

३.

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

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

४.

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

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

५.

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

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

अनुसन्धान िहवककाि गनुथ पने ववषय
क्र.सं .

आ.व.

उजुरवाला

उजुरीको ववषय

१.

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

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

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

२.

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

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

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

३.

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

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

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

४.

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

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

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

५.

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

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

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

बोधार्थः
श्री महािाखा नं. ........

ित्सभबन्धी पं ख्जका बमोख्जमको सक्कल फाइल ननजलाई

बुझाई ददन र अनिले ख अद्यावनधक राख्नु हुन ।
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अनुसूिी–३
(ननयम १४ साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जारी िएको
...................... बथने ................................... का नाउाँको
सूिना
यस आयोगमा परे को .............................. (उजुरीको सं ख्िप्त व्यहोरा) उजुरीको
अनुसन्धानको

नसलनसलामा

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

िपाई

ववरुि

........................ ववषयमा उजुरी परे कोले िपाईको बयान ⁄ थपष्टीकरर् नलनु पने िएकाले
.................... नमनि ............... ददनको ....... बजे यस आयोगको कायाथलय ⁄ टु र मुकाम
............................ उपख्थर्ि हुन आउनु होला, नआए कानून बमोख्जम हुनेछ ।

नमनिः–

अनुसन्धान अनधकृिको दथिखिः–
अनुसन्धान अनधकृिको नाम, र्रः–
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अनुसूिी–४
(ननयम १४ साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जारी िएको
...................... बथने ................................... का नाउाँको
सूिना
यस

आयोगमा

परे को

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

ववषयको

उजुरीमा अनुसन्धानको नसलनसलामा िपाईलाई सािी ⁄ वविेषज्ञ ⁄ वविेष व्यख्क्तका रूपमा बुझ्नु
पने

िएकाले

नमनि

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

मा

ददनको

..........

बजे

आयोगको

कायाथलय

............................ ⁄ टुर मुकाम ............................... मा उपख्थर्ि हुन ु होला ।
उपख्थर्ि निए कानून बमोख्जम हुनेछ ।

नमनिः–

अनुसन्धान अनधकृिको दथिखिः–
अनुसन्धान अनधकृिको नाम, र्रः–
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अनुसूिी–५
(ननयम १६ साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खडा गरे को
िारे ख िरपाई

वादी

प्रनिवादीको नाम, र्र विन
यही २०..... साल ......... मवहना ...... गिे रोज ... का ददन ददनको ....... बजे यस

आयोगको कायाथलय ⁄ टुर मुकाम ................. मा हाख्जर हुन आउनेछु िनी सही गनेः–

............................
पूरा नाम र्र
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अनुसूिी–६
(ननयम १६ साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ⁄ टु र मुकाम ............... बाट जारी िएको
िारे ख पिाथ
मुद्दाः–
.......................................................... नाम, र्र, विन िएका (कायाथलय र दजाथ समेि)
दे हायको नमनि र समयमा आयोगको महािाखा नं. .... मा उपख्थर्ि हुन आउनु होला । नआई
िारे ख गुजारे कानून बमोख्जम हुनेछ । हाख्जर हुन आउनु पने
नमनि

समय

िारीख ददने कमथिारीको
दथिखि र नमनि
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अनुसूिी–७
(ननयम १८ साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जारी िएको
.............................................. बथने
..................................................... को
छोरा वषथ ........
को ............................. को नाउाँमा जारी िएको
पक्राउ पूजज
िपाईँ

ववरुि ................................................... भ्रष्टािारको

.............. अनियोगमा

अनुसन्धान गनुथ पने दे ख्खन आएकोले यो पूजज नलई आउने प्रहरीकमथिारी ⁄ कमथिारीका सार्
लानग आउनु होला । अन्यर्ा िपाईलाई ननजले नछाडी ल्याउनेछ ।
अनुसन्धान अनधकृिः–
दथिखिः–
नाम र्रः–
दजाथः–
नमनिः–
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अनुसूिी–८
(ननयम १९ साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ददएको
ु ा पूजज
र्ुनव
श्री ......................
...............................
िपाईँ ववरुि यस आयोगमा परे को उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गदै जााँदा हालसभम
सं कनलि सबूद प्रमार्बाट फरार हुने ⁄ िागी जाने ⁄ िपाई बेपत्ता हुने मनानसब कारर् िएको ⁄
िपाईले ववगो हानन नोक्सानी गरे को दे ख्खएको िनी आयोगबाट िपाईसाँग धरौटी ⁄ जमानि मााँग
गररएकोले िपाईलाई सो आदे ि सुनाई धरौटी ⁄ जेर्ा दाख्खल गनथ लगाइएकोमा िपाईले आज सो
बमोख्जमको धरौट वा जेर्ा जमानी ददन असमर्थ रहे को िनी ले ख्ख ले खाई ददनु िएको हुाँदा
ननयमानुसारको नसधा खान पाउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को
ु ा पूजज ददइएको छ ।
दफा १९ को उपदफा (४) बमोख्जम यो र्ुनव
सभबख्न्धि अनधकृिको
सहीः–
नामः–
नमनिः–
बोधार्थ .............................
(सभबख्न्धि कारागार)
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अनुसूिी–९
(ननयम २० को उपननयम (१) साँग सभबख्न्धि)
प्रवेि मुि ुल्का
ख्जल्ला ......... गा.वव.स. । न.पा. ......... वाड नं. ........ गाउाँ । टोल ............ बथने
........................ समेि िएको भ्रष्टािार सभबन्धी ववषयमा सो अपराधसाँग सभबख्न्धि नगद ⁄
ख्जन्सी ⁄ माल ⁄ वथिु ⁄ कागजाि ⁄ प्रमार् फेला पनथ सक्ने सं िावना िएकोले िपाईको थवानमत्व
⁄ िोग िलन ⁄ ख्जभमा ननयन्त्रर्मा रहे को .................... ठाउाँमा रहे को िर कभपाउण्ड,
ननवाथर्ानमा ननभन व्यख्क्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका िफथबाट अनुसन्धानको
नसलनसलामा खानिलासी ⁄ बरामदी गनथका लानग सो थर्ानमा प्रवेि गनुथ पने िएकोले खानिलासी
िर्ा बरामदी गनथ आएका हामी दे हायका माननसहरूको जीउ खानिलासी गनथ अनुरोध गरी हाम्रो
खानिलासी िएकोले सो थर्ानमा प्रवेि गरे को मुि ुल्का ियार गरी अख्तियार दुरूपयोग
अनुसन्धान आयोगमा िढाएका छौं ।
िपनसल
खानिलासी गनथ प्रवेि गने व्यख्क्तहरूको जीउ खानिलासी नलने व्यख्क्तको नाम, र्र, ठे गाना
(िीनपुथिे सवहि):–
१.
२.
३.
रोहबरः–
१.

िरधनी ⁄ मालधनी वा ननजको प्रनिनननध

२.

सं िव िएसभम थर्ानीय व्यख्क्त ⁄ जनप्रनिनननध ⁄ िरिलाद्मी

३.

आरोवपि व्यख्क्त (सभिव िएसभम)

मुि ुल्का ियार गने कमथिारीहरूः
१.
२.
इनि सभवि् २०...... साल ............. मवहना ...... गिे रोज .... िुिम् ।
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अनुसूिी–१०
(ननयम २० को उपननयम (१) साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खडा गरे को
खानिलासी िर्ा बरामदी मुि ुल्का

नलख्खिम

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

बथने

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

को

नानि

................................... को छोरा ⁄ छोरी .......................... ख्जल्ला बथने वषथ .... को
................................. िर ⁄ थर्ानमा कानून बमोख्जम रीि पुर ्याई प्रवेि गरे का हामी
दे हायका व्यख्क्तहरूले ................................... मा खानिलासी गदाथ दे हायका थर्ानहरूमा
दे हाय बमोख्जमका नगद ⁄ िीज ⁄ माल ⁄ वथिु ⁄ कागजाि ⁄ प्रमार् फेला पारे कोले सो नगद
िर्ा सामानहरू अनुसन्धानको नसलनसलामा आयोगमा दाख्खल गनथ लै जानु पने हुाँदा खानिलासी
िर्ा बरामदी मुि ुल्का गरी ददनु होस िनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटी
आएको डोरले िन्दा हाम्रो ख्ित्त बुझ्यो । यसमा िपनसलमा ले ख्खएको व्यहोरा दठक सााँिो हो
िनी लेखी लेखाई सोही डोर माफथि् आयोगमा िढायौं ।
िपनसल
खानिलासीमा फेला परे का नगद ⁄ ख्जन्सी ⁄ कागजाि र थर्ानको वववरर्
१.
२.
बरामद गरी लगेका नगद ⁄ ख्जन्सी ⁄ कागजािहरूको वववरर्
१.
२.
खानिलासी बरामद गराई ददने व्यख्क्तहरू
१.
२.
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रोहबरः
(क)

बरामद िए बाहे कका नगद ⁄ ख्जन्सी ⁄ कागजाि ख्जभमा नलनेः–

(ख)

बरामद सामानको िरपाई बुझ्नेः–

(ग)

थर्ानीय ननकाय प्रनिनननध (िएसभम) –

(ि)

आरोवपि व्यख्क्त (सं िव िएसभम)–

बरामद सामानको िरपाई िपाईलाई बुझाई मानर् उख्ल्लख्खि उक्त बरामदी सामान नलई गएका
छौं ।
काम सभपन्न गने कमथिारीहरूः

इनि सभवि् २०...... साल ............. मवहना ...... गिे रोज .... िुिम् ।
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अनुसूिी–११
(ननयम २१ को उपननयम (१) साँग सभबख्न्धि)
धरौटी माग गने आदे ि पत्र
उजुरवालाः

प्रनिवादीः
मुद्दाः– भ्रष्टािार

१.

मुद्दाको िथ्यः–

२.

हानी नोक्सानी िएको िए ववगोः–

३.

धरौट जा जेर्ा जमानि माग गनुथ पने आधार, कारर् र कानूनी व्यवथर्ाः–

४.

माग गररएको धरौट रकमः–

आदे ि ददने अनधकारीको
हथिािरः
नाम र्रः
पदः
नमनिः
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अनुसूिी–१२
(ननयम २१ को उपननयम (२) साँग सभबख्न्धि)
धरौटी माग गदाथ धरौटी जमानि ददने कबुनलयि

आयोगबाट नमनि ............... मा िएको आदे ि सुननपााँए । आयोगबाट िोवकएको थर्ान
ु ी ऐन अ.वं. १२४ नं. र
र समयमा उपख्थर्ि हुनछ
े ु । सो बमोख्जम उपख्थर्ि निएमा मुलक
१२४ क. नं. बमोख्जम मैले राखेको जमानि वा धरौटी जफि हुन िर्ा उक्त जमानि बापिको
रकम उक्त जेर्ाबाट असूल हुन नसकेमा मेरो अन्य कुनै पनन सभपख्त्तबाट समेि असूल गनथ मेरो
मञ्जूर छ िनी सही गनेः–
..........................
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अनुसूिी–१३
(ननयम २१ को उपननयम (२) साँग सभबख्न्धि)
धरौटी माग गदाथ अन्य व्यख्क्तले जेर्ा जमानी ददएमा गनुथ पने कबुनलयि

आयोगबाट

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

बथने

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

को

नानि

..................................... को छोरा ................................ को हकमा िएको आदे ि
सुननपााँए ।
आयोगबाट ननजसाँग माग गरे को धरौटी ⁄ जमानि ननजले राख्न नसकेको हुाँदा मैले ननजका
िफथबाट राख्न मञ्जूर गरे काले ननज िोवकएको समय र थर्ानमा उपख्थर्ि निएमा अ.वं. १२४क.
बमोख्जम मैले धरौट जमानि राख्खददएको सभपख्त्त जफि हुन र सो सभपख्त्तबाट असूल उपर हुन
नसकेमा मेरो अन्य कुनै पनन सभपख्त्तबाट असूल उपर गररएमा मेरो मञ्जूरी छ िनी सही गनेः–

...........................................
जमानि ददनेको नाम, र्र, विनः–
ननजको बाबुको नामः–
बाजेको नामः–
सम्र्पक ठे गानाः–
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अनुसूिी–१४
(ननयम २६ साँग सभबख्न्धि)
................................ अदालि समि पेि गरे को
आरोपपत्र
(................................ सालको नभबर ............................)
..............................................................................................
ववरुि
............................................................................................... १
................................................................................................ १
..................................................................................................
मुद्दा
१.

मुद्दाको व्यहोराः–
(क)
(ख)
(ग)

२.

अनियोग र दावीः–
(क)
(ख)
(ग)

३.

सबूद प्रमार्ः–
(क)

कागज प्रमार्ः

(ख)

सािीः

(ग)

वविेषज्ञको प्रथिुिीः
प्रनिवेदकः–
नेपाल सरकारका लानग
(अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको
िफथबाट अनधकार प्राप्त अनधकृि)

ईनि सभवि् २० ......... साल ............. मवहना ...... गिे रोज .... िुिम् ।
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अनुसूिी–१५
(ननयम ३७ को उपननयम (१) साँग सभबख्न्धि)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा िढाएको
ननवेदनपत्र
ववषयः नक्कल पाउाँ ।
बादीः–

आरोवपि व्यख्क्तः–
म ननवेदक सरोकारवाला िएकाले ननभन कागजहरूको नक्कल पाउनको लानग ननवेदन

गदथछु । कानून बमोख्जम लाग्ने नक्कल दथिुर रु. ....।– निरे को रनसद यसै ननवेदनपत्र सार्
राखेको छु ।
१.

कुन कुन कागजको नक्कल िावहएको हो त्यसको वववरर्ः–
(क)
(ख)
(ग)

२.

सरोकार दे ख्खने व्यहोराः–
(क)
(ख)
(ग)

मानर् लेख्खएको व्यहोरा ठीक सााँिो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोख्जम सहुाँला बुझाउाँला ।

ननवेदकको सहीछापः–
ननवेदकको पूरा नाम, र्र र विनः–
नमनिः– .............
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अनुसूिी–१६
(ननयम ३८ साँग सभबख्न्धि)
िपर् ग्रहर्
म .............................. इश्वरका नाममा िपर् नलन्छु । सत्य ननष्ठा पूवक
थ प्रनिज्ञा
गछु थ वक आयोगको वविेषज्ञको है नसयिले मलाई िोवकएको काम किथव्य मेरो ज्ञान वववेकले जाने
बुझेसभम इमान, धमथ िर्ा किथव्य सभझी िय, पिपाि वा द्वे ष नराखी लोि लालिमा नपरी,
मोलावहजा नगरी प्रिनलि कानूनको अनधनमा रही पालना गनेछु । किथव्य पालनको नसलनसलामा
मलाई जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा अनधकृि व्यख्क्तलाई बाहे क अरु कसैलाई म सेवा
करारमा रहेको वा नरहे को जुनसुकै अवथर्ामा पनन प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपले कुनै पनन
िररकाबाट व्यक्त गने छै न ।
िपर् ग्रहर् गनेको वववरर्ः

िपर् ग्रहर् गरे को प्रमाख्र्ि गनेः

नाम र्रः

नाम र्रः

हथिािरः

हथिािरः

नमनिः

नमनिः

पदः

पदः
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