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kl/b[io -Vision_
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kl/nIo -Mission_ 
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d"Nox¿ -Values_
 sfg"g / Gofosf dfGo l;4fGtsf] cjnDag, 
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 ck/fw kLl8tnfO{ Gofo,
 afn d}qL tyf n}lËs ;+j]bglzntf, 
 ;fj{hlgs lxtsf] ;+/If0f,
 :jfldTjaf]w,
 lg/Gt/ l;sfO / ;'wf/
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संःथागत सधुारमाफर् त न्यायमा पहुँच अिभविृ  पिरयोजना 

 

ूःततु ूकाशनमा लेखकह ारा अिभव्यक्त िवचार िनतान्त व्यिक्तगत हनु ्। 
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सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास र संःथागत सधुारका लागी िनरन्तर पमा 
िविश ीकरणको ूिशक्षण कायर्बमह  स ालन भइरहेका छन ्। यसै सन्दभर्मा महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयबाट िमित २०७७ साल असार १४ गतेदेिख असार ३१ गतेसम्म  स ालन गिरएको 
सरकारी वकीलह का लािग अनलाइनमाफर् त ॅ ाचार िनवारण कानूनसम्बन्धी िविश ीकरण ूिशक्षणमा 
पेश भएका मध्ये ११ वटा कायर्पऽह लाइर् संकलन गरी पिहले भागकf] पमा ूकािशत गिरएको हf] ।  

नेपालको संिवधान एवं िविभ  कानूनह ले ॅ ाचार िनयन्ऽणसँग सम्बिन्धत िविभ  व्यवःथा गरेको 
छ। यसैगरी, न्याियक िनकायबाट यस सम्बन्धमा िविभ  व्याख्याह  हदैु आएका छन ्। ूःततु 
ूकाशनमा सावर्जिनक खिरदमा हनेु ॅ ाचारका ःव पह ,  गैरकाननुी सम्पि  आजर्न, ॅ ाचार 
िनयन्ऽणमा सूचनाको हकको भिूमका, राजनीित र ॅ ाचार बीचको अन्तरसम्बन्ध, अकुत सम्पि , राजःव 
िहनािमना, नक्कली शैिक्षक ूमाणापऽ जःता ॅ ाचार सम्बन्धी िविभ  िवषयह को कानूनी व्यवःथा तथा 
सव च्च अदालतबाट भएका व्याख्यामा ूयोग हनेु िस ान्त र सान्दिभर्क सव च्च अदालतका 
ि कोणका समेत िवषयह  समेिटएका अनसुन्धानमूलक लेखह  समावेश छन ्।  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मु ाह मा कसूर ठहर ूितशतमा थप 
विृद्ध गनर् ूय शील रहेको सन्दभर्मा यस ूकाशनले आधार सामामीको पमा सरकारी वकीलह लाई 
ॅ ाचार िनवारण कानून सम्बन्धी मु ाह मा ूितिनिधत्व र ूितरक्षा गनर् सहयोग परु ् याउने देिखन्छ ।  

अनत्य्मा, आफ्ना अनसुन्धानमूलक लेखह  ूदान गरी सहयोग गनुर् हनेु सरकारी वकीलह लाई 
हािदर्क धन्यवाद ापन गदर्छ  । यसैगरी, यस पःुतक तयार गन अवसर तथा ूरेणा ूदान गिरएकोमा 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयूित हािदर्क आभार व्यक्त गदर्छ  । यस ूकाशनमा भएका ऽटुी 
कमजोरीका लािग क्षमा याचना गदर्छ  । यहाँह बाट ूा  हनेु रचनात्मक सझुावले अfगामी 
कायर्सम्पादनलाइर् मागर्दशर्न गनछ भ  ेअपेक्षा राखेका छ  । 

 

िशव वाग्ले 

ूभात के्षऽी 



6 
 

िवषय–सूची 
ब.सं. नाम कायर्पऽको िशषर्क पृ नं

१.  
ौी हिरूसाद जोशी िनमार्ण कायर्को सावर्जिनक खिरदमा हनुे ॅ ाचारका 

ःव पह  
1

२.  ौी शंकर खऽी u}/sfg"gL ;DklQ cfh{g d'2fdf ;jf]{Rr 
cbfntsf] Goflos b[li6sf]0fM Ps cWoog 

28 

३.  
ौी ीवुकुमार चौहान गैरकानूनी सम्पि का मु ामा सव च्च अदालतको 

ि कोण 
61 

४.  ौी परमे र पराजलुी ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सूचनाको हकको भिूमका 101 

५.  
ौी शम्भ ुकाकीर् खिरद सम्झौतामा उल्लेिखत अविधमा सावर्जिनक 

िनमार्ण सम्प  हनु नसक्नकुा कारणह  
120 

६.  ौी िूसाद सवेुदी नेपालमा राजनीित र ॅ ाचार बीचको अन्तरसम्बन्ध 153 

७.  ौी देवेन्िराज आचायर् ॅ ाचार र सशुासन िबचको अन्तरसम्बन्ध 188 

८.  
ौी भोलानाथ िनरौला राजःव िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारको ूविृ  

संिक्ष  चचार् 
221 

९.  
ौी नारायणूसाद शमार् नक्कली शैिक्षक ूमाणपऽका मु ामा सव च्च

अदालतको न्याियक ि कोण 
237 

१०.  
ौी अिम्बका रघवंुशी घसु/िरसवत (िःट अपरेसन):  ूिकया, अनसुन्धान 

र अिभयोजन 
274 

११.  ौी शािन्तिवबम शाह Relationship between Corruption and 
Money Laundering 296 

 

  

 



1 
 

lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs  
vl/bdf x'g] e|i6frf/sf :j?kx¿ 

xl/k|;fb hf]zL 

!= k[i7e"ld 

ljsf; k|zf;g ;sf/fTds lbzftkm{sf] kl/jt{g / ;du| ljsf;sf] cjwf/0ff;+u ;DalGwt 
ljsf; sfo{sf] k|zf;g xf] . ljsf; k|zf;gsf hGdbftf Edward W Weidner eG5g\-“ljsf; 
k|zf;gsf] ;DaGw eg]sf] ;fdflhs / cfly{s k|ult u/L ljsf;sf] nIo xf+l;n ug'{ xf], To;}n] 

ljsf; k|zf;g eg]sf] hgtfsf] ;fdflhs cfly{s cj:yfsf] ljsf; ug'{ xf]1”. /fHon] o;sf] 
dfWodaf6 /fli6«o cy{tGqdf kl/df0ffTds / u'0ffTds clea[l4 u/L gful/ssf] ;jf{+lu0f 
sNof0f, lxt / ljsf;sf] nIf lnPsf] x'G5 . ;fj{hlgs ljQ ->f]t_ kl/rfngaf6 ljsf; 
lgdf{0fsf cfof]hgfx¿sf] ;kmn sfof{Gjog u/L o:tf] nIf k|fKt ug{ ;lsG5 .  

ljsf; lgdf{0fsf] sfo{nfO{ ult lbg >f]tsf] plrt Joj:yfkgsf] sfo{ dxTjk'0f{ / 
cTofjZos x'G5 . o:tf] Joj:yfksLo sfo{ ;fj{hlgs vl/bsf] k|ls|ofaf6 x'G5 . /fHoaf6 

ul/g] s"n vr{sf] ;f7L k|ltzteGbf a9L ;fj{hlgs vl/bn] cf]u6\g] u/]sf] tYo /x]sf] 52 . 
;fj{hlgs ljQ cyf{t\ /fHo sf]ifsf] clwsf+z lx:;f hgtfn] lt/]sf] s/ x'g] ePsf]n] o;sf] 
kl/rfng ;'zf;gsf] dfGotf adf]lhd hgtfsf] lxt sNof0fdf x'g'kb{5 . ;fj{hlgs ljQ 
kl/rfngsf] dfWodaf6 ul/g] ljsf; lgdf{0fsf] ;fj{hlgs vl/b k|ls|ofnfO{ kf/bzL{, ldtAooL 
/ hafkmb]xL 9+uaf6 vr{ Joj:yfkg x'g;s]g eg] cfly{s ;d'Gglt / ;du| b]z ljsf;sf] 
p2]Zo xf+l;n x'g ;Sb}g . To;}n] ljsf; lgdf{0fsf] sfo{ ubf{ ;fj{hlgs vl/b Joj:yfkgsf 
dfGotf adf]lhd lgdf{0f cfof]hgf kl/of]hgf sfof{Gjog ug'{kb{5 . t/ ljsf; lgdf{0fsf] vl/b 
sfo{df x'g] clgoldttf, 9Lnf;':tL e|i6frf/n] ubf{ cfly{s ;d'Gglt / ;du| b]z ljsf;sf] 
sfo{df jflG5t ;kmntf k|fKt ug{ g;s]sf] tLtf] oyfy{ xfd|f] ;fd' /x]sf] 5 . 

g]kfndf ljsf; lgdf{0fsf] sfo{df ;fj{hlgs >f]t kl/rfngsf] w]/} nfdf] Oltxf; 5}g . 
vf;u/L @)!# ;fnaf6 z'? ePsf] of]hgfa4 ljsf;af6 /fHo sf]ifsf] s]xL c+zsf] kl/rfng 
ljsf; lgdf{0fsf sfo{df x'g] u/]sf] 5 . kGw|f} of]hgf;Dd cfO{k'Ubf ljsf; ah]6sf] 7'nf] lx:;f 
k'jf{wf/ lgdf{0fsf] sfo{df vr{ Joj:yfkg x'g] u/]sf] kfOG5 . g]kfnsf] ;+ljwfgn] ljleGg 
                                                            
1ifioque.com/.../development_administration, (Defined; development administration 
as “an action-oriented, goal-oriented administrative system”. ……the process of guiding 
an organization towards the achievement of progressive political, economic and social 
objectives…..). 
2 s]=;L=, ljgf]b,;fj{hlgs vl/bsf r'gf}lt: ;'wf/sf cj;/, ;fj{hlgs vl/b klqsf, k[= ! 
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lgb]{zs l;4fGtx¿sf] cg';/0f tyf /fHosf gLltx¿sf] s|dzM sfof{Gjog ub}{ g]kfnnfO{ 

;Dj[4 tyf ;d'Ggt agfpg] /fHosf] bfloTj x'g] ;'lglZrt u/]sf] 53 . ;fj{hlgs vl/bsf 
x/]s sfo{df /fHosf lgsfox¿sf] k|ToIf ;+nUgtf / ;kmn tyf kl/0ffdd'vL sfof{Gjogsf] 
lhDd]jf/L x'g] sfg'gL / ;+:yfut ;+/rgfx¿ /x]sf 5g\ . ;fj{hlgs vl/b P]g / lgodfjnL 
nufot ;'zf;g ;DalGwsf ljleGg sfg'gx¿n] ;fj{hlgs vl/bsf ljljw ljlw k|ls|of / 
;fj{hlgs kbflwsf/Lsf] hjfkmb]xLtf ;'lglZrt u/]sf] 5 . 

;fj{hlgs vl/b /fHonfO{ cfjZos kg]{ j:t' tyf ;]jf vl/bsf] ljlzi6 Joj:yfksLo sfo{ 
xf] . nf]s sNof0fsf/L /fHodf cfk'lt{stf{ / Joj;foLlar :jR5 k|lt:kwf{sf dfWodaf6 
;fj{hlgs vl/b sfo{ Joj:yfkg x''g'k5{ . o;sf ljleGg ljwf / vl/b k|ls|ofx¿ /x]sf 5g\ . 
;fj{hlgs lgsfonfO{ cfjZos kg]{ dfn;fdfg, d]lzg/L lrhj:t', ;jf/L ;fwg nufot 
ef}lts dfn;fdfgsf] vl/b, k/fdz{ ;]jf nufot ;]jf vl/b, ljleGg lgdf{0f sfo{sf] vl/b 
h:tf vl/bsf ljljw ljwf x'g\ eg] vl/b ubf{ ;f]em} ahf/af6 vl/b ljlw, af]nkq cfJxfg 
ljlw, ;Demf}tf ljlw tyf l;ldt cfk'lt{stf{af6 5gf}6sf] ljlwaf6 ;fj{hlgs vl/b sfo{ 
ug{;lsG5 .  

vl/bsf ljleGg ljwfx¿dWo] k'jf{wf/ lgdf{0fsf] vl/b sfo{ cToGt dxTjk'0f{ / ljsf;sf] 
;'qfwf/ xf] . ;8s, k'nk'n];f, ejg lgdf{0f nufotsf k'jf{wf/ lgdf{0f sfo{ o;sf dfWodaf6 
x'G5 . ljsf; ah]6sf] Ps tLxfO{ lx:;f lgdf{0f sfo{df dfq vr{ x'g] u/]sf] 5 . t/ lgdf{0f 
sfo{df x'g] u/]sf] clgoldttf / e|i6frf/sf sf/0f ;du| ljsf; sfo{n] ult lng;s]sf] 5}g . 
“The construction industry accounts for about one-third of gross capital formation. 
Governments have major roles as clients, regulators, and owners of construction 

companies. The industry is consistently ranked as one of the most corrupt4.  

lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/baf6 ;du| b]z ljsf;sf] jflG5t nIf xf+l;n ug]{ af6f]df 
ljleGg ;d:of / r'gf}ltx¿ /x]sf 5g\ . vl/b k|ls|of / vl/b of]hgf sfof{Gjogsf s|ddf 
x'g] u/]sf] a9\bf] e|i6frf/ ljsf;sf] afwssf] ?kdf /x]sf] 5 eg] lgdf{0f Joj;foL larsf] 
c:j:y k|lt:kwf{, ;fj{hlgs kbflwsf/Lsf] k|j[lQut bf]if, nf]e nfnr, emGhl6nf k|ls|ofx¿, 
sfddf 9Lnf;':tL, sfd gu/]]/ cf]u6\g] k|j[lQ, b08xLgtfsf] cj:yf, ;Demf}tf tyf sfg'gsf] 
kfngf / k|efjsf/L sfof{Gjogsf ljljw ;d:of / r'gf}ltx¿ lgdf{0f sfo{sf] vl/bsf] If]qdf 
/x]sf 5g\ . b]z ljsf;sf] d]?b08sf] ?kdf /x]sf] ;fj{hlgs lgdf{0fsf] sfo{af6 ;du| 
ljsf;sf] jflG5t nIo k|fKt ug{ vl/b sfo{df x'g] u/]sf] clgoldttf / e|i6frf/nfO{ lgoGq0f 
u/L ;fj{hlgs vl/bsf] ;du| sfo{df ;'zf;g sfod x'g h?/L 5 . oLg} k[i7e'lddf k|:t't 

                                                            
3g]kfnsf] ;+ljwfg, wf/f %@ ljsf; gLlt 
4 Charles Kenny, Construction, Corruption and Developing Countries, World Bank 
Policy Research Working Paper, 4271, June 2007. 



3 
 

cfn]vdf ;fj{hlgs vl/bsf] cjwf/0ffut kIf, lgdf{0f sfo{ vl/bsf] If]qdf x'g] u/]sf 
e|i6frf/hGo ls|ofsnfkx¿ vl/b of]hgf lgdf{0f / sfof{Gjogsf ;d:of tyf r'gf}lt / 
;d:of ;dfwfgsf pkfox¿sf ljifodf k|sfz kfl/g]5 . 

@. ;fj{hlgs vl/bsf] cjwf/0ff 

/fHonfO{ cfjZos kg]{ j:t' / ;]jf vl/b tyf /fHon] Joj:yfkg ug'{kg]{ ljsf; lgdf{0fsf 
sfo{x¿ ;fj{hlgs vl/bsf dfWodaf6 x'G5g\ . h'g\ hglxt / ;du| b]z ljsf;sf] dfGotf;+u 
cfa4 5g\ . o;k|sf/ hgtfsf cfwf/e"t cfjZostfnfO{ ;Djf]wg ub}{ b]zsf] ;du| ljsf; 
ug]{ nf]ssNof0fsf/L /fHosf] clei6;+u ;fj{hlgs vl/bsf] cjwf/0ff ljsl;t ePsf] 5 . 
ljsf; lgdf{0fsf] sfo{df JolSt jf s'g} Ps kIfsf] dfq Psflwsf/ /xg uPdf ;du| hgtfsf] 
lxteGbf JolStut lxtdf dfq To:tf] sfo{ l;ldt x'G5 . To;}n] o:tf] sfo{df ;/sf/sf] 
cu|;/tf, Joj:yfkg / nufgL cfjZos kb{5 . ;/sf/sf] cu|;/tf / Joj:yfkglagf ljsf; 
lgdf{0fsf] sfo{ ;+ej klg x'b}g .  

;fj{hlgs vl/bsf] p2]Zo 3Rssf] l;4fGt ;xL j:t', ;xL d'No / ;xL ;do -Right item, 

Right price, Right time_df cfwfl/t x'G5 . ;fy} o:tf] vl/b ;Ifd ;fj{hlgs lgsfoaf6 
vl/b sfo{df ;'zf;g sfod u/L -Efficiency_ jflG5t nIf jf kl/0ffd k|fKtLsf nflu -Value 
for money_ x'G5 . ;/sf/ hgtfsf] cleefjs x'g] ePsf]n] klg ;/sf/sf x/]s ls|ofsnfk 
hgtfsf] lxtdf ;]jf k|jfx / ;du| ljsf;tkm{ nlIft x'g'kb{5 . hgsNof0f / ljsf;sf nflu 
/fHon] >f]t kl/rfng u/L ;fj{hlgs k|zf;gsf ljljw kIf / cfofdx¿ h:t}; ljsf; 
lgdf{0f, cTofjZos j:t' tyf ;]jf k|jfx, /f]huf/L l;h{gf, /fli6«o ;Ldf ;'/Iff, hgwgsf] /Iff 
/ ;fdflhs ;'/Iff Pj+ Gofok"0f{+ ;dfhsf] l;h{gfnufotsf sfo{x¿ ug'{kb{5 / ub{5 klg . 
o:tf] sfo{ ubf{ ;fj{hlgs k|zf;gdf ljsl;t gjLg cjwf/0ff cg';f/ ljZjdf b]vfk/]sf 
dfgjflwsf/ ;DaGwL ljrf/, bz{g, k|zf;lgs If]qsf gjLg k|j[lQx¿nfO{ cfTd;fy ub}{ 
;'zf;go'St k|hftflGqs cEof;sf dfWodaf6 ug'{kg]{ h?/t kb{5 . sfg'gsf] zf;gsf] 
dfGotf adf]lhd gePsf sfo{n] j}wtf k|fKt ug{ klg ;Sb}gg\ . To;}n] ;fj{hlgs vl/b 
sfo{nfO{ ljlw k|ls|of;Ddt agfpg / o; sfo{df x'g;Sg] clgoldttf-e|i6frf/nfO{ lgodg 
lgoGq0f ug{ ;Ifd ;+:yfut tyf sfg'gL k|aGw ;/sf/n] u/]sf] x'G5 . t/klg o; If]qdf 
ljljw ;d:of / r'gf}lt g/x]sf eGg] xf]Og ;/sf/n] k4ltdf cfwfl/t eO{ lhDd]jf/Lk'j{s 
;hutfsf;fy sfo{ ug{;s]df nIo xf+l;n ug{ ;+ej 5 . ljsf; lgdf{0fsf sfo{df hxf+ 
;fx'lu/L Toxf+ zf]if0f, hxf+ k'+hL kl/rfng Toxf clgoldttf / e|i6frf/, hxf+ k|ltikwf{ Toxf 
ldnf]dtf] hxf+ Psflwsf/ dgf]dfgL Toxf sf6]{ln+u, hdfvf]/L, 3';vf]/L h:tf ljsf;sf 
gsf/fTdstfn] 3/ ul//fv]sf] cj:yfdf hgtfk|lt hjfkmb]xL ;/sf/n] dfq hgtfsf lxtdf 
j}w sfo{ ug{;S5 eGg] dfGotfnfO{ cfTd;fy ug{ / ;/sf/k|lt hgtfsf] ljZjf; agfO{/fVg 
klg ljsf; lgdf{0fsf] ;fj{hlgs vl/b sfo{ ;/sf/n] ub{5 .   
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@.! ;fj{hlgs vl/b  

;fj{hlgs vl/b zAbn] ;fj{hlgs lgsfon] s'g} dfn;fdfg, k/fdz{ ;]jf jf cGo ;]jf 
k|fKt ug]{ jf s'g} lgdf{0f sfo{ ug]{ jf u/fpg] sfo{nfO{ ;d]6]sf] kfOG5 .cfly{s Joj:yfkgsf] 
clwsf+z lx:;f ;fj{hlgs vl/b;+u hf]l8Psf] x'G5 . k|ToIf ?kdf ;/sf/sf] sl/a ;Q/L 
k|ltzt ah]6 ;fj{hlgs vl/bsf] laifo;+u ;DalGwt /x]sf] kfOG5 . ;fj{hlgs vl/bsf] laifo 
eGgfn] /fHon] ug]{ ljsf; lgdf{0f, a:t' tyf ;]jf k|jfx / k/fdz{ vl/bsf gfddf vr{ x'g] 
/sdsf] Joj:yfkg, vl/b k|ls|of / vl/b sfo{sf] sfof{Gjog tyf cTofjZos j:t', ;]jfsf] 
cfk'lt{ eGg] a'lemG5 . ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# n] ;fj{hlgs vl/bnfO{ “;fj{hlgs 
lgsfon] o; P]g adf]lhd s'g} dfn;fdfg, k/fdz{ ;]jf jf cGo ;]jf k|fKt ug{] jf s'g} 

lgdf{0f sfo{ ug{] jf u/fpg] sfo{ ;Demg' k5{5” egL kl/eflift u/]sf] 5 . ;fj{hlgs vl/bnfO{ 
OECD n] lgDg cg';f/ kl/eflift u/]sf] 5: Public procurement refers to the purchase 
by governments and state-owned enterprises of goods, services and works. As 
public procurement accounts for a substantial portion of the taxpayers’ money, 
governments are expected to carry it out efficiently and with high standards of 
conduct in order to ensure high quality of service delivery and safeguard the 

public interest6 /fHon] k|jfx ug]{ j:t' tyf ;]jfnfO{ r':t b'?:t / ljsf; lgdf{0fsf] 
sfo{nfO{  hgkof]uL tyf kl/0ffdd'vL agfpg /fHosf lgsfox¿af6 P]gsf] kl/efifdf 
pNn]lvt ljljw lsl;dsf ;fj{hlgs vl/bsf] sfo{ x'g] ub{5 . tL ljljw sfo{x¿dWo] 
;fj{hlgs vl/b / cTofjZos j:t' tyf ;]jf k|jfxsf] sfo{ ;du| ljsf; sfo{sf] d]?b08 
tyf k|ToIf b]lvg] / cg'e't ug{ ;lsg] /fHosf] pRr k|fyldstfsf] sfo{ xf] . 

;fj{hlgs vl/b Joj:yfkgsf] sfo{df vl/bsf] k|ls|of, vl/b ;Demf}tf, o;sf] sfof{Gjog, 
ljsf; / d'Nof+sgsf lglZrt sfg'gL dfkb08 / ;+:yfut ;+/rgfx¿ /x]sf x'G5g\ . 
;fj{hlgs vl/bsf] cfjZostf / dxTjnfO{ o;sf] sfg'gL, /fhgLlts, ;fdflhs, cfly{s 
cg'zf;g tyf ;'zf;g, ahf/ ;Da4 / k"jf{wf/ tyf cGo ljsf; ;Da4 cfofdsf dfWodaf6 
dfkg ul/G5 . ;fj{hlgs vl/bsf sfo{df x/]s ;fj{hlgs lgsfo lhDd]jf/ /xG5g\ eg] To:tf 
x/]s lgsfoaf6 x'g] vl/b sfo{nfO{ lgodg lgb]{zg ug]{ pRr lgsfosf] ?kdf ;fj{hlgs 
vl/b tyf cg'udg sfof{no /x]sf] 5 . To;/L g} vl/b sfo{nfO{ Jojl:yt 9+uaf6 ;+rfng 
ug{ 5ftf sfg'gsf] ?kdf ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# / P], lgodfjnL @)^$ tyf cGo ljljw 
ljifout / ;'zf;g ;DaGwLsf sfg'gL ;+/rgfx¿ Jojl:yt 5g\ . 

@.!.  lgdf{0f sfo{ 

;fj{hlgs vl/bsf ljleGg ljifodWo] lgdf{0f sfo{sf] vl/b csf]{ cToGt dxTjk'0f{ / pRr 
k|fyldstfsf] ljifo xf] . o;leq ;dfGotof ;8s, k'nk'n];f, ejg cflb k'jf{wf/ lgdf{0fsf 

                                                            
5 ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^#, bkmf @ -s_ 
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ljifox¿ ;d]l6G5g\ . d"ntM vl/b sfo{df dfn;fdfg cyf{t\ rn jf crn h'g;'s} j:t', ;]jf 
/ ;f];Fu hl8t cGo ;]jfnfO{ hgfpF5 eg] lgdf{0f sfo{n] s'g} ;+/rgf lgdf{0f ug]{, eTsfpg], 
dd{t ;Def/ ug]{, gS;f, k|of]uzfnf kl/If0f, e"–pku|xLo kmf]6f] lvRg] sfo{ ;d]tnfO{ hgfpg] 
Joj:yf 5 . ;fj{hlgs vl/b P]gn] lgdf{0f sfo{nfO{ lgDg adf]lhd kl/eflift u/]sf] 

57:ælgdf{0f sfo{Æ eGgfn] s'g} ;+/rgf jf s'g} s'/fsf] lgdf{0f ug{], k'gMlgdf{0f ug{], eTsfpg], 
dd{t;Def/ ug{] jf lh0ff]{4f/ ug]{ sfo{ ;+u ;DalGwt lgdf{0f :yntof/ ug]{, vGg], 78\ofpg], 
agfpg], pks/0f jfdfn;fdfg h8fg ug]{, ;hfpg], cflb h:tf sfo{ ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] 
gSzf agfpg], k|of]uzfnf k/LIf0f ug]{, e"pku|xLo kmf]6f] lvRg], e"sDkLo k/LIf0f ug{] h:tf 
lgdf{0f sfo{sf] cfg'ifflËs ;]jf ;d]tnfO{ hgfpg]5 . o; kl/efiff cg';f/ lgdf{0f sfo{n] 
ljsf; lgdf{0fsf] ;du| kIf ;d]6]sf] x'+bf o;nfO{ b]z ljsf;sf] d]?b08 eGgdf cTo'lSt  
x'F+b}g . /fHosf nflu ;j{;fwf/0f hgtfsf] j:t' tyf ;]jfdf kx'+r lj:tf/ / ;du| cfly{s 
;d'Gglt xf+l;n ug{ lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/b ckl/xfo{tf kb{5 . /fHon] ;fj{hlgs 
k|zf;g dftxt k|rlnt sfg'gdf cfwfl/t eP/ o:tf] vl/bsf] sfo{ ub{5 . 

 

#. ;fj{hlgs vl/b;Fu ;DalGwt sfg"g / lgsfox¿ 

;fj{hlgs vl/b ;DaGwL 5'6\6} gLlt gePtfklg g]kfnsf] ;+ljwfgn] g} :jR5, kf/bzL{, 
k|lt:kwL{ / ;xeflutfTds k|0ffnLaf6 cfly{s ljsf;sf] p2]Zo xf+l;n ug{ ljsf;sf] gLlt 
lgb]{zs l;4fGt / /fHosf / hgtfsf st{Aox¿ lgwf{/0f u/]sf] 5 . /fHon] ljsf; k|zf;gsf 
ljljw cfofdx¿sf dfWodaf6 cTofjZos j:t' / ;]jf tyf lgdf{0f sfo{sf] vl/bsf nflu 
x/]s jif{ ljsf; jh]6 ljlgof]hg ub{5 eg] vl/b sfo{ Joj:yfkg, sfof{Gjog, ljsf; / 
d'Nof+sgsf] sfo{nfO{ Joj:yfkg ug{ ljleGg vl/b ;DaGwLsf sfg'gx¿ /x]sf 5g\ . To;/L g} 
o:tf] sfo{nfO{ ;'zf;gsf dfWodaf6 ;kmntd kl/0fltdf k'/\ofpg ;'zf;g / vl/b sfo{sf 
s|ddf x'g] clgoldttf / e|i6frf/ lgoGq0f ;DaGwLsf ljleGg sfg'gL / ;+:yfut ;+/rgfx¿ 
/x]sf5g\ . j:t' ;]jfsf] vl/b / lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/b Joj:yfkgdf x/]s ;fj{hlgs 
lgsfo ;+nUg /xG5g\ . o:tf ;fj{hlgs lgsfodf sltko lgsfo lgodg / lgoGq0fsf/L 
e'ldsfdf klg x'G5g\ . 

;fj{hlgs vl/b Joj:yfkg / lgoGq0fsf/L e'ldsfdf /xg] ;fj{hlgs lgsfox¿ lgDg 
/x]sf 5g\ : 

 k|To]s ;fj{hlgs lgsfo8 / ;+:yf 
 

 ;fj{hlgs vl/b cg'udg tyf lgoGq0f sfof{no 

                                                            
7;fj{hlgs vl/b P]g,@)^# bkmf @ -3_ 
8;fj{hlgs vl/b P]g, @)^#, bkmf @ -v_ 
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 clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u 
 cg';Gwfg cleof]hgdf ;+nUg x'g] lgsfox¿ 

 
 cbfnt 

;fj{hlgs vl/b Joj:yfkg;+u ;DalGwt sfg'gx¿ lgDg /x]sf 5g\ : 

 g]kfnsf] ;+ljwfg 
 

 ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# 
 
 

 ;ffj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ 
 

 cfly{s P]g 
 

 ;fj{hlgs vl/b cg'udg lgodfjnL, 
 

 

 ;'zf;g -;+rfng tyf Joj:yfkg_ P]g, @)^$ / lgodfjnL, 
 

 clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg P]g, @)$* / lgodfjnL,@)%( 
 

 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( 
 
 jftfj/0f ;+/If0f P]g, @)%#   / lgodfjnL, @)%$ 

 
 

 vl/b sfo{;+u ;DalGwt ljifout sfg"g / Joj;flos cfr/0f ;DaGwLsf lgodx¿, 
cflb . 

 

$. lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/b 

j:t' ,;]jfsf] vl/b / lgdf{0f sfo{sf] vl/b ;du| ;fj{hlgs vl/bsf b'O{ leGgleGg ljwf 
x'g\ . oL b'a} vl/b sfo{sf s]xL leGg l;df / k|s[ofutut leGgtfx¿ /x]sf 5g\ . lgdf{0f 
sfo{ ljsf; sfo{;+u ;DalGwt 5g\ eg] ;fj{hlgs k|zf;gdf j:t' / ;]jfsf] vl/b k|fo ;]jf 
k|jfx;+u ;DalGwt /x]sf] x'G5 . k|:t't lzif{sdf lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/bsf ljifodf 
rrf{ l/Psf] 5 .  

$.!. ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf ljleGg r/0fx¿ 

;fj{hlgs lgdf{0f ;fj{hlgs vl/bsf] dxTjk"0f{ kIf xf] . nfut, ljsf; / sfo{k|s[ltsf 
b[li6sf]0fn] ;fj{hlgs lgsfon] vl/b ug]{  jf ;/sf/n] k|fKt ug]{ dfn;fdfg jf j:t' / ;]jf 
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cGtu{t klg Jofks ljifox¿ ;dfj]z x'g] ub{5g\ . o; cGtu{t ;lhj jf lglh{j, ef}lts jf 
cef}lts, ;+rfng jf af}l4s j:t' tyf ;]jf / ;fj{hlgs lgdf{0fnfO{ lng ;lsG5 . o:tf j:t' 
tyf ;]jf ;fj{hlgs lgsfon] ljleGg tl/sf canDag u/]/ k|fKt ug]{ ub{5g\ . ;fdfGotof 
o:tf k|flKtsf tl/sfx¿ h;nfO{ ;fj{hlgs vl/b ljlw klg elgG5; nfO{ d'Vo ?kdf tLg 
:j?kaf6 x]g]{ ul/G5 . klxnf] k|lt:kwf{Tds af]nkq ljlw, bf]>f] ;Demf}tf ljlw / t]>f] ;f]em} 
ahf/ ;lkË ljlw . ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf * df eg] b]xfosf bz ljlw dWo] 
s'g} ljlw ckgfO{ vl/b ug{ ;lsg] pNn]v 5 . != cGt/fli6«o v'Nnf af]nkq @= /fli6«o v'Nnf 
af]nkq #= l;naGbL b/efpkq $= ;f]em} vl/b %= pkef]Stf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d"xsf] 
;xeflutfdf ^= cdfgtaf6 &= Psd'i6 ljlwaf6 *= pTkfbs jf clws[t ljqm]tf dfkm{t 
lgwf{l/t b/df Sof6nu ;lkË (= l;ldt af]nkqbftf dfkm{t lnld6]8 6]08l/Ë !)= gofF k'/fgf] 
;f6km]/ ljlw -afO{ Aofs d]y8_ . o;/L ;/sf/L j:t' tyf ;]jfsf] k|flKt ug]{ tl/sf jf ljlw 
;f] j:t' tyf ;]jf jf ;f] k|flKtsf] k|s[lt,vl/b ;do, u'0f:t/ tyf sfo{;~rfng ;xhtf / 
hl6ntf h:tf ljifonfO{ x]/]/ cf}lrTotf Pj+ cfjZostf cg';f/ vl/b ljlw to ug]{ ul/G5 . 

lgdf{0f sfo{ vl/bsf ljleGg r/0fx¿ /x]sf 5g\ . vl/b sfo{sf] ;+efJotf cWoogb]lv lnP/ 
vl/b of]hgf, vl/b sfo{sf] ;'rgf cfJxfg, d'Nof+sg, 7]Ssf k|bfg, sfof{Gjog ljsf;, k|efj 
d'Nof+sg / lgdf{0f sfo{sf] ;du| k'g/fjnf]sg tyf d'Nof+sg -Post contract review_ 

;Ddsfvl/bsf] r/0fdf ul/g] sfo{x¿ x'g\ . o;nfO{ lgDg vl/b rs|af6 k|i6 kfg{ ;lsG5 : 

 

pk/f]St vl/b rs|nfO{ vl/bsf] tof/L r/0f, ;'rgf cfJxfg / af]nkq d'Nof+sgsf] r/0f, 
of]hgf sfof{Gjogsf] r/0f / q'6L ;Rofpg] tyf ;Demf}tfsf] cGTo r/0f u/L vl/bsf $ 
r/0fdf ljefhg ug{ ;lsG5 . vl/b of]hgfsf] tof/L r/0fdf bz s/f]8eGbf a9Lsf ax'jifL{o 
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of]hgfsf] vl/b u'? of]hgf lgdf{0f / bz nfveGbf a9Lsf] j:t', ;]jf jf lgdf{0f vl/bsf] 
jflif{s of]hgf lgdf{0fsf] sfo{ x'G5 eg] vl/b sfo{sf] nfut cg'dfg / lj8 8s'd]G6 tof/Lsf] 
sfo{ x'G5 . bf];|f] r/0fdf vl/bsf] ;'rgf cfJxfg, k|:tfljt af]nkq ;+sng, d'Nof+sg / 7]Ssf 
s/f/sf] sfo{ o; r/0fdf x'G5 . af]nkqsf] cfJxfg v'nf -Open bidding_ / ;Lldt -Limited 
Bidding_ af]nkqsf dfWodaf6 x'g;S5 . v'nf af]nkqdf lk|SjflnkmfO8leqsf] jf 
lk|SjflnkmfO8lagfsf] /fli6«o cGt/fli6«o :t/sf] af]nkq cfJxfg x'G5 . v'nf k|ltikwf{df 
cfly{s / k|fljlws k|:tfj Ps}rf]6L -One stage/Single Envelop_ jf km/s km/s r/0fdf 
of]hgf -Two Stage/Double Envelop_ k|:tfj k]z x'g] / af]nkq vf]lng] sfo{ x'g;S5 . 
k/fdz{ ;]jf vl/bsf] sfo{ ;dfGotof l;ldt af]nkqsf dfWodaf6 x'G5 .sfof{Gjogsf] r/0f 
;a}eGbf dxTjk'0f{ r/0f xf] . o;df ;Demf}tf cg';f/sf] sfo{sf] z'?b]lv cGt;Ddsf] sfo{  
x'G5 . 7]s]bf/n] ;Demf}tf cg';f/sf] sfo{ ub{5 eg] ;fj{hlgs lgsfon] ;Demf}tf cjlwleq 
sfo{ ;DGg u/fpg eO{/x]sf] sfdsf] ;'k/Lj]If0f, lgb]{zg, ;xL ;dodf, tf]lsPsf] d'Nodf, 
;Demf}tf cg';f/sf] sfo{ ug{ u/fpg;xof]u nufot cGo Joj:yfksLo sfo{ ub{5 . s'g} 
ljz]if sf/0f k/L ;dodf sfd ;DkGg x'g g;Sg] kl/l:ylt cfPdf Dofb yKg], tf]lsPsf] 
/sdn] gk'u x'g] cj:yf b]lvPdf yk -Variation Order_ :jLs[t ug]{, /lg+u lansf] e'StfgL, 
nufotsf sfo{ x'G5 eg] sfddf l9nfO{ x'g'sf] sf/0faf/] ;f]wvf]h ug]{, cfjZos sf/afxL / 
lgb]{zg lbg] nufot lagf cfwf/ sf/0f sfddf 9LnfO{ ug]{, ablgotk'j{s sfo{ ug]{, 
u'0f:t/xLg sfo{ ug]{ 7]s]bf/sf] 7]Ssf /2 nufot cGo lsl;dn] Joj:yfkg ug'kg]{ cj:yf 
cfOk/]df ;f] sfo{ o; r/0fdf x'G5 . ;Demf}tf cg';f/sf] sfo{ ;DkGg eO;s]sf] rf}yf] 
r/0fdf sfo{ ;DkGg l/kf]6{ tof/L, hf]lvd bfloTj -Risk Period_ cjlwsf] nflu w/f}6L /f]sL 
;DkGg sfo{sf] clGtd e'StfgLnufot ;Demf}tfsf] cGt x'G5 . 

$.@. lgdf{0f sfo{sf] cj:yf 

g]kfn ;/sf/af6 ;fna;fnL?kdf ;DkGg x'g] k"jf{wf/ ljsf;sf of]hgfx¿ lgdf{0f sfo{;+u 
;DalGwt ;fj{hlgs vl/bsf] ljifo xf] . g]kfn ;/sf/sf ljleGg dGqfno Pj+ ljefuaf6 
c/af} ?k}of+sf 7]Ssf ;Demf}tf eO{ sfof{Gjog x'b} cfO/x]sf] 5 . 7]Ssf ;Demf}tf sfof{Gjogsf] 
xfn;Ddsf] l:ylt x]g]{ xf] eg] k"jf{wf/ lgdf{0fsf nflu /fHon] u/]sf nufgLsf] k|ltkmn 
;Gtf]ifhgs?kdf xf+l;n ePsf] b]lvb}g .k"jf{wf/ ljsf;sf cfof]hgfx¿ nyfln+u cj:yfdf 
ePsf, ;dodf ;DkGg gePsf, lgdf{0f ePsf ;+/rgfx¿ klg u'0f:t/o'St gePsf, ljjfb 
eO{ sfd cnkq k/]sf, of]hgf sfof{Gjogdf clgoldttf / e|i6frf/hGo ls|ofsnfkx¿ 

al9/x]sf kfOG5g\ . clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]un] u/]sf] Ps cWoogdf9ljleGg 

dGqfno cGtu{t ljefu, k|lws/0f / sDkgL u/L cf7j6f lgsfoaf6 ?.!!* ca{sf !*$* 
j6f 7]Ssf ;Demf}tfd s'g}klg 7]Ssf ;dofjlwleq ;DkGg, gePsf], ;Demf}tfdWo] !)#@ 
-%%.*$ k|ltzt_ Dofb yk;d]t geO{ lg/Gt/tf g/x]sf], 7]Ssf ;Demf}tfkZrft 7]s]bf/n] 

                                                            
9 g]kfn ;/sf/åf/f ;+rfng ePsf cfof]hgfx¿df lgdf{0f sfo{sf] 7]Ssf Joj:yfkgsf] cj:yf cWoog tyf ljZn]if0f, 

@)&% / @)&^ k[i7 (-!@ 
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lnPsf] @) k|ltzt a/fa/ @$ ca{ k]ZsL lnPsf], k]ZsLsf nflu ;DalGwt lgsfosf gfddf 
hf/L ePsf] ? @# c/aeGbf a9Lsf] clu|d e'StfgL Dofb ;lsPsf], sfo{ ;Dkfbg hdfgt 
afktsf] 5 k|ltztn] x'g] ^ ca{ /sd Dofb yk gePsf] sf/0fn] hf]lvddf /x]sf] l:ylt 
b]lvG5 . o;n] ;j{;fwf/0fsf] b}lgs hLjgdf Pj+ ;fdflhs cfly{s pGgltsf nflu d]?b08sf] 
?kdf /x]sf] k"jf{wf/ lgdf{0fsf] sfo{ ;dodf g} x'g g;s]sf] sf/0faf6 /fHonfO{ k|ToIf ck|ToIf 
7"nf] Iflt k'Ug uPsf] 5 . pk/f]St ljleGg dGqfnocGtu{t ljefu, k|lws/0f / sDkgL u/L * 
j6f lgsfoaf6 ePsf lgdf{0f sfo{sf ?U0f 7]Ssfsf] l:ylt / d'Vo ;d:of lgDg b]lvPsf] 5 M 

 7]Ssf ;Demf}tf u/L a]va/ /xg] tf :jLs[t sfo{of]hgfa]u/ nuftf/ #) lbgeGbf a9L 
sfd gug]{ 7]s]bf/nfO{ sf/afxL -Fundamental Breach of Contract_ ug]{ s'/fdf 
cfof]hgf Joj:yfks pbfl;g/xg] u/]sf], 
 

 vl/bsf] k"j{ tof/Llagf g} lgdf{0f sfo{sf] vl/b ;Demf}tf u/]sf] sf/0fn] w]/} 7]Ssfx¿ 
cnkq k/]sf], 

 7]Ssf Dofb yksf] s'g} :ki6 cfwf/ sf/0f -Delay Analysis_ lagf 7]Ssf cjlwsf] 
b'O{tLg u'0ff;Dd Dofb lbO{ 7]s]bf/sf] ;'/Iff u/]sf], 
 

 7]Ssf ;Demf}tf sfof{Gjogdf b'a} kIfn] ;Demf}tfsf zt{adf]lhd -Time Control, 
Quality Control, Cost Control, Fishing the Contract h:tf clgjfo{_ lhDd]jf/L 
lgjf{x u/]sf] gb]lvPsf], 
 
 

 jiff{}+b]lvsf lgis[o 7]Ssf ;DkGg ug]{ u/fpg] jf cGt ug]{tkm{ kxn gePsf], 
 lgsfout ;dGjo geO{ Ps csf{ -d]nDrL / ;8s ljefu_nfO{ bf]iff/f]k0fdfq ug]{ 

u/]sf], 
 

 ?U0f 7]Ssfsf] t'ngfdf k"j{lgwf{l/t Ifltk"lt{ -Liquidated Damage_ nufO{ lhDd]jf/ 
gagfpg] k|rngn] /fHonfO{ s/f]8f}sf gf]S;fg ePsf], 
 
 

 cfof]hgf Joj:yfksaf6 ;Demf}tfsf zt{gfdf cg';f/ e"ldsf -jh]6sf] pknAwtf, 
cg'udg ;'k/Lj]If0f u'0f:t/, vr{ lgoGq0fh:tf_ lgj{xgdf r/d nfk/afxL x'g] u/]sf], 
 

 s]Gb|Lo lgsfoaf6 ;dodf cg'udg, kl/0ffd ljZn]if0f h:tf e"ldsf lgj{xg lkmtnf] 
/x]sf], 
 

 

 7]Ssf ;Demf}tfsf] nuQ} lng] @) k|ltzt k]ZsL 7]s]bf/n] cGoq} nufgL ug]{ / 
7]Ssfsf] sfd cnkq kfg]{ cflb . 
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$.#. ljleGg dGqfno ljefu cGtu{tsf lgdf{0f;+u ;DalGwt ?U0f 7]Ssfx¿ / k|ult ljj/0f  

@)&% d+l;/ d;fGtdf klxrfg ePsf ?U0f 7]Ssfx¿sf] cj:yf / cfof]usf]  

lgb]{zgkl5 Ps jif{sf] cjlwdf ePsf] k|ult ljj/0f 

-s_10 @)&% d+l;/ d;fGt;Dd  

?= s/f]8df 

-v_11@)&^ k'ifsf] cBfjlws 
cj:yf-;DalGwt lgsfoaf6 k|fKt 
ljj/0f ljZn]if0f u/L x]bf{_ k|ult 
ljj/0f 

s}lkmot 

dGqfno/ 
ljefu 

;DkGg 
gePsf 
7]Ssf 

;Demf}tf 
-;+Vof_ 

hDdf 
7]Ssf 

/sd ?= 
-s/f]8_ 

;DkGg 
gePsf, 
Dofb 

yk;d]t 
ePsf 
7]Ssf 

;Demf}tf 
-;+Vof_ 

7]Ssf 
;Demf}tf 
/sd 

k]ZsL 
-@) 

k|ltzt_ 

sfo{ 
;Dkf
bg 

hdfg
t 
-% 

k|ltz
t_ 

;DkGg 7]Ssf 
;Demf}tf 

-/sd ?=s/f]8_ 

cGTo ul/Psf 
7]Ssf ;Demf}tf 
-/sd ?=s/f]8_ 

s|dfut 7]Ssf 
;Demf}tf 

-/sd ?=s/f]8_ 

 

7]Ssf
;+Vof 

/sd 

 

7]Ssf
;+Vof 

/sd 

 

7]Ssf 
;+Vof 

/sd 

 

 

Ef}lts k"jf{wf/ 
tyf oftfoft 
dGqfno 
;8s ljefu 
-DOR_ 

()^ @@@# ^@# @)&^ $!% !)$ !($ $)@ !! !) &)! !*!!  

zx/L ljsf; 
dGqfno zx/L 
ljsf; tyf 
ejg lgdf{0f 
ljefu  
-DUDBC_ 

$$@ ^(# !&! ^(# !#( #% !#& @$%=% !@ !# @(# $#$=%  

phf{, hn>f]t 
tyf l;rfO{+ 
dGqfno 
hn>f]t tyf 
l;rfO{+ ljefu 
-DOWRI_ 

@#% #$@) ($ !*^^ #&# (# !)$ !#&) ! (( !#) !(%)  

                                                            
10k'j{kfb g+= (, k[i7 !@ 
11g]kfn ;/sf/Jbf/f ;+rfng ePsf cfof]hgfx¿df lgdf{0f sfo{sf] 7]Ssf Joj:yfkgsf] cj:yf cWoog tyf ljZn]if0f, 
@)&^ k[i7 .. 
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;+3Lo dfdnf 
tyf ;dfGo 
k|zf;g 
dGqfno 
:yfgLo 
k"jf{wf/ 
ljefu 
-DOLT_ 

(& ^^) &% ^^) !#@ ## &$ %%( ) ) @# !)!  

phf{, hn>f]t 
tyf l;rfO{+ 
dGqfno 
g]kfn ljBt 
k|flws/0f 
-NEA_ 

(! #*$# $% #*$# &^( !(@ 

 

$^ !#(( @ * $# @$#^  

;+:s[lt ko{6g 
tyf gful/s 
p8\8og 
dGqfno 
gful/s 
p8\8og 
k|flws/0f  
-CAAN_ 

#& &@& ^ &@& !$% #^ @) $) ! ! & ^*&  

;Grf/ tyf 
;"rgf k|ljlw 
dGqfno 
g]kfn 6]lnsd 
-NTC_ 

@# !%$^ * !%$^ #)( && !* #&* ! @% $ !!$# $ j6f df 
LD 
nufPsf] 

Vffg]kfgL 
dGqfno 
vffg]kfgL tyf 
9n lgsf; 
ljefu 
-DWSS_ 

!& #() !) #() &* @) !^ #)( ) ) ! *!  

hDdf !*$* !#%)@ !)#@ !!*)! @#^) %() ^!* $&)# @* !%^ !@)@ *^$$  

>f]tM clVtof/ b?kof]u cg';Gwfg cfof]usf] ?U0f 7]Ssf cWoog k|ltj]bg 

pk/f]St @)&% d+l;/;Ddsf ?U0f 7]Ssfx¿sf sf/0fn] b]zsf] cfly{s Joj:yfd} k|ToIf 
c;/ kf/]sf] k|i6 5 . /fHosf Ps va{eGbf a9L -?=!!*)! s/f]8_ sf 7]Ssf ;Demf}tfx¿ 
kl/0ffdlalxg ePsf 5g\ eg] k]ZsLsf] gfddf s'g} sfo{ g} geO{ ?=@#^) s/f]8sf] /sd 
lxgfldgf ePsf] 5 . To;/L g} sfo{ ;Dkfbg hdfgt jfktsf] ?=%() s/f]8 /sd hf]lvddf 
k/]sf] b]lvG5 . t/ pk/f]St ljj/0f cg';f/ ?U0f 7]Ssfdf cfof]usf] lgb]{zgkl5 hDdf !*$* 
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7]SsfdWo] Ps jif{sf] cjlwdf ^!* 7]Ssf ;DkGg ePsf, @* j6f 7]Ssf tf]l8Psf] / af+ls 
!@)@ 7]Ssf s|dfut -Continue_ /x]sf] cj:yf b]lvG5 . o;af6 ?=$&)# s/f]8sf 7]Ssf sfo{ 
;DkGg / ?=!%^ s/f]8sf 7]Ssf vf/]h eO{ ljsf; lgdf{0fsf] sfo{df ;xof]u k'u]sf] 5 eg] 
lgodgsf/L lgsfosf] k|efjsf/L x:tIf]k / lgb]{zgaf6 ;sf/fTds / pT;fxhgs kl/0ffd 
cfPsf] k'i6L x'G5 . 

 

%. lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/bdf x'g;Sg] e|i6frf/hGo ls|ofsnfkx¿ 

%. !=e|i6frf/ 

e|i6frf/ ljZjJofkL ;d:ofsf] ?kdf /x]sf] Ps ;fdflhs /f]u -Social Pandemic_ xf] . 
;+o'St /fi6« ;+3sf dxf;lrj Kofi Annan n] “Corruption is an insidious plague that has a 

wide range of corrosive effects on societies.” egL o;sf] u+flDeo{tf / o;n] kfg]{ c;/sf 
;DaGwdf pNn]v u/]sf 5g\ . x/]s b]zsf] ;fj{hlgs k|zf;gdf of] JofKt /x]sf] 5 eg] o;sf] 
lgoGq0fdf lghL If]qsf] e|i6frf/ yk r'gf}tLsf] ljifo ag]sf] 5 . o;k|sf/ e|i6frf/ ;fdflhs 
k4ltsf] ;xfos k4ltsf] ?kdf df}nfp+b} uPsf] cf+sng ug{ yflnPsf] 5 . ;fj{hlgs 
hjfkmb]xLdf /x]sf] JolStsf] e|i6 cyf{t\ cg'zf;gxLg, b'lift dg;foaf6 ul/Psf] cfr/0f, 
Jojxf/ e|i6frf/ xf] .  

of] JolStut jf c? s;}sf] nfe jf kmfObfsf nflu ul/G5 . d'VotM ;fj{hlgs ;]jfdf 
;dlk{t /fi6«;]js hgtfsf lxt, sNof0f / ljsf;sf ljkl/t Jojxf/, cfr/0f / sfo{nfO{ 
e|i6frf/ elgG5 . 6«fG;k/]G;L OG6/g]zgn / ljZj a}+sn] lghL nfesf nflu clVtof/ jf 
zlStsf b'?kof]u e|i6frf/ xf] egL kl/efiff u/]sf 5g\ eg] UNCAC n] ;fj{hlgs ;]jfsf 
sfo{ / lghL If]qdf x'g] 3';, l/;jt, k|efj, clwsf/sf] b'?kof]u -Different forms of corruption 
such as bribery, Trading in influence, abuse of functions and various acts of corruption in the 
Private sector_ nfO{ e|i6frf/ dfg]sf] 5 . d"ntM lghL tyf ;fj{hlgs ;]jfsf If]qdf lgDg 
8fou|fddf pNn]lvt sl;dsf e|i6frf/sf :j?k /x]sf x'G5g\ M 
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>f]tM tflnd k|:t'lt 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @#( n] ;fj{hlgs kb wf/0f u/]sf] JolStn] e|i6frf/ u/L 
clVtof/sf] b'?kof]u u/]df cg';Gwfg cleof]hg ug{;Sg] clwsf/ clVtof/ b'?kof]u 
cg';Gwfg cfof]unfO{ /x]sf] 5 eg] o; clwsf/sf] k|of]u clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg 
cfof]uP]g, @)$*, lgodfjnL, @)%(, e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( tyf cGo cfGtl/s 
sfo{ljlw Pj+ lgb]{lzsf adf]lhd x'g] u/]sf] 5 . e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf @-s_ 

adf]lhd kl/R5]b b'O{12df pNn]lvt l/;jt lng]lbg], lagf d'No jf sd d'Nodf j:t' jf ;]jf 
lng], bfg bftAo, pkxf/ jf rGbf lng], sld;g lng], /fh:j r'xfj6 ug]{, u}/sfg'gL nfe jf 
xfgL k'/\ofpg] ablgotn] sfd ug]{, unt lnvt tof/ ug]{, unt cg'jfb ug]{, ;/sf/L 
sfuhft ;Rofpg], ;/sf/L jf ;fj{hlgs ;+:yfsf sfuhft gf]S;fg ug]{, k|Zgkqsf] 
uf]klgotf e+u ug]{, ;fj{hls ;DklQsf] xfgL gf]S;fgL ug]{, u}/sfg'gL bafj k|efjdf sfo{ ug]{, 
unt k|ltj]bg lbg], e|i6frf/hGo sfo{sf] pBf]u ug]{ nufotsf sfo{nfO{ e|i6frf/hGo s;'/ 
dfgL ;hfosf] Joj:yf u/]sf] 5 . pk/f]St e|i6frf/sf ljleGg s;'/x¿ dWo] d'VotM bkmf * 
;fj{hlgs vl/bdf k'jf{wf/ lgdf{0fsf sfo{;+u ;DalGwt s;'/ dflgg] ljifodWo] k5{ . 

%.@. lgdf{0f sfo{sf] vl/bdf x'g;Sg] e|i6frf/sf ;Defjgfx¿ -Pronzone Areas_ 

k'jf{wf/ lgdf{0f ;du| ljsf;sf] cfwf/lznf xf] . t/ ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{df x'g] 
u/]sf]e|i6frf/ / clgoldttfsf sf/0f ljsf; lgdf{0fn] ult lng ;s]sf]5}g . ;fj{hlgs 
kbflwsf/L / lgdf{0f Joj;foLlar x'g] ldnf]dtf] tyf csd{0otfn] ljsf; lgdf{0f ca?4 
ePsf] 5 . lgdf{0f sfo{sf] of]hgfsf] 8«O+u, l8hfOg, Oli6d]6 nufot k|f/lDes r/0fb]lv, 7]Ssf 
k|bfg, of]hgfsf] sfof{Gjog, sfdsf] e'StfgL tyf ;Demf}tfsf] cGt;Ddsf ljleGg r/0fdf 

                                                            
12e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] kl/R5]b b'O{sf] bkmf # b]lv @# ;Dd 
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lhDd]jf/Ldf /x]sf Joj:yfks tyf Joj;foLn] JolStut kmfObfsf nflu ablgot lrtfO{ v]Ng] 
/ tndfly ug]{ k|z:t 7fpF 5g\ . lgdf{0f sfo{sf] vl/bdf x'g;Sg] e|i6frf/sf ;+efjgfsf 
If]qx¿nfO{ b]xfodf pNn]v ul/Psf] 5 . 

%.@.!= vl/bsf] k'j{ tof/L  r/0f 

lgdf{0f  sfo{sf] ;fj{hlgs vl/bsf] s|ddf af]nkq cfJxfg ug'{eGbf klxn] k'j{ tof/L r/0f 
sf y'k|} sfo{x¿ ug'{kg]{ x'G5 . d'ntM ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] kl/R5]b @ / # tyf P]= 
lgodfjnL, @)^$ sf] kl/R5]b @ / % df pNn]lvt sfg'gL Joj:yfx¿ o; r/0f;+u ;DalGwt 
5g\ . t/ sfg'gdf pNn]lvt Joj:yfsf] k|lts'n lgDg k|sf/sf clgoldttf / / e|i6frf/hGo 
ls|ofsnfkx¿ o; r/0fdf x'g] u/]sf 5g\ M  

!. lgdf{0f sfo{sf] af]nkq cfJxfg ug{'eGbf klxn] sfg'g adf]lhd ug'{kg]{ k'j{tof/Lsf 

sfo{x¿13h:t}Ù ah]6 Joj:yfkg, lgdf{0f sfo{af6 x'g] cfly{s, ;fdflhs jf cGo 
pknAwLsf] cf+sng, ljZn]if0f, k'j{ ;DefJotf cWoog, jftfj/0fLo k|efj d'Nof+sg, 
lgdf{0f :ynsf] Joj:yfkg, lgdf{0f sfo{sf] gS;f, l8hfOg ;d]tsf cfof]hgf lgdf{0f 
tof/L r/0fsf sfo{x¿ gu/L af]nkq cfJxfg ug]{ ul/Psf] kfOG5 . o:tf] sfo{ Ps t 
sfg'g / k|ls|of;Ddt x'b}g eg] h;f]t;f] cg's'n Joj;foLnfO{ 7]Ssfk|bfg u/L cfkm\gf] 
sldzg xft kfg]{ / 7]s]bf/n] klg h;f]t;f] k]ZsL /sd xft kf/L of]hgf c;kmn kfg]{ 
sfd x'G5 tyf of]hgf ;+rfng g} eOxfn]5 eg]klg oLg} k'j{tof/L sfo{ ;dodf 
gePsf] eGg] lgx'+df lhDd]jf/Laf6 klG5g] ul/Psf] kfOG5 .  

@. k'j{;DefJotf cWoog u/L cfof]hgfsf] pko'Sttf, cfly{s ?kdf ;+efJo cflbsf 

cfwf/df nfut cg'dfg14 tof/ ug]{ geO{ lhNnfut b//]6sf] cg'kft;Dd gldnfO{ 
cfjZostfeGbf klg ;f] jif{ lgwf{l/t ah]6 x]/L k|fljlws 1fg Norms / lgdf{0f 
:ynsf] cWoogljgf cf}krfl/stf k'/f ug{ dfq ul/g] nfut cg'dfgcg';f/ cfof]hgf 
sfof{Gjog c;+ejk|fo x'G5 eg] o;sf] sf/0f cfof]hgf ;dodf ;DkGg gx'g], 
u'0f:t/xLg sfo{ x'g], Variation, Price Adjustment sf dfdnfdf ;d:of kg]{ x'G5 / 
cfof]hgf Joj:yfks jf 7]s]bf/n] lhDd]jf/L lng] cj:yf x'g] geO{ sfd cnkq kg]{ 
x'G5, o:tf s'/fsf] ljrf/ gu/L ePsf] sfo{n] clgoldttf / e|i6frf/nfO{ a9fjf  
lbG5 . 

#. ;fj{hlgs vl/bsf] sfo{ ug'{kbf{ x/]s ;fj{hlgs lgsfon] vl/b OsfOdfkm{t vl/b 

of]hgf15 agfO{ vl/b ug'{kg]{ sfg'gL Joj:yf /x]sf] 5 . vl/b OsfO g} u7g gx'g], 

                                                            
13k'j{kfb,% bkmf $ 
14k'j{kfb, bkmf % 
15k'j{kfb, bkmf ^ 
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of]Uo hgzlSt g/fvL cf}krfl/stfsf nflu u7g ug]{ / sfof{no k|d'vsf] glhssf] 
dfG5] /fvL u7g ug]{, vl/b of]hgf g} gagfpg], agfPklg 7Ls tl/sf;+u gu/L 
cf}krfl/stfsf nflu ul/g] ePsf]n] To:tf] sfo{n] nlIft kl/0ffd xf+l;n gx'g] / 
clgoldt sfd x'g] cj:yf cfpg] 

$. ablgotk'j{s unt vl/b ljlw16 h:t} PQ cfjZos gePsf] vl/bsf] nflu PQ sf] 
k|:tfj cfJxfg ug]{ ug]{, 6'qmf 6'qmf u/L vl/b ug]{, v'nf ?kdf af]nkq cfJxfg ug'{ kg]{ 
vl/b nfO{ 6'qmf u/]/ Sealed Quotation af6 vl/b ug]{, v'nf ?kdf af]nkq cfJxfg 
ug'{ kg]{nfO{{ ;f]em} / pkef]Stf ;ldlt agfO{ vl/b ug]{, ljz]if kl/l:ytLdf ul/g] 
vl/bsf] b'?kof]u, 7]Ssf lg0f{o k|ls|ofnfO{ cgfjZos dlGq:t/;Dd k'¥ofO{ gLltut 
lg0f{o dfgL clgoldttf / e|i6frf/ ug]{, 

%. Standard Bid document17 sf] k|of]u gx'g] h;n] ubf{ Joj;foLlar l;ldt / c:j:y 
k|lt:kwf{sf] cj:yf cfpg], af]nkq d'Nof+sgdf ;d:of, vl/bsf] k|s[lt cg';f/ 
d'NofÍgsf] ljlw to gx'g],cfof]hgf Joj:yfkssf] thlahL clwsf/ b'?kof]usf] r/d 
cj:yf x'g], d'Nof+sg ljlw c:ki6 x'g] x'+bf cgfjZos ljjfb eO{ vl/b k|ls|ofdf l9nfO{ 
x'g], d'NofÍg k|lqmof hl6n x'g]sf/0f vl/b sfo{ g} c;kmn x'g] / ljjfbdf kg{;Sg] 
h:tf sdL sdhf]/Lsf] kmfObf p7fO{ clgoldttf / e|i6frf/hGo ls|ofsnfk x'g], 

^. d'NofÍg ljlw to ubf{ k|rlnt P]g, lgod, lgb]{lzsf / Standard Document sf] 
ljkl/t to x'g] u/]sf]n] To:tf] sfo{n] j}wflgstf gkfpg] x'+bf gf]S;fgL Joxf]g'{kg]{ 
cj:yf cfpg;Sg] . 

%.@.@=Aff]nkq cfJxfg tyf ;Demf}tf r/0fsf sfo{x¿ 

d'ntM ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] kl/R5]b # / ^ tyf P]= lgodfjnL, @)^$ sf] 
kl/R5]b % / !) df pNn]lvt sfg'gL Joj:yfx¿ o; r/0f;+u ;DalGwt 5g\ . t/ sfg'gdf 
pNn]lvt Joj:yfsf] k|lts'n lgDg k|sf/sf clgoldttf / / e|i6frf/hGo ls|ofsnfkx¿ o; 
r/0fdf x'g] u/]sf 5g\ M 

!. af]nkq cfJxfgsf]18qmddf klg sltko ablgotk'0f{ sfo{x¿ h:t} Competition limit 

ug{ w]/} sdn] k9\g] klqsfdf s'g} ;fgf] s'gfdf k|sflzt ug]{,cgfjZos ?kdf cTolws 
vr{ u/]/ ;"rgf k|sfzg ug]{, vl/bsf] k|s[lt cg';f/sf] Dofb glbg], Bid document 
;+zf]wg sf] hfgsf/L sfg'g adf]lhd glbg], ;'rgfdf pNn]v ug}{ kg]{ s'/f pNn]v gug]{ 
tyf pNn]v ug{ cfjZos gePsf s'/fx¿ pNn]v ug]{, Confusion x'g] lsl;dsf] 

                                                            
16k'j{kfb, bkmf * 
17k'j{kfb,bkmf !# 
18k'j{kfb % bkmf !$ 
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;'rgf k|sflzt ug]{h:tf sfo{n] Joj:yfkssf] ablgot / c;Ifdtf k|blz{t ub{5 eg] 
cgfjZos ljjfbsf] ;[hgf x'ghfG5, 

@. af]nkq laqmL tyf btf{, ljqmL ug]{ :yfg Ps 7fpFdf dfq sfod u/L k|lt:kwf{nfO{ 
l;ldt kfg]{, af]nkq ;DaGwL sfuhftsf] b:t'/ dgf]dfgL tf]Sg], btf{ ug]{ :yfg :ki6 
gx'g] tyf kx'Fr gx'g], af]nkq lkmtf{ tyf ;+zf]wgsf] tl/sf :ki6 gx'g], ldn]df]tf]sf] 
p2]Zon] dfq lkmtf{ tyf ;+zf]wg ug]{, tTsfn} af]nkq lkmtf{ lbg], vfddf n]v]sf] Joxf]/f 
/ vfd leqsf] Joxf]/f gldNg], af]nkq hdfgt Conditional x'g], gSsnL x'g] tyf ;f] 
sf] Verify gug]{ h:tf clgoldt sfo{ x'g] u/]sf] 

#. ablgotk"j{s af]nkq dfGo cjwL19 ;dfGo cj:yfdf klg a9fpg], af]nkq vf]Nbf 
d'rNsfdf s}lkmotx¿ /fd|f] ;Fu gl6Kg], lkmtf{ ul/Psf] af]nkq klg vf]Ng], af]nkq 
vf]Nbf cfjZos gkg]{ s'/fx¿ Klg d'rNsfdf pNn]v ug]{ h:tf unt sfo{x¿ o; 
cj:yfdf x'g] u/]sf kfG5g\, 

$. af]nkq d'NofÍg20sf s|ddf Logical Evaluation gx'g], uf]klgotf sfod gug]{, 
Evaluation criteria ljkl/t d'NofÍg ug]{ tyf Criteria sf] unt cy{ nufpg], Bid 
Validity Period leq d'NofÍg g;Sg], Especial Evaluation sf] k|fjwfg jf:tf gug]{, 
tf]lsP adf]lhdsf] Evaluation Report tof/ gug]{ h:tf u}x|lhDd]jf/k"0f{ sfo{/ 
k|ls|ofut q'6LhGo sfo{x¿ sfddf 9Lnf;':tL tyf cgfjZos ljjfb ;[hgf x'g hfG5, 

%. Contract Award sf s|d21df Letter of Intent tyf Letter of Acceptance hf/L ubf{ 
sfg'gL k|fjwfg cg';f/sf] Dofb nfO{ jf:tf gug]{, cfkm\gf] ablgot l;4 x'g] ;Dks{ 
:yflkt eO;s]kl5 dfq hf/L ug]{, Review sf] k|lqmofdf x'Fbf g} 7]Ssf ;Demf}tf ug]{, 
7]Ssf ;Demf}tfsf sfuhft ;xL lsl;dn] tof/ gug]{, :jfy{ gldn]df cGo ;dfGo 
cj:yfdf :ki6 cfwf/sf/0f  ljgf vl/b sf/jfxL /4 ug]{h:tf ablgotk"0f{ v]n o; 
cj:yfdf x'g] u/]sf 5g\, 

^. Insurance sf zt{x¿ c;fGble{s x'Fbf klg :jLs[t ug]{, Insurance Claim u/L 
Contractor n] ug'{ kg]{ sfo{ klg Variation dfkm{t ;fj{hflgs lgsfosf] /sd vr{ u/L 
7]s]bf/nfO{ kmfObf / ;/sf/nfO{ gf]S;fg k'/\ofpg] sfo{ ug]{,  

                                                            
19k'j{kfb bkmf @) 
20k'j{kfb bkmf @#, @% 
21k'j{kfb bkmf @& 
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%.@.#= ;Demf}tf sfof{Gjogsf] r/0f 

o; r/0fdf d'ntM;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] kl/R5]b & tyf P]= lgodfjnL, @)^$ 
sf] kl/R5]b !! df pNn]lvt sfg'gL Joj:yfx¿;DalGwt 5g\ . t/ sfg'gdf pNn]lvt 
Joj:yfsf] k|lts'n lgDg k|sf/sf clgoldttf / / e|i6frf/hGo ls|ofsnfkx¿ o; r/0fdf 
x'g] u/]sf 5g\M 

!. cfof]hgfsf] sfo{ z'? ePkl5 Proper tl/sfn] monitoring gug]{, Pp6fn] 7]Ssf lng] 
csf]{n] sfd ug]{ -h;n] ubf{ ;dodf sfd g;lsg], lgdf{0f sfo{sf] Quality gx'g], 
7]Ssf cnkq kg]{, Contractor n] Bid df k|:tfj u/]sf] Manpower, Equipment Site df 
pknAw gx'g], Progress Report, Site condition, Equipment condition, Material stock 
cflb sf] Daily report pknAw gx'g], ldnf]dtf]df gePsf] sfo{sf] lan k]z tyf :jLs[t 
ug]{h:tf clgoldt / u}x|sfg"gL sfo{ ug]{, 

@. Quality Control sf] Mechanism / pkof]usf] ;DaGwdf ;Demf}tf adf]lhd Lab gx'g], 
Test result sf] Data manipulate ug]{, Frequency of test ;Demf}tf adf]lhd gx'g], 
u'0f:t/ k/LIf0f gu/L dfn;fdfg :jLsf/ ug]{ / e'StfgL lbg]h:tf ug{ gx'g] sfo{ x'g] 
u/]sf], 

#. 7]Ssf ;DkGg gx'+b} ePsf] sfo{sf] e'StfgLsf] s|ddf, Measurement ;xL lsl;dn] 
gug]{, Approved Quantity nfO{ dfq cfwf/ gagfpg], sfd} gePsf Item sf] ;d]t 
Payment x'g], Bill df s'g} Mistake b]lvP klg tTsfn Correction gug]{, Foreign 
Currency df x'g] Payment unt lsl;daf6 ug]{, Contingency hyfefjL vr{ ug]{ u}x| 
sfg"gL sfo[ x'g], 

$. vl/b s/f/df pNn]v ePafx]s cGo cj:yfsf Variation
22-bkmf %$_df lagf 

Competition yk sfd lng ;lsg] ePsf]n] cToGt rnv]n x'g ;S5 .cfjZos g} 
gePsf] cfs{ifs Rate x'g] tyf ;lhnf] Item df Quantity yk ug]{ k|j[lQ /x]sf ,Low 
rate ePsf] / cK7\of/f] lsl;dsf] Item  avoid u/L Quantity 36fpg], New rate lbg' 
kg]{ cj:yfdf Rate negotiation ubf{ formality dfq k'/f ug]{, Variation ;Fu ;DalGwt 
rnv]ndf Public tyf Political personality sf] ;d]t ;+nUgtf x'g] u/]sf] 

%. d"No ;dfof]hg ubf{sf cj:yfdf Employer n] lbg' kg]{ Coefficient range glbOg], 
Price Adjustment Table df cfjZos Data x¿ ge/]sf] cj:yfdf klg Bid 

Responsive dfgL Accept ug]{ tyf e'QmfgLsf] ;dodf pk/f]Qm Data x¿ e/]/ 

                                                            
22k'j{kfb bkmf @& 
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e'QmfgL lbg] u/]sf], Base value tyf Coefficient c;fGble{s x'Fbf klg :jLsf/ ug]{, k]z 
ul/Psf] Current Value Verify gug]{ -Fake k]z ul/Psf] x'g ;Sg] cyjf ;DalGwt 
lgsfon] em'6f] ljj/0f Issue ug]{, Indicate ul/Psf] Source sf] Price df rnv]n x'g], 
New rate item, discount, PS Item sf] Account gug]{, cs:dft Price a9\bf lbOg] 
d'No ;dfof]hgdf Base price df lgs} rnv]n x'g], 

^. ;Demf}tfsf] ;dofjwL yksf ljifodfsfj' aflx/sf] kl/l:yltdf dfq Dofb yk ug'{ kg]{ 
df h:tf] ;'s} cj:yfdf klg sfj' aflx/ sf] kl/l:ylt egL Dofb yk ug]{, Liquidity 
Danage (0.05 % Per day) gnufpFbf Contractor nfO{ nfe eO{ cfly{s clgodtf x'g 
;Sg] tyf ;dodf of]hgf ;DkGg gx'g], hyfefjL Dofb yKbf yk cfly{s Jooef/ ;d]t 
kg]{, Dofb yk ug]{ lg0f{o ;dodf gug]{, 

&. ljjfb ;dfwfgsf] ;+oGqsf] pkof]u ;DaGwdf Contractor n] k]z u/]sf] Claim 
Intention sf] time df Response gubf{ kl5 Dispute resolution 
(Adjudication/Arbitration) sf] time df k|df0f k]z ug{ g;Sg], Contract execution 
sf] time df cfjZos tYox¿ -h:t} M DPR ;+sng gubf{ Dispute resolution sf] 
time df k|df0f gx'g], Dispute Resolution sf] ;dodf ePsf] k|df0fx¿ ;d]t 
Arbitrator ;dIf k]z gug]{, Arbitrator sf] Decision sfo{Gjog gug]{, 

%.@.$= q'6L ;Rofpg] tyf ;Demf}tfsf] cGTo r/0f 

!. sfo{ ;DkGg k|df0fkq lbg] ;DaGwdf Defect liability period ;dfKt eO{ ;f/e't?kdf 
sfo{ ;DkGg gx'+b} ablgotk'j{s lng'vfg' u/L rfF8} Taking over certificate lng]lbg] / 
w/f}6L km's'jf ug]{, 

@. ;Demf}tfsf] cGTo / ;f]sf] pkrf/  ;DaGwdf Defect liability period sf] bfloTjsf] 
j]jf:tf u/L, Contractor sf] Most of the equipment tyf Manpower demobilization 
ug{,] of] ;dodf k|ofKt Monitoring gubf{ contractor n] defect Maintenance gug]{, 
Contractor n] cfkm\gf] bfloTj k'/f gub}{ Defect liability certificate tyf Work 
completion certificate Issue ug]{ u/fpg], dfn;fdg sf] xsdf u'0f:t/ k/LIf0f gug]{ 
tyf u'0f:t/ k/LIf0f ul/xfn] klg kl/0ffdnfO{ manipulate u/L dfn;fdfg :jLsf/ 
ug]{ h:tf clgoldt sfo{ x'g] . 
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%.#. ;fj{hlgs vl/b sfo{;+u ;DalGwt e|i6frf/sf d'2fsf] cbfntL cEof; 

%.#.!=cbfntdf lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/b;+u ;DalGwt e|i6frf/ d'2f k|jfx  

ljsf; jh]6sf] 7'nf] lx:;f cf]u6]sf] k'jf{wf/ lgdf{0f sfo{af6 ;du| b]z ljsf;sf] jflG5t 
nIf xf+l;n x'g g;Sg'df ;fj{hlgs vl/bsf] sfo{df x'g] u/]sf] e|i6frf/ / clgoldttf k|d'v 
sf/0f /x]sf] ljleGg cWoogn] b]vfpF5 . ;fj{hlgs vl/bsf] k|f/lDes r/0fb]lv ;Demf}tfsf] 
cGtdf q'6L ;Rofpg] / clGtd e'StfgL lbg] r/0f;Ddsf sfo{x¿df ljleGg e|i6frf/hGo 
ls|ofsnfkx¿ x'g] u/]sf] 5g\ . k|f/lDes r/0fd} nfut cg'dfg tyf lj8 8s'd]06 tof/ ubf{ 
g} ldnf]dtf] ug{], sn'lift af]nkq k|:tfjbftflarsf] ldnf]dtf], af]nkq :jLs[t ubf{sf] 
sldzg, sfddf l9nfO{, Go'g u'0f:t/, sfdeGbf a9Lsf] e'StfgLh:tf ljljw e|i6frf/hGo 
sfo{x¿ ;fj{hlgs lgdf{0fsf] sfo{sf s|ddf x'G5g\ . t/ To:tf s;'/hGo ls|ofx¿ lgjf{b 
eO/x]sf 5g\ h;n] ubf{ e|i6frf/df b08xLgtfn] k|>o kfPsf] ;a}sf ;fd' 5n{+u 5 . 
;fj{hlgs lgdf{0f sfo{df ePsf gu0o d'2fx¿dfq cbfnt k|j]z kfPsf 5g\ . kl5Nnf] ;do 
?U0f / u'0f:t/xLg 7'nf lgdf{0f 7]Ssf sfo{df e|i6frf/df ;+nUgpk/ ljz]if cbfntdf s]xL 
d'2fx¿ btf{ ePklg km};nf eO{ e|i6frf/Ln] ;hfo kfPsf] pNn]vgLo pbfx/0f e]l6b}g . 
clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]un] cf=j= )&%/)&^ df lgDg d'2fx¿ bfo/ u/]sf] 5 M 

%.#.@= cf=j= @)&%/&^ df d'2f bfo/ ePsf sDkgL / ;f] sDkgLsf k|f]k/fO6/x¿sf] ljj/0f 

!= Pe/]i6 O{lGhlhol/+u sG;N6]06 
k|f=ln= s[i0fb]j ofbj @)&%/)^/!* 

@= kKk' sG:6«S;g k|f=ln= ;'ldt /f}lgof/ @)&%/)^/!* 
#= l;l6l;O{ sflnsf sG:6«S;g k|f= 

ln= sf k|d'v ljs|d kf08] @)&%/)*/@) 

$= l;l6l;O{ sflnsf sG:6«S;g  a'4 axfb/ IfqL  @)&%/)*/@) 
 
%= ERMC/ITECO JV 

p4j /fh rf}nfufO{+
@)&%/)*/@) x]dlglw zdf{

c?0f s'df/ rf}w/L
^= Zff/bf 6«]8;{ P08 ;Knfo;{, 

t'n;Lk/
ljgf]b s]=l;= @)&%/!!/)@ 

 
&= 

lgdf{0f Joj;foL 

Dffwj k|;fb vgfn 

@)&%/!@/!* 
/fh' k|;fb >]i7  
/lgw/  t'Daf  
b]jh+u zfxL  

 
*= lxdfnog sfuf]{ k|f= ln= s'df/L rf}w/L;d]t  

@)&^/)@/)@ 
dw' s'df/L rf}w/L 



20 
 

ljgf]b s'df/ u'Ktf  
/fx'n s'df/ u'Ktf 

 
(= 

 
jgjf/L dftf 6«]8;{  

/ljGb| u'Ktf @)&^/)@/)@ 
  lj/]Gb| u'Ktf  
!)= 

;'on xfplh+u k|f= ln= sf ;+rfns 
/fd s'df/ ;'on 
yfkf;d]t  @)&^/)@/)@ 

!!= lgdf{0f ah| u?bL ;+rfns 
sGrgh+3f  h]=le=, h]=le k|aGws

t]08L zdf{ @)&^/)@/@) 

!@= Pds] lgdf{0f ;]jf k|f=ln= hLjg yfkf @)&^/)@/@) 
!#= d] 6«f] 8|lx+u P08 lk|= 6]i6 vu]Gb| k|;fb sfkm\n] @)&^/)#/@) 
!$= k|f]k/fO6/ afof]d]8 OG6/g]zgn 

k|f=ln= r]tg cu|jfn @)&^/)#/@) 

>f]t M clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u 

cfof]uaf6 cWoog ePsf hDdf !*$* 7]Ssfx¿dWo] @)&^/)#/@) cyf{t\ Ps jif{ 

cl3;Dd hDdf !$ j6f d'2fdf dfq cbfntdf d'2f k]z ul/Psf] 5 . o;dWo] d'2f grNg] 
cj:yfsf jf tfd]nL hfg] k|s[ltsf s] slt, cg';Gwfgdf /x]sf d'2fsf] ;+Vof, cg';Gwfg eO{ 
d'2f kz x'g] s|ddf /x]sf d'2f ;+Vofaf/] cfof]usf] l/kf]6{df pNn]v ePsf] kfO{+b}g . ?U0f dfgL 
clen]v ul/Psf o:tf 7]Ssfx¿df cToGt Go"g cyf{t\ )=(& k|ltztdfq} d'2fdf cg'';Gwfg, 
cleof]hg ePsf] kfOof] .  
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%.#.#= cbfnsf] b[li6sf]0f 

;fj{hlgs vl/bsf] lgdf{0f sfo{;+u ;DalGwt yf]/}dfq d'2fn] cbfntdf k|j]z kfPsf] / 
To;dWo] klg o; k|s[ltsf] lgDg d'2fx¿ dfq ;jf]{Rr cbfntaf6 clGtd ePsf] kfOof] . 

-!_ p4j k|;fb vgfnsf] k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/ lj= ljgo s'df/ ufdL;d]t23 

e]8Lvs{ cfof]hgfsf] lgdf{0f sfo{df kmhL{ lan agfO{ @& nfveGbf a9L e'StfgL lnO{ 
e|i6frf/ u/]sf] eGg] k|:t't d'2fdf k|ltjfbL pkef]Stf ;ldltsf cWoIf 6+s axfb'/zfxLn] 
cfkm\gf] bfloTj k'/f gug]{ / c? lhDd]jf/ kbflwsf/Lx¿nfO{ klg ablgot;fy /sd 
lngvfgsf nflu cg'lrt tj/n] em'SofO{ of]hgf:yndf hfg glbg] sfd u/]sf] :ki6 b]lvPsf], 
cfof]hgfsf] sfd ;DkGg ePsf] ;d]tsf] s'/fnfO{ oL k|ltjfbLn] :ki6 tj/af6 k|dfl0ft 
ug'{kg]{, cf/f]k kqaf6 b]lvPsf] s'/fnfO{ k|lt k|df0f k]z u/L v08g ug'{kg]{df Dofb g} u'hf/L 
a;]sf]n] s;"/ u/]sf] 7xg]{, / cGo sd{rf/Lx¿nfO{ ljefuLo sf/afxL x'g] . 

-@_ /fdhL k|;fb /f}lgof/ lj= g]kfn ;/sf/24 

xf]6nsf gSsnL lan agfO{ / k|lt a}7s ?= !))) a9L eQf lgsfnL g]zgn 6|]l8+u ln= 
nfO{ gf]S;fg / cfkm"nfO{ u}/sfg"gL nfe k'/\ofO{ e|i6frf/ u/]sf] eGg] k|:t't d'2fdf gSsnL tf 
jf:tljseGbf a9L /sdsf] lan agfO{ k]z u/L e'StfgL lnPsf] sfo{af6 cfkm\gf] kbLo 
x}l;ot, lhDd]jf/L / cf]xf]bfsf] dof{bfljkl/t u}/sfg"gL?kdf clVtof/sf] b'?kof]u u/L g]zgn 
6]|l8+u lnld6]8nfO{ cfly{s gf]S;fgL / cfkm"nfO{ u}/sfg"gL nfe k'/\ofO{ e|i6frf/sf] s;"/ u/]sf] 
k|dfl0ft x'g] . 

-#_ P=s]= ;Knfo;{sf] k|f]k/fO6/ /fh]z clwsf/L;d]t lj=g]kfn ;/sf/25 

aL/u+h gu/kflnsfsf] cfjZos kmlg{r/ vl/b ;DaGwLsf] k|:t't d'2fdf ljz]if cbfntn] 
k|ltjfbLnfO{s;'/bf/ 7x/ u/]klg ;jf]{Rr cbfntn] lgDg cfwf/df ;kmfO{ lbPsf] 5M 

;dfg vl/b ubf{ gu/kflnsfsf] jf]8{sf] lg0f{ojf gu/k|d'vsf] cfb]zlagf vl/b x'g;Sg] 
sfg"gL clVtof/Lg} b]lvGg / To;/L vl/b ePsf] klg 5}g . gu/kflnsfJbf/f vl/b ul/Psf] 
;dfgdf e|i6frf/ ePsf] eP ;dfg vl/b ug{ cfbb]z lbg] jf cg'df]bgsf] lg0f{o ug]{ d'Vo 
lg0f{ostf{ kbflwsf/Ln] klxnf] lhDd]jf/L lng'kg]{, 

lg0f{ostf{nfO{ lg0f{osf ;DaGwdf s'g} lhDd]jf/ gu/fO{ lg0f{o sfof{Gjog ug]{nfO{dfq} 
lhDd]jf/ agfpg' Gofo;+ut b]lvGg . lg0f{ostf{nfO{ cfkm"n] u/]sf] sfo{sf] bflTjaf6 pGd'lSt 
                                                            
23g]sfk @)&@ c+s # lg=g+= (#&$ 
24g]sfk @)^& c+s ( lg=g+= *$^# 
25g]sfk @)^* c+s % lg=g+= *^#^ 
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jf 5"6 lbO{ dftxtsf sd{rf/LnfO{ dfq} lhDd]jf/ agfpFbf k|/f tj/n] OG;fkm gx'g] -k|s/0f g+= 
(_,  

Pp6} ljjfbdf km/skm/s ?kdf ;+nUg /x]sf JolStx¿dWo] lg0f{o ug]{nfO{ k"0f{ pGd'lSt 
lbO{ lg0f{sf] sfof{Gjog ug]{nfO{ dfq ablgotk"0f{ sfd u/]sf] 7fGg' ;/f;/ cGofo x'ghfG5 . 
lg0f{o ug'{ / lg0f{o sfof{Gjog ug'{ km/s s'/f xf] . To;df klg lg0f{ostf{n] u/]sf] lg0f{o 
sfofGjog ug]{ bflTj af]s]sf kbflwsf/Ln] k|ls|ofut?kdf sfof{Gjogsf] txut k|ls|of k'/f 
ug]{ sfo{;Ddu/]sf] / e'StfgL x'gaf6 df}sfdf g} /f]s]sf]af6 To:tf] cw'/f] ?kdf lg0f{o 
sfof{Gjog ug]{nfO{ ;hfo u/L lg0f{ostf{sf] xsdf larf/ x'g g;Sg] l:ylt ;[hgf ug{ sfg"g 
/ Gofo;+ut gx'g] . 

^. lgdf0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/bsf ;d:of / ;dfwfgsf pkfox¿ 

^.!. lgdf{0f sfo{ vl/bsf ;d:of tyf r'gf}tLx¿ 

;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ vl/bsf ;d:of tyf r'gf}ltx¿ ;du| ;fj{hlgs vl/b 
Joj:yfkgsf ;d:of x'g\ . ;fj{hlgs vl/b Joj:yfkgsf k|To]s r/0fdf ;d:of / r'gf}ltx¿ 
/x]sf 5g\ . clgoldttf / e|i6frf/hGo ls|ofsnfkx¿ x'g;Sg] ;+efjgfsf If]qx¿ g} 
;d:ofsf h8;'qx'g\ . ljz]ifu/L tL ;d:ofx¿ vl/b r/0fsf] vl/b of]hgf, sfof{Gjog, 
;Demf}tf,s/f/ Joj:yfkg / ;fj{hlgs vl/bdf ;+nUg JolStsf] dgf]a[lQ;+u ;DalGwt 5g\ . 
;fj{hlgs vl/bsf ;d:ofx¿sf sf/0fn] k|:tfljt vl/b sfo{s|d ;dodf k'/f x'g g;Sbf 
To:sf] k|ltkmn klg ;/f]sf/jfnfx¿n] kfpg g;Sg] t 5b}5 To;df ;do / nfutdf a[l4 x'g 
uO{ ;fj{hlgs ;DklQsf] b'?kof]u / Go'g k|ltkmn k|fKt x'G5 . g]kfndf ;fj{hlgs vl/b 
;DaGwL ;d:ofx¿nfO{ ;dfGo k|j[lQd'ns, lgdf{0f vl/b ;DaGwL, k/fdz{ ;]jf pkof]u, 
dfn;fdfg vl/b / cGo vl/b ;DaGwL, jLdf, d'No ;dfof]hg / e]l/o;g ;DaGwLsf ;d:of 
/x]sf] kfOG5g\26.;fj{hlgs lgdf{0f vl/bdf klg oLg} k|s[ltsf k|a[lQd'ns, cGo sfo{d'ns, 
Joj:yfksLo, lgodgsf/L, gLltut / ;+:yfut lgDg ;d:of / r'gf}ltx¿ /x]sf 5g\M 

 vl/bsf] k'j{ tof/L r/0fsf h:t}; jh]6 Joj:yfkg, lgdf{0f sfo{af6 x'g] cfly{s, 

;fdflhs jf cGo pknAwLsf] cf+sng, ljZn]if0f, k'j{ ;DefJotf cWoog, jftfj/0fLo 

k|efj d'Nof+sg, lgdf{0f :ynsf] Joj:yfkg, lgdf{0f sfo{sf] gS;f, l8hfOg ;d]tsf 

cfof]hgf lgdf{0f tof/L r/0fsf sfo{x¿ g6'+UofO{ / k|ltikwf{nfO{ l;ldt ug]{u/L 

af]nkq cfJxfg / 7]Ssf k|aGw x'g] u/]sf], 

                                                            
26/d]z s'df/ zdf{ ltlD;gf / k|]d k|;fb 9'+ufgf, g]kfndf ;fj{hlgs vl/b Joj:yfkg, jL0ff 9+ufgf, pbok'/, g]kfn, 
@)^$-klxnf] ;+:s/0f_ 
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 lgdf{0f sfo{sf] vl/b ;DaGwdf vl/b of]hgf, nfut cg'dfg, lj8 8s'd]06 nufotsf 

sfo{x¿vl/b OsfO{ tyf lgdf{0fdf lj1 hgzlStaf6 gx'g]ePsf]n] vl/b k|ls|of 

oyfy{k/s gx'g] / af]nkq d"Nof+sgdf ;d:of cfO{ 7Ls ;dodf, 7Ls d'Nodf 

jflG5t kl/0ffd xf+l;n gx'g]], 

 lgdf{0f sfo{sf] nfut cg'dfg oyfy{k/s / j:t'ut gx'g' cfkm}df ;d:of /x]sf] 5 

eg] o;sf] sf/0f  cfof]hgf ;dodf ;DkGg gx'g], u'0f:t/xLg sfo{ x'g], Joj;foLsf] 

lxtdf Variation, Price Adjustment ug'{kg{] eO{ /fHon] 7'nf] gf]S;fgL Aoxf]g{'kg]{,  

 unt vl/b ljlw cjnDag ul/gfn] k|ltikwf{nfO{ l;ldt kfg]{ / sfof{Gjogdf cg]s 

ljjfb ;[hgf ug]{, 

 Joj;foLx¿df h] h;/L ePklg sfd xft kfg]{ ls/fof k|a[lQ -Rent seeking 

behavior_ xfaL eO{ vl/b sfo{df k|efj, bafj / sfddf Joj;floseGbf 5n5fd, 

u'0f:t/eGbf gfkmfvf]/L, k]zfut bfloTj lgj{xgeGbf Pscsf{df lhDd]jf/L kG5fpg] 

k|j[lQ df}nfp+bf], 

 vl/b sfo{sf] d'Nof+sg s|dsf lg0f{o k|ls|ofdf cgfjZos 9LnfO{/ Joj:yfkssf] 

thlahL clwsf/sf] b'?kof]u x'g]u/]sf], 

 ;a}eGbf Go'g c+s saf]n ug]{ ;]jf k|bfos 5gf}6 x'g'kg]{ ;dfGo sfg"gL Joj:yf / 

7]Ssf lng]lbg] k|j[lQn]] Go'g u'0f:t/sf] sfd x'g], e]l/o;gdf hfg'kg]{, 7]s]bf/sf] 

Ifdftfn] gEofpg] cj:yf cfpg], 

 cu|Ld sfo{ k]ZsL lnO{ ;]jfk|bfos j]kQf x'g], k]ZsL /sd cGo sfddf kl/rfng ug]{, 

o:tf] ug]{nfO{ lhDd]jf/ gagfOg] h:tf b08 k|0ffnL lkmtnf] /x]sf], 

 ;fj{hlgs vl/bsf]s/f/;Demf}tf sfof{Gjogdf hjfkmb]xLtf / kf/blz{tfsf] cefjsf 

;fy}hgzlStdf vl/b ;DaGwL 1fg, ;Lk / Ifdftfsf] cefjsf sf/0fn] vl/bsf] 

d'Nof+sg / lg0f{o ug]{ sfo{df k]zfut pQ/bfloTjsf] cefjlhDd]jf/L kG5fpg] 

k|j[lQsf] ljsf;, 
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 ;Demf}tfsf zt{x¿df x'g] c:ki6tf, j:t'ut cfwf/ sf/0flagf 7]Ssfsf] cGwfw'Gb / 

cTolws Dofb ykh:tf sfo{n] 7]s]bf/nfO{ kmfObf / /fHonfO{ gf]S;fgsf] l:ylt, 

 cfof]hgfsf] sfo{ z'? ePkl5 Proper tl/sfn] monitoring gug]{, 7]Ssf ;DkGg gx'+b} 

e'StfgLdf k|fyldstf lbg], ePsf] sfo{sf] Measurement ;xL lsl;dn] gug]{, 

Joj;foLsf] cg's'n Variation ug]{, gD;{eGbf aflx/ uP/ d"No ;dfof]hg, ePsf] 

sfdeGbf a9Lsf] e'StfgLh:tf sfof{Gjogsf s|ddf x'g] u}x|lhDd]jf/k'0f{ sfo{ x'g], 

 lgdf{0f sfo{sf] u'0f:t/ gx]l/g], Go"g u'0f:t/sf]nfO{ u'0f:t/Lo dfgL lan e'StfgL ug]{,  

 sfddf nfk/jfxL ubf{ ;d]t 7]Ssf cGTo ug{ g;Sg]h:tf k'/:sf/ / b08nfO{ 

sfo{;Dkfbg;+u cfa4 ug{ g;lsPsf],  

 ;fj{hlgs vl/b ;DaGwL k|rlnt sfg'g, k|lt:kwf{ k|a4{g tyf ahf/ ;+/If0f, d'b|f 

lgd{nLs/0f, e|i6frf/ lgjf/0f, ;]jf ;DaGwLsf sfg'gdf Ps?ktf gx'g'sf ;fy} bft[ 

lgsfosf vl/b lgb]{lzsfdf Ps?ktf gx+'bf vl/bsf] sfo{df lJbljwf / cGof}ntfsf] 

l:ylt /xg', 

 7'N7'nf ljsf; lgdf{0fsf clwsf+z cfof]hgfx¿ j}b]lzs ;xfotfaf6 ;+rflnt /x]sf / 

o:tf cfof]hgfsf] vl/bsf ljljw ljlw , k|sf/ / cfkm\g} vfnsf lgb]{lzsfx¿ k|of]u 

/x]sf 5g\ eg]  lghL If]qnfO{ ljsf; lgdf{0fsf] ;fem]bf/sf] ?kdf x]l/g] gLlt /x]sf] 

l:yltdf s] s:tf] ;xfotf, s] s'g k|of]hgdf lng] jf glng], kl/rflnt s;af6 

s;/L ug]{ eGg] ;fj{hlgs vl/bsf] If]qdf 3f]lift gLltsf] cefjsf] l:ylt,  

 ;fj{hlgs lgsfox¿ :jo+ / cGo lgodgsf/L lgsfox¿ h:t} ;fj{hlgs vl/b 

cg'udg sfof{no, clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u h:tf lgsfox¿ ;fj{hlgs 

lgdf{0f If]qsf] a9\bf] / las/fn clgolttf / e|i6frf/nfO{ lgoGq0f ug{ ck]lIft ?kdf 

k|efjsf/L x'g g;Sg', 

 gLltut lg0f{osf gfddf lgdf{0f sfo{df x'g] e|i6frf/n] ;+/If0f / k|>o kfpg] 

kl/l:ylt x'g', cflb . 
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^.@. ;d:of ;dfwfgsf pkfox¿  

;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] vl/bsf If]qdf /x]sf ljljw ;d:of lg/fs/0f u/L ;'wf/ ug]{ 
sfo{ cfkm}df h6Ln / Jofks ljifo /x]sf] 5 . tyflk lgdf{0f sfo{sf] ;fj{hlgs vl/bsf 
ljleGg r/0fdf /x]sf pk/f]St gLltut, ;+:yfut, Jojxfl/s, sfo{ut, k|j[lQut nufot 
ljljw ;d:ofx¿ lg/fs/0f ug{ lgDg pkfox¿sf] cjnDjg ug'{kg]{ x'G5 M 

 ljsf; lgdf{0fsf 7'N7'nf cfof]hgfx¿ tyf j}b]lzs ;xfotfaf6 ;+rflnt cfof]hgf 
vl/bsf ljljw ljlw, k|sf/ / cfkm\g} vfnsf lgb]{lzsfx¿n] NofPsf] cGof}ntf / lghL 
If]q;+u ljsf; lgdf{0fdf ;fem]bf/L nufotsf ljifodf s] s:tf] ;xfotf, s], s'g 
k|of]hgdf lng] jf glng], kl/rflnt s;af6, s;/L ug]{ eGg] ;fj{hlgs vl/bsf] 
If]qdf 5'6\6} ;fj{hlgs gLltsf] lgdf{0f u/L sfof{Gjogdf Nofpg],  

 vl/b;+u ;DalGwt k|rlnt sfg"g, vl/b sfuhft tyf lgb]{lzsfx¿df Ps?ktf NofO{ 
k|efjsf/L sfof{Gjog ug]{,  

 /fli6|o cfjZostfeGbf lgdf{0f Joj;foLsf] bafj, k|efjdf vl/b ;DaGwL sfg"gdf 
;+zf]wg, / unt sfo{ ug]{ lgdf{0f Joj;foLnfO{ sfnf];"lrdf /fVg] nufotsf] sfg"gL 
Joj:yfsf] k|efjsf/L sfof{Gjog ug]{, 

 ;fj{hlgs vl/bsf k"j{ tof/L r/0fsf sfo{x¿ ;DkGg gu/L af]nkq cfJxfg tyf 
7]Ssf k|aGw gug]{, 

 nfut cg'dfgnfO{ lgdf{0f sfo{;+u cfa4 agfO{ oyfy{k/s / j:t'ut agfpg] / 
;Demf}tf sfof{Gjogsf s|ddf nfut cg'dfg km]/abn ug]{ sfo{nfO{ lg?T;flxt ug]{, 

 vl/b sfo{df lgdf{0f Joj;foLn] nfut cg'dfgsf] t'ngfdf cToGt 36L /sd sjf]n 
ug]{ / 7]Ssf lng]lbg] /kl5af6 ;dodf sfo{ ;DkGg gu/L Dofb yk ub}{ of]hgfsf] 
nfut a9fpg] sfo{nfO{ lg?T;flxt ug]{, 

 ;a}eGbf Go'g c+s saf]n ug]{ ;]jf k|bfos 5gf}6 x'g'kg]{ ;dfGo sfg"gL Joj:yf / 
7]Ssf lng]lbg] k|j[lQn]] Go'g u'0f:t/sf] sfd x'g], e]l/o;gdf hfg'kg]{, 7]s]bf/sf] 
Ifdtfn] gEofpg] cj:yf cfpg], 

 clu|d sfo{ k]ZsLnfO{ lg?T;flxt ug]{ / cTofjZos x'g] cj:yfdf dfq ;Demf}tf 
sfof{Gjog s|ddf tof/L r/0fsf sfo{ eP gePsf];+u cfa4 u/Ldfq To;sf 
cfwf/df k]ZsL pknAw u/fpg] / k]ZsL lnO{ j]kQf x'g],sfd u/]klg Go'g u'0f:t/sf] 
sfd ug]{, k]ZsL /sd cGo sfddf kl/rfng ug]{Joj;foLsf] 7]Ssf /2 ug]{, 

 ;Demf}tf sfof{Gjogsf s|ddf e]l/Pzg, d"No ;dfof]hg h:tf sfo{ ubf{ oyfy{k/s / 
j:t'ut cfjZostfsf cfwf/ sf/0f v'nfO{ dfq ug]{, 

 ;Demf}tf sfof{Gjogsf r/0fdf eO/x]sf] sfo{sf] cg'udg, ;'k/Lj]If0f tyf 
d"Nof+sgnfO{ j:t'ut agfpg], 

 sfg"gn] lglb{i6 u/]sf] cfwf/ sf/0f geO{ Dofb yk gug]{, lkmN8df guO{ lan e/kfO{ 
agfpg], unt l/kf]6{sf cfwf/df lan e'StfgL, Dofb yk, sfo{ ;DkGg k|ltj]bg lbg], 
hf]lvd cjlw ;dfKt gx'+b} hf]lvd ;'/If0f w/f}6L lkmtf{ lbg] nufotsf sfo{nfO{ 
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;+nUg JolStsf] sfo{ ;Dkfbg;+u cfa4 agfO{ ;DalGwtnfO{ sfg"g adf]lhd  
hjfkmb]xL / pQ/bfoL agfpg] kl/kf6Lsf] ljsf; ug]{, 

 ?U0f 7]Ssfx¿sf] plrt Joj:yfkgsf ;fy} yk ljsf; lgdf{0f sfo{sf nflu cfjZos 
k|fljlws hgzlSt Joj:yfkg u/L vl/b sfo{ cl3 a9fpg],  

 h;/L / h] u/]/ ePklg sfd xft kfg]{ / sfd pknAw u/fpg] tyf sfo{df 
Joj;flostfeGbf 5n5fd, gfkmf sdfpg], lhDd]jf/L kG5fpg] kj[lQnfO{ lg?T;flxt 
ug]{, 

 ;fj{hlgs lgsfox¿ :jo+ / cGo lgodgsf/L lgsfox¿ h:t} ;fj{hlgs vl/b 
cg'udg sfof{no, clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u h:tf lgodgsf/L 
lgsfox¿sf sfd sf/afxL ultzLn / k|efjsf/L agfO{ ;fj{hlgs lgdf{0f If]qsf] 
clgolttf / e|i6frf/nfO{ lgoGq0f ug]{, 

 gLltut lg0f{osf gfddf lgdf{0f sfo{df x'g] e|i6frf/n] ;+/If0f / k|>o kfpg] 
kl/l:yltsf] cGt ug{ cfjZos pkfo cjnDjg ug]{, 

 lgdf{0f sfo{ ;Demf}tfsf zt{x¿ tyf ;DalGwt sfg"gsf] cIf/zM kfngf gu/L sfddf 
l9nf;':tL clgolddttf ug]{ ;Demf}tfsf kIfw/x¿nfO{ lhDd]jf/ agfpg] b08 k|0ffnL] 
cjnDjg ug]{, 

 ;du| vl/b k|0ffnLnfO{ g} j}1flgs, ldtJooL, kf/bzL{, hjkmb]xL / k|efjsf/L agfO{ 
;fj{hlgs vl/b Joj:yfkgdf x'g] clgoldtf, e|i6frf/nfO{ lgoGq0f u/L ;'zf;g 
sfod ug]{, cflb . 

&. lgisif{ 

;fj{hlgs k|zf;gsf ljljw cfofdx¿ dWo] dxTjk'0f{ cfofdsf] ?kdf /x]sf] ;fj{hlgs 
vl/b sfo{n] d'ntM hgtfdf j:t' tyf ;]jfsf] lj:tf/ / ljsf; lgdf{0fsf] nIo lnPsf] x'G5 . 
o:tf] nIf j:t'tM k'jf{wf/ ljsf; / lgdf{0flagf ;+ej x'+b}g . To;}n] k'jf{wf/ lgdf{0f cyjf 
lgdf{0f sfo{sf] vl/b Joj:yfkg ;fj{hlgs vl/bsf] dxTjk'0f{ kIf / ;du| b]z ljsf;sf] 
cfwf/lznf xf] . hgtfsf] lxt sNof0f / ljsf;sf nflu ul/g] o:tf] vl/b sfo{ /fHosf 
;+oGqaf6 Joj:yfkg x'g'kb{5 / ;du| b]z ljsf;sf] kIfdf x'G5 eGg] dfGotf /x]sf] 5 . o; 
sfo{df /fHosf] tkm{af6 tTk/tf / >f]t ;fwgsf] ;'zf;go'St Joj:yfkg kl/rfng cfjZos 
kb{5 . ljsf; lgdf{0fsf sfo{df kf/blz{tf, hjfkmb]xLtf ePg eg] jflG5t ljsf;sf] nIo 
xf+l;n x'g ;Sb}g .  

ljsf; jh]6sf] clwsf+z lx:;f ;fj{hlgs vl/bsf] x'g] / o;dWo]klg lgdf{0f sfo{sf] 
;fj{hlgs vl/b sfo{k|fy{ldstfsf] If]q x'g] eO{a9L jh]6 5'6\ofOg] ePsf]n] o;sf] ;xL 
Joj:yfkg x'g ;s]g eg] b]z ljsf;n] ult lng ;Sb}g . xfd|f] b]z ljsf;df kl5 kg'{sf] 
sf/ssf] ?kdf ljsf; lgdf{0fsf] sfo{ ;xL 9+uaf6 kl/rflnt x'g g;Sg'nfO{ klg lng] ul/Psf] 
5 .  
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;fj{hlgs vl/bsf ljljw r/0fx¿df clgoldttf, e|i6frf/ / u}x|sfg'gL sfo{ x'g] u/]sf 
5g\ . ;]jfk|bfos / Joj;foLlarsf u}x|sfg'gL sfo{ / csd{0otfn] sltko ljsf; lgdf{0fsf 
sfo{x¿ cnkq k/]sf 5g\ . ;DalGwt sfg'gsf Loopholes x¿, sdL sdhf]/Lx¿, 
Joj;floseGbf gfkmfd'ns sfo{ k|j[lQ, ;fj{hlgs ;]jf / lghL If]qdf JofKt clgoldttf / 
e|i6frf/, ablgotk'0f{ cfof]hgf lgdf{0f / Joj:yfkg, nf]enfnr, d/df]nflxhf, bafj, k|efj 
c;Ifdtf, u}/ Joj;flos k|j[lQ, u}/lhDd]jf/ / pQ/bfloTjsf] cefjh:tf clgoldttf / 
csd{0otfn] lgdf{0f sfo{n] jf+l5t ult lng;s]sf] 5}g . o;sf ljljw gLltut, k|j[lQut, 
Jojxfl/s, sfo{ut, ;+:yfut ;d:ofx¿ /x]sf 5g\ . oL ;d:of ;dfwfg ug{ ;DalGwt sfg'gL 
Joj:yfsf sdL sdhf]/L x6fO{ k|ltikwf{ k|a4{gsf] gLlt adf]lhd ;/f]sf/jfnf kIfw/x¿sf] 
k|j[lQut / Jojxfl/s sfo{z}nLdf ;'wf/;lxt b]zelStsf] efjgf hfu[t x'g' kb{5 .;d:ofu|:t 
vl/b k|zf;gdf ;du| ;'zf;g sfod ug{ ;s]df o; If]qdf JofKt e|i6frf/ / clgoldttf 
lgoGq0f eO{ ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{af6 cfly{s pGglt tyf ;du| b]z ljsf;sf] nIo xf+l;n 
ug{ ;lsG5 . /fHo ;+oGq o; lbzftkm{ k|efjsf/L ?kdf nfUg h?/L x'G5 . 
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u}/sfg"gL ;DklQ cfh{g ;DaGwL s;'/df ;jf]{Rr 
cbfntsf] Goflos b[li6sf]0f M Ps cWoog 



z+s/ vqL 
 

अध्याय एक 

१. पिरचय 

किम्तमा एक दशक पिछल्ला वषर्ह मा ॅ ाचारको समःया नेपालको राजनीितक एवम ्

सामािजक एजेन्डाको केन्िमा रहेको छ । यो समःया नेपाल अिवकिसत हनुकुो ूमखु कारण 

मध्ये एक हो । यसको पिरभाषा धेरै व्यापक छ, फरक अिभव्यिक्तह  छन ् र समाजको सबै 

ःतरह मा यसको अभ्यास गिरएको छ। 

ॅ ाचारको कानूनी व्यवःथाको बारेमा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख भएको 

देिखन्छ । यस ऐनको पिरभाषा खण्डमा नै ॅ ाचार भनेको कःतो कसरु हो, रा सेवक, 

लाभको पद, सावर्जिनक जवाफदेहीको पद िरसवत (नगदी, िजन्सी, घूस) सावर्जिनक संःथा, जःता 

िवषयह  भ ाले कुन कुन कुरालाई मािनन्छ भिन पिरभािषत गिरएको छ ।27 त्यःतै सो 

ऐनमा ॅ ाचार भ ाले िरसवत िलने िदने, िबना मूल्य वा कम मूल्य सामान िलने, दान दातब्य 

चन्दा िलने, किमशन िलने, राजःव चहुावट गन, गैरकानूनी लाभ हानी पयुार्उने गलत िलखत वा 

अनवुाद गन, सरकारी कागज सच्याउने, ू पऽको गोपिनयता भंग गन, गैरकानूनी व्यापार 

व्यावसाय गन, नपाएको ओहोदा पाँए भ े, झठुा िववरण पेश गन, सावर्जिनक सम्पि को हानी 

नोक्सानी गन, गलत ूितवेदन पेश गन ईत्यािद मध्ये कुनै कसूरलाई मािनने उल्लेख छ । 
                                                            
27 ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९  
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सोही ऐनमा ॅ ाचारजन्य कसूर गरेमा िविभ  सजायह  हनु सक्ने गिर कानूनमा तोिकएकोले 

त्यःता िबयाकलाप वा आचरण गनुर् हुँदैन भ े मनसाय देिखन्छ।28त्यःतै अिख्तयार दु पयोग 

अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा पिन सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्त, सावर्जिनक 

संःथा, अनिुचत कायर्, ॅ ाचार, अिख्तयारको दु पयोग जःता शब्दावलीह को पिरभाषा गिरएको 

छ।29 

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003) ले गैर कानूनी पमा आजर्न 
गरेको सम्पि लाई "Illicit enrichment means the significant increase in the assets of a public  Official or any 

other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income." भिन पिरभाषीत गरेको 
छ30 । 

बोलीचालीमा ‘अकुत सम्पि ' छानिबन भ े लवज काननुमा ूयोग भएको छैन । यसलाई 
पिहले अनमुािनत कसरु भिनन्थ्यो। ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९ मा गैरकाननुी सम्पि  
आजर्न भिनएको छ। सो ऐनको दफा २० मा सावर्जिनक पद धारण गरेको रा सेवकले पेस 
गरेको सम्पि  िववरण अिमल्दो र अःवाभािवक देिखए, अिमल्दो र अःवाभािवक उच्च 
जीवनःतर यापन गरे वा हैिसयतभन्दा बढी सम्पि  हःतान्तरण गरे त्यःतो सम्पि को ॐोत 
िनजले ूमािणत गनुर्पन र गनर् नसके गैरकाननुी पमा सम्पि  आजर्न गरेको मानी त्यसै 
आधारमा मु ा चल्न सक्ने भिनएको छ। यस कसरुमा दईु वषर्सम्म कैद र िबगोबमोिजम 
जिरवाना तथा गैरकाननुी सम्पि  जफत हनु्छ।31 

ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा “ूचिलत कानूनबमोिजम 
सावर्जिनक पद धारण गरेको मािनने रा सेवकले ूचिलत कानूनबमोिजम पेस गरेको सम्पि  
िववरण अिमल्दो तथा अःवाभािवक देिखन आएमा वा िनजले मनािसब कारणिवना अिमल्दो र 
अःवाभािवक उच्च जीवनःतरयापन गरेमा वा आफ्नो हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, 

                                                            
28 रमेश के.सी.,सावर्जिनक सेवामा नैितकता र सदाचारः िसदधान्त र व्यवहार, Available at: 
https://psc.gov.np/assets/uploads/files/Nijamati_Sewa_Patrika_2073-12-1.pdf, Accessed on 25th July 2020  
29 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८, दफा २ 
30 धारा १.१ 
31 ॅ ाचार र अकुत सम्पि  छानिबन, मोहन बन्जाडे, http://annapurnapost.com/news/147772, Accessed on 25th July 
2020  
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उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस िदएको ूमािणत भएमा त्यःतो सम्पि  के-कःतो ॐोतबाट 
आजर्न गरेको हो भ े कुराको िनजले ूमािणत गनुर्पनछ र नगरेमा त्यःतो सम्पि  गैरकानूनी 
पमा आजर्न गरेको मािननेछ ।" भ े कानूनी व्यवःथा रहेको देिखन्छ । उक्त कानूनी 

व्यवःथाले गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरेको ूमािणत हनुका िनिम्त सावर्जिनक पद 
धारण गरेका रा सेवकको वैध आजर्नको तलुनामा िनजले अिमल्दो र अःवाभािवक उच्च 
जीवनःतरयापन गरेको कुरा ूमािणत गनुर्पनलाई िवशेष जोड िदएको देिखन्छ।32 

यस कायर्पऽले गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरेको सम्बिन्ध मु ामा सम्मािनत सव च्च 
अदालतले िविभ  िकिसमका कायर्लाई ॅ चारजन्य कायर् भिन िनणर्य गदार् िलईएका 
आधारह को व्याख्या एवं िव शेण गन ूय  गनछ । यस कायर्पऽमा सम्मािनत सव च्च 
अदालतको िनणर्यह ले िनिदर्  गरेका िसध्दान्तह को अवलम्बन गरी आउँदा िदनह मा चाल्न ु
पन कदमका बारेमा समेत ूकाश पान ूय  गिरएको छ। 

अध्याय दईु 

२. सै ािन्तक अवधारणा 

२.१. नेपालमा ॅ ाचारको अवःथा 

नेपालमा किरब पाँच लाख ५० हजार वेतनधारी सरकारी कमर्चारीलगायत पदािधकारीह  
रहेका छन।् यःता सावर्जिनक पदधारण गरेका व्यिक्तलाई सेवाअविधभर राज्यको ॐोत 
विरपिर रहने अवसर ूा  भइरहन्छ। उनीह लाई काननुको पालना गन, गराउने मह वपूणर् 
िजम्मेवारी िदइएको हनु्छ। राज्यको काननु लागू गन र सावर्जिनक ॐोत पिरचालन तथा 
संरक्षण गन िजम्मेवारी उनीह मा हनेु भएकाले यःता व्यिक्तह  कुनै पिन क्षण ॅ ाचारजन्य 
कायर्मा संलग्न हनुकुा साथै सदाचािरताको आदशर्बाट च्यूत हनुे ूचरु सम्भावना रहन्छ । 

उदाहरणका लािग सरकारी सेवामा ूवेश गरेको अढाइ वषर्मै २६ वषीर्य शाखा अिधकृत 
रिवचन्ि ढकालले सात करोड ॅ ाचारको अिभयोगमा अिख्तयारले केही मिहनाअिघ मु ा 
                                                            
32 दूरस ारको क्षऽेमा अहम ्भिूमका खेल्ने नेपाल दूरस ार कम्पनीको िविभ  शाखा, ूशाखा, 
िवभागह मा कायर्रत कमर्चारीह बाट अकुत सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेकोले छानिबन गरी 
कारबाही होस ्भनी नेपाल दूरस ार कम्पनीका तल्लो कमर्चारीह को उजरुीले नेपाल सरकार िव. 
अिधकृत अिनलकुमार आचायर्समेत , ने.का.प. २०७६, िन.नं. १०२१८ 
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चलाएको देिखन्छ। िऽभवुन अन्तरार्ि य िवमानःथल भन्सारका ूािविधक सबु्बा ँयामकृंण 
च्वाम ुौे  १४ करोड अकुत सम्पि  कमाएको अिभयोगमा िवशेष अदालतमा मु ा खेिपरहेको 
देिखन्छ। १९ हजार एक सय ३४ कमर्चारीले तोिकएको समयिभऽ आफ्नो सम्पि  िववरण 
नबझुाएकाले अिहले कारबाहीको दायरामा परेका छन।् साथै तत्कालीन मन्ऽी य बिीूसाद 
न्यौपाने र टेकबहादरु गु ङलगायत समाजकल्याण पिरषद्का १४ पदािधकारीिव  
अिख्तयारले ३१ करोडभन्दा बढी ॅ ाचार गरेको भन्दै िवशेष अदालतमा मु ा दायर गरेको 
छ। यी केही ॅ ाचार सम्बिन्ध कायर्का पिछल्ला ूितिनिधमूलक उदाहरण माऽै हनु।् 
33नेपालको सन्दभर्मा ॅ ाचारको अवःथा कहालीलाग्दो छ भ े तथ्यलाई आयोगले दायर 
गरेको मु ा समेतबाट देख्न सिकन्छ । आिथर्क वषर् २०७६।०७७ मा आयोगले कूल ५४१ 
वटा मु ा दायर गरेकोमा गैर कानूनी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार सम्बिन्ध मु ाको सङ्ख्या 
१८ र सोको िवगो १ अरब ५ करोड रहेको तथ्यबाट समेत उजागर भएको देिखन्छ। 

नेपालले ॅ ाचार गन देशको सूचीमा आफ्नो ःथान भने सधुार गरेको छ । शान्सपरेन्सी 
इन्टरनेशनल नेपालले सावर्जिनक गरेको ‘ॅ ाचार अवधारणा सूचका -२०१९' मा नेपालले 
तीन ःथानमािथ गई सधुार गरेको देिखएको हो। नेपाल िव का १८० देश रहेको 
सूचीमा कूल १०० अ मध्ये ३४ अ  ूा  गरेर ११३औ ंःथानमा परेको हो। सन ्
२०१८ मा नेपालको सूचीमा ३१ अ सिहत १२४औ ंःथानमा िथयो । िव  बक, 

वल्ड इकोनोिमक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बटल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्ड जिःटस 
ूोजेक्ट र िभ िड इ एम समेत गरी छ संःथाका सवक्षणका आधारमा नेपालले सधुार 
गरेको देिखएको हो।34 

नेपालमा ॅ ाचारको ूकृित तथा फरक-फरक ूकार र चिरऽ भएको पाइन्छ । तथािप 
मखु्य पमा नीितगत तहबाट हनुे ॅ ाचार डरलाग्दो देिखएको छ । अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट गिरएको यससम्बन्धी एक अध्ययनमा नेपालमा ३०.४ ूितशतले 
नीितगत ॅ ाचार हनुेगरेको, २७.२ ूितशतले ूिबयागत पमा गिरने िनणयर्बाट ॅ ाचार हनुे 
गरेको, १०.४ ूितशतले साना पमा ॅ ाचार हनेु गरेको र ६.९ ूितशतले संःथागत पमा 
ॅ ाचार हनुे गरेको भनी औलं्याएका छन।् यसबाट नेपालमा नीित िनमार्ताह  नै आफू र 

                                                            
33 Available at: http://annapurnapost.com/news/120370, Accessed on 28th July 2020 
34 Available at: https://www.chanakyapost.com/?p=11374, Accessed on 28th July 2020 



32 
 

आफ्नो पक्षमा नीित बनाई तथा िनणर्य गराई अनिुचत लाभ िलने गरेको बिुझन्छ । नेपालमा 
राजनीितक नेततृ्वतह, मािथल्लो दजार्का उच्चपदःथ कमर्चारीह बाट नीितगत पमा लाभका 
लािग काम कारबाही गन गराउने ूणाली हावी भएको भनी सावर्जिनक पमा नै आरोप 
लगाइन्छ । अध्ययन तथा छानिबनबाट समेत धेरै िनयर्ण उच्च तहमा बःने 
पदािधकारीह बाट नै गरी ॅ ाचार गन गरेको र िजल्लामा भन्दा केन्िीय पमा नै नीितगत 
ॅ ाचार हनेु गरेको देिखन्छ।35 

अिख्तयारले ठूला ॅ ाचारमा संलग्न व्यिक्तह लाई कारबाही गनर् नसकेको भ े गनुासो 
िनयिमतजसो सु े गिरन्छ । त्यसो त ॅ ाचार सानो वा ठूलोभन्दा पिन ॅ  ूवृि मािथ 
अिख्तयारले ूहार गन हो। ठूलो वा सानोको आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने होइन। 
तथािप, अिख्तयारको कारबाही साना दजार्का कमर्चारीलाई र सानो रकममा माऽ बढी 
माऽामा भएको छ भ े तथा जनताको आकांक्षाअनसुार काम हनु नसकेको भ े सवक्षणबाट 
पिन देिखएको छ । अिख्तयारले जनचाहनाअनसुार काम गनर् नसक्नकुो मखु्य कारणमा 
५०.९ ूितशतले राजनीितक हःतके्षप भएकाले भ े बताएको देिखन्छ । ॅ ाचार 
िनयन्ऽणको कायरू् ित सन्तिु  व्यक्त गनभन्दा ठीकठीकै माऽ सन्तु  रहेको र असन्तिु  व्यक्त 
गनको ूितशत बढी रहेको देिखन्छ। ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सिबय रहेको संःथा 
जनअसन्तिु माझ आफ्नो उ ेँयमा सफल हनु सक्दैन । त्यसैले अिख्तयारले यी कुराह  
मनन गनुर्पन देिखन्छ।36 

२.२. गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी कसरुको अवधारणा 

ॅ ाचारका िविभ  ःव पह  मध्ये गैरकानूनी सम्पि  आजर्न पिन एक हो । गैरकानूनी 
सम्पि  आजर्न गनुर्लाई नेपालको सन्दभर्मा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले अपरािधकरण 
गरी कानूनी दायरामा ल्याएको हो । यसभन्दा अिघको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ मा 
अनमुािनत कसूरको पमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको केही सामान्य अवधारणासम्म 
व्यवःथा गरेको िथयो जनु आजको जःतो व्यापक र ःप  िथएन । िव को सन्दभर्मा पिन 
यो अवधारणा त्यि  परुानो होइन । गैरकानूनी सम्पि  आजर्नलाई अपरािधकरण गरी 
ॅ ाचारको ःव पमा मान्यता िदन थालेको किरब आधा सतक माऽ भएको पाइन्छ । त्यस 
                                                            
35 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको २९ औ ंवािषर्क ूितवेदन, Available at: 
http://www.ciaa.gov.np/uploads/publicationsAndReports/PDO01d.pdf, Accessed on 29th July 2020 
36 Ibid 
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कारण कानूनी ि कोण र अभ्यासमा यो िवषय नेपालको लािग माऽ होइन िव को लािग नै 
पिन नयाँ िवषय बनेको छ। 

ॅ ाचार िनवारण ऐनमा एउटा ःवतन्ऽ अपराधको पमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नलाई 
रािखनलुाई ॅ ाचार िव को लडाईको एउटा मह वपूणर् कदमको पमा हेिरनपुन हनु्छ । 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्नलाई ःवतन्ऽ अपराधको पमा महण गिरनकुो पछािड घटना 
िवशेषमा आधािरत ॅ ाचारसम्बन्धी कसरुमा अनसुन्धान र न्याय िन पणमा िमलेको 
िन त्साहजनक िःथित नै हो । िवशेष गरी िवकासशील तेॐो िव का मलुकुह मा शासन 
स ालन एवं आिथर्क गितिविधह को स ालनमा पारदिशर्ताको अभावले गदार् आिथर्क 
अपराधीह  छुट्ने, ितनै व्यिक्तह  राजनीितमा हावी हनेु र ॅ ाचार िव को अिभयानलाई 
िनःतेज पान गरेको पाइन्छ । एकातफर्  आिथर्क कारोबारको अिभलेख राॆोसँग नरािखने वा 
राखेपिन लकुाउने वा न  गिरने, अक तफर्  ॅ ाचार मु ामा पिन अन्य फौजदारी मु ामा जःतै 
िनद िषताको अनमुान अिभयकु्तको पक्षमा रहँदा मलुकु चाही ंॅ ाचारमय हनुे तर ॅ ाचारी भने 
कतै नभेिटने, सेवामा रहँदा घसु निलई काम नगन तर सेवा िनवृ  हुँदा िनरापद एवं सिुकलो 
मिुकलो पमा िनःकने एउटा िवडम्बनापूणर् िःथित रहन जान्छ । यःतो िःथित रहन िदन ु
लोकतन्ऽ, िविधको शासन, मानव अिधकार र ःवःथ्य सामािजक जीवन कुनै कुराको पिन 
िहतमा हुँदैन। 

ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्ध २००३ ले ॅ ाचारको 
अपराधीकरण, रोकथाम िनयन्ऽण, न्याय िन पण, ॅ ाचार गरी िवदेशमा लकुाएको 
सम्पि  िफतार् र यस िवषयमा अन्तरार्ि य सहयोगसिहतको िनयन्ऽणात्मक र 
िनरोधात्मक व्यवःथाह  बारेमा समेत व्यवःथा गरेको छ । उक्त महासिन्धको धारा 
२० ले गैरकानूनी सम्पि  आजर्नलाई कसरु मानी अन्तरार्ि य पमा नै यसको 
िनयन्ऽण गिरनपुन कुराको उदघोष गरेको छ । यसो गिरनपुन वःतगुत तथ्यलाई 
आत्मसात ्गद कुनै कसरुमा सोझै जोिडने िःथित नभएपिन सावर्जिनक सेवामा संलग्न 
रा सेवकसँग उसको घोिषत आयसँग अःवाभािवक पमा अिमल्दो सम्पि  रहेको 
देिखएमा त्यसलाई ॅ ाचारको कसरु मानी सजाय गन र त्यःतो सम्पि  जफत गन 
व्यवःथा गनुर् परेको हो । हाॆो ॅ ाचारसम्बन्धी कानूनले अब यो अवधारणालाई 
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आत्मसात ्एवं अनमुोदन गरेको छ। ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
देहायबमोिजम छः 

"ूचिलत कानूनबमोिजम सावर्जिनक पद धारण गरेको मािनने रा सेवकले ूचिलत 
कानूनबमोिजम पेस गरेको सम्पि  िववरण अिमल्दो वा अःवाभािवक देिखन आएमा वा िनजले 
मनािसब कारण िवना अिमल्दो र अःवाभािवक उच्च जीवनःतरयापन गरेमा वा आफ्नो 
हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान दातब्य उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस िदएको ूमािणत 
भएमा त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े कुराको िनजले ूमािणत 
गनुर्पन छ र त्यःतो नगरेमा त्यःतो सम्पि  गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको मािनने छ।" 

उपयुर्क्त कानूनी व्यवःथाको िव षेण गदार् यसले सावर्जिनक पद धारण गरेको 
रा सेवकको हकमा देहायको ३ वटा अवःथाह लाई कसरुजन्य अवःथा भनी मानेको 
देिखन्छः 

क)  पेस गरेको सम्पि  िववरण िनजको वैध आयॐोतसँग अिमल्दो वा अःवाभािवक 
पाइन।ु 

ख)  मनािसब कारण िवना अिमल्दो वा अःवाभािवक जीवनःतरयापन गनुर्। 

ग)  आफनो हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान दातब्य उपहार सापटी चन्दा वा बकस 
िदएको ूमािणत हनु ु। 

उपयुर्क्त तीन अवःथामध्ये कुनै अवःथा छ भनी सावर्जिनक पद धारण गरेको मािनने 
रा सेवकको हकमा ूमािणत हनु आएमा यसमा ूमाणको भार परु ् याइर् आफू िनद ष छु भ े 
कुरा िनजले ूमािणत गनुर्पछर् । अथार्त ्आफूसँग भएको सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न 
गरेको हो भ े कुरा अिभयोग लागेको रा सेवकले ूमािणत गनुर्पछर् । अक  शब्दमा, 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको मु ामा अिभयोजन पक्षले अिभयकु्त (क) सावर्जिनक पद धारण 
गरेको मािनने रा सेवक हो र (ख) िनजसँग िनजको वैध आयॐोतसगँ अिमल्दो वा 
अःवाभािवक सम्पि  छ भ े मु ा हेन िनकायलाई देखाउनपुछर् । अिभयोजन पक्षले त्यित 
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गरेको िःथितमा िनद िषताको ूमाण ूितवादी पक्षले गजुानुर्पछर् । अथार्त ्उसले तकर् स त 
पमा अदालतलाई आफूसँग रहे भएको सम्पि को वैधता ःथािपत गनुर्पछर्। 

संक्षेपमा भन्दा गैरकानूनी सम्पि को आजर्नको मु ामा घटना िवशेषमा आधािरत ॅ ाचार 
मु ामा जःतो अिभयोग शंकारिहत तवरबाट ूमािणत हनु आवँयक हुँदैन । यःता मु ाह मा 
ूमाणको ूचरुता (Preponderance of evidence) कता छ सो हेरी अदालत िनणर्य िनंकषर्मा पगु्दछ। 
यो नै अःवाभािवक सम्पि  आजर्नको मु ाको मह वपूणर् आयाम हो । अःवाभािवक सम्पि  
आजर्नको िवषयमा भारतीय कानूनमा रहेको व्यवःथा र सो सम्बन्धमा ूमाणको भारबारेमा 
भारतीय उच्चतम न्यायालयले State of Maharastra Vs. Washudeo Ramchandra Kaidalar'' 37को मु ामा 
व्यक्त गरेको अवधारणा यहँा सान्दिभर्क देिखन्छ । उक्त मु ामा न्यायालयले भनेको छः 

To substantiate the charge of crimainal misconduct under section 5(2) read 

with section 5(1) (e), the prosecution must prove (a) that the accused was a 

public servant (b) the nature and extent of pecuniary resources or property in 

his possession (c) his known sources of i.e. known to the prosecution, (d) that 

such sources or property were disproportionate to his known source of income. 

Once these are established the offence of criminal misconduct under section 

5(1) (e) would be complete. The burden then shifts to the accused to 

substantially account for possession by him of assets disproportionate to his 

income. The extent and nature of burden of proof resting upon the public 

servant cannot be higher than establishing his case by preponderance of 

probability. 
 

यसरी हेदार् अकुत सम्पि  आजर्नको मु ामा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा २०(१) मा उिल्लिखत अःवाभािवक देिखएको सम्पि को ॐोत ूमािणत 
गनुर्पन भार ूितवादीमा रािखएको अवःथा भारतीय कानून को मािथ उिल्लिखत 
व्यवःथा र संयकु्त रा  संघीय ॅ ाचार िव को महासिन्धको धारा २० मा 
उिल्लिखत व्यवःथासँग सारतः िमल्न आउँछ । यस िःथितमा कुनै रा सेवकको 
सम्पि  उल्लेखनीय पले विृ  भएको अवःथा अथार्त ्  (Illicit enrichment) को 
                                                            
37 1981 AIR 1186, 1981 SCR (3) 675 
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तकर् स त पमा व्याख्या (Reasonably explain) गनुर्पन िःथित आिद समम कुराह लाई 
अदालतह ले उ ेँयमूलक ढंगले हेरेर व्याख्या गनुर्पछर् । अन्यथा अकुत सम्पि को 
सम्बन्धमा कानूनले महण गरेको ूमाणको भार अिभयकु्तमा सन र दोषी वा 
िनद िषताको िनणर्य ूमाणह को ूचरुताको आधारमा हनेु यी दईु िस ान्तह  ःखिलत 
हनु पगु्दछन ् पिरणामतः "समाजमा आिथर्क अनशुासन, नैितकता र सदाचार कायम 
राख्न"े ऐनको उ ेँय िनःतेज हनु पगु्दछ। 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको िवषयलाई ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध 
२००३ को ूदभुार्व भएपिछ माऽ िव का धेरै मलुकुह ले आफ्ना देशमा भएका ॅ ाचार 
िव को कानूनमा समावेस गरेको पाइन्छ । नेपालमा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा २० को व्यवःथाले गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको िवषयलाई ॅ ाचारको एउटा महत्वपूणर् 
ःव पको पमा मानी अपरािधकरण गरी त्यःतो सम्पि  आजर्न गन सावर्जिनक व्यिक्तलाई 
त्यःतो सम्पि  जफत गरी सजाय समेत हनेु व्यवःथा गरेको छ। नेपाल ॅ ाचार िव को 
संयकु्त रा संघीय महासिन्ध २००३ को हःताक्षर गन मलुकुमा पनभए तापिन यसको 
अनमुोदन सन ्२०११ ृेबअुरीमा माऽ गरेको हो तर आज सम्म उक्त महासिन्धले समेटेको 
व्यवःथालाई आफनो कानूनी व्यवःथामा पूणर् पमा समावेस गनर् सिकएको छैन । 
अन्तरार्ि य कानूनको ि कोणमा नेपालले अवलम्बन गद आएको कानूनी व्यवःथा अनसुार 
महासिन्धमा भएका व्यवःथाह  लाई आफ्नो कानूनमा समावेस नगरेसम्म अनमुोदन गदमा ती 
व्यवःथाह  लागू हनु सक्दैनन ् अथार्त महासिन्धको अनमुोदन पिछ िसजर्ना हनेु राज्यको 
दाियत्वह  लाई ःथानीय कानून माफर् त समायोजन गनर् सिकएको छैन । त्यसकारण हामीले 
उक्त महासिन्धको पूणर् ूयोगमा ल्याउन सकेका छैनौ । तथािप गैरकानूनी सम्पि को 
िवषयलाई आफ्नो कानूनमा समावेस गरी त्यसलाई २०५९ साल देिख नै ूयोगमा ल्याई 
सकेका छ  ।38 

गैरकाननुी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी कसरु अनमुानमा आधािरत कसरु भएको हुँदा 
अिभयोजन पक्षले िलएको अनमुानलाई खिण्डत गन दाियत्व ूितवादी उपर रहेको हनु्छ । 
                                                            
38 Shreedhar Sapkota, Illicit Enrichment in Nepal, Transparency International Nepal Bulletin, 2069, Poush 
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ूितवादीसँग रहेको सम्पि को िनजले वैध आएको ॐोतबाटै ूा  भएका हनु ्भनी ूितवादीले 
आय र सम्प ी िबचको सम्बन्ध ःथािपत गनर् नसकेमा वादी पक्षले िलएको गैरकानूनी 
आजर्नको अनमुान ूमािणत भएको मािनन्छ । हाॆो काननुी व्यवःथाको सन्दभर्मा सािवक 
सािवकको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ ले गैरकाननुी पमा अवैधािनक पमा सम्पि  
आजर्न गनर् छुट निदएको र हाल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले पिन सो 
ूावधानलाई ःप  पमा समेटेको देिखन्छ ।  सािवकको र हालको व्यवःथामा फरक के 
माऽ देिखन्छ भने सािवक ऐन को दफा १५ को व्यवःथा ःवतन्ऽ नभएर ॅ ाचार मु ाको 
कारबाहीको िसलिसलामा ूितवादीसँग आयको तलुनामा अिमल्दो सम्पि  देिखएको वा 
अिमल्दो जीवनःतर िबताएको पाइएमा ूितवादीले अन्यथा ूमािणत भएकोमा बाहेक िरसवत 
िलएको अनमुान गनर् िमल्ने हो भने हालको दफा २०(१) मा सोही ूकृितको कसरु 
अपराधलाई ःवतन्ऽ पमा पिरभािषत गरी अझै सजायको समेत व्यवःथा गरेको देिखन्छ।  

जनुसकैु शब्दले सम्बोधन गरे तापिन सामान्य अथर्मा अःवभािवक सम्पि  वा अकुत 
सम्पि  वा गैरकानूनी पमा आिजर्त सम्पि  जे भने पिन त्यसको सार भनेको सावर्जिनक 
अिधकारीले सेवामाहीह बाट कुनै काम गिरिदए वा नगिरिदए बापत  ूा   गरेको आजर्नबाट 
िसिजर्त सम्पि  अथार्त गैरकानूनी ौोतबाट आजर्न गरेका सम्पि  नै गैरकानूनी सम्पि  हो । 
िविभ  मलुकुह मा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नलाई िविभ  पमा हेिरएको छ जस अनसुार 
पद वा शिक्तको आडमा सोझै वा घमुाउरो तिरकाले आफु वा आफन्तलाई लाभ ूा  गनुर् वा 
िदलाउने कायर्लाई िलइएको छ भने कुनै पिन सम्पि  ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा गैरकानूनी 
कायर्बाट ूा  गरेकोसम्पि  नै समममा गैरकानूनी सम्पि  हो। अथर्शा मा नोबेल परुःकार 
िवजेता अमत्यर् सेनले ःथािपत कानूनको उललं्घन गरी जनताबाट लाभ वा केही ूा  गनुर् 
गैरकानूनी सम्पि  हो भनी उल्लेख गरेका छन।्39 

गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको कसरुलाई िविभ  देशका काननुह ले 
अपराध कायम गरी सजाय समेतको व्यवःथा गरेको छ । हाॆो िछमेकी देश भारत र 
चीनमा पिन गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको कसरुलाई अपराध करार गरी 
सजायको व्यवःथा समेत गिरएको छ । यसैगरी िछमेकी देश चीनको ःवशािसत क्षेऽ  

                                                            
39 Ibid16 
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हंक मा यस कसरुलाई ४० वषर्देिख अपराधीकरण गिरएको छ । हङकङको एक40' मु ामा 
डेिभड मक भ े व्यिक्तलाई गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरेको अिभयोगमा मु ा चलाइएको 
िथयो ।  उक्त मु ामा ूितवादीलाई ॅ ाचार गरेको पयार्  ूमाण नभएतापिन आफ्नो कमाइ  

अनु पको जीबनशैली नभएको र  आफ्नो पखु्यौली सम्पि  नभएतापिन उच्चःतरको 
जीवनशैली अपनाएको अिभयोग लगाइएको िथयो । डेिभड मक हङकङको शहरी िवकास 
ूािधकरण का उच्च पदःथ सरकारी कमर्चारीको पमा कायर्रत रहेको अवःथामा आफ्नो 
कायार्लयमा रहेका िविभ  सूचनाह को दु पयोग गरी घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न भई 
अनिुचत पमा लाभ िलएको भनी अिभयोग दायर भएको िथयो । डेिभड मकले उक्त 
अिभयोग लागे प ात आफ्नो काननुी ूितरक्षाका लािग िनयकु्त गरेका काननु 
व्यवसायीह लाई समेत आफ्नो हैिसयत भन्दा िनकै महँगो पािरौिमक उपलब्ध गराएको 
समेत भनी अिभयोग मागदाबी िलएको अवःथा िथयो। उक्त मु ामा िनज ूितवादी र उसको 
ौीमती समेतलाई गैर कानूनी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको कसरुमा जिरवानासिहत 
कैद सजाय भएको िथयो। 

नेपालको सव च्च अदालतले गैरकानूनी सम्पि का मु ाह मा फैसला गदार् गैरकानूनी 
सम्पि को कानूनको िव मान व्यवःथालाई अझ ःप  गद गैरकानूनी सम्पि  अःवाभािवक 
जीवनशैलीले भरपद  वैधािनक ॐोत िबना आधारभतू आवँयकताभन्दा बािहर गई सम्पि को 
स य, कारोबार र व्यवहार गनुर्, धा  सक्ने वैधािनक आयॐोत नभई िव ास गनर् नसिकने गरी 
सन्तानको िशक्षादीक्षामा पयार्  र उल्लेख्य खचर् गनुर्, महँगा िवलासी सामानह को भरपरु 
ूयोग गरी िवलासीपूणर् जीवनयापन गनुर्, अःवभािवक पमा दान दातव्य वा खचर् गनुर् जःता 
कुरालाई इंिगत गनर् खोजेको छ। 

नेपालमा िनमार्ण भएको कानूनको ूयोगको सन्दभर्लाई हेदार् ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
मा िमित २०५९।३।५ मा लालमोहर लागी सोही िमितमा नै नेपाल राजपऽमा ूकाशन 
भएको िथयो । सावर्जिनक अिधकारीले आजर्न गरेको गैरकानूनी सम्पि लाई अपरािधकरण 
गन कानूनको पमा पिहलो पटक िनमार्ण भएको कानूनसँगसँगै यसको अभ्यास पिन शु  
भएको िथयो । पिहलो पटक राजःव समूहका २२ जना िविभ  पदका सावर्जिनक 
अिधकारीह को िवषयमा पनर् आएको उजरुीमािथ गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको कानूनी 
                                                            
40 The Privy Council in Mok Wei Tak and Another v. The Queen (1990), 2 AC 333. 
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व्यवःथाको ूयोग गद िमित २०५९।५।३ मा कारवाहीःव प अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगले मध्यरातमा ती सावर्जिनक अिधकारीको घरमा छापामारी कारबाही शु  
गरेको िथयो । आजसम्म पिन धेरैजसो सो मु ाह  सव च्च अदालतमा पनुरावेदनको रोहमा 
रहेका छन ्। 

२.३. गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बिन्ध कसरुमा सम्मािनत सव च्च अदालतको न्याियक 
ि कोण 

गैरकाननुी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी आयोगबाट दायर भएका मु ामा सम्मािनत सव च्च 
अदालतबाट के-कःतो सम्पि लाई काननु सम्मत मािनएको र के कःतो सम्पि लाई 
गैरकाननुी सम्पि  मािनएको छ भ े सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट िनम्न उल्लेिखत िविभ  
मु ामा कायम भएका िस ान्तह  र ितनले ःथािपत गरेका मान्यताका सम्बन्धमा बदुागत 
पमा उल्लेख गिरएको छ। 

२.३.१. कसरुको िनरन्तरता  

नेपाल सरकार िव  ई रूसाद पोखरेल41  भएको मु ामा  ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९ 
को दफा २०(१) को व्यवःथा सािवक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को 
िनरन्तरता भएको र दवैु ूावधानह  िवधाियकाले समान उ ेँय पूितर्का लािग रािखएको र 
एकै ूकृितको भएको भ े देिखन्छ। 

२.३.२. आयकर 

नेपाल सरकार िव. िचरि वी वाग्ले42 को मु ामा आिथर्क ऐनले आयकर ूयोजनका लािग 
गरेको व्यवःथा र त्यसरी आयकर ितरेको अवःथामा ःवयं घोषणा गिरएको सम्पि को ॐोतको 
बारेमा कुनैपिन ूयोजनका लािग छानबीन नगिरने भिनएको कुरालाई आधार बनाई 
आयकरबाहेक अन्य कुनै पिन ूयोजनका लािग समेत सम्पि को ॐोत खोज्न नसिकने गरी 
िवःतार गनर् नसिकने भ े िसध्दान्त ूितपादन भएको देिखन्छ । 

                                                            
41 नेकाप २०६६, िन.नं. ८२००  
42 नेकाप २०६७, िन.नं.८५१९ 
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ई रूसाद पोखरेल िव. नेपाल सरकार43 को मु ामा रा सेवक बाहेकका अन्य व्यिक्तले 
VDIS कायर्बम माफर् त ् आयको ःवयंघोषणा गरी कर समेत ितिरसकेपिछ अन्य ूचिलत 
कानूनबमोिजम सम्पि को ॐोत खलुाउनपुन वाध्यता नहनेु भनी उन्मिुक्त िदनपुन कुनै आधार 
र कारण नदेिखंदा एकाघरकी ौीमतीले VDIS कायर्बममाफर् त ्आयको ःवयंघोषणा गरी कर 
ितरेकै आधारमा ूितवादी बनाउन वा िनजको नाममा रहेको सम्पि को ॐोत खोज्न  

वा छानवीनको दायरामा ल्याउन निमल्ने भनी सम्झन र मा  निमल्ने िसध्दान्त ूितपादन 
भएको छ । 

२.३.३. सम्पि को मलु्य 

नेपाल सरकार िव. िचरि वी वाग्ले44 को मु ामा जग्गा जमीनको मूल्य समय बममा 
पिरवतर्न हनु ुःवाभािवकै देिखन्छ। जहाँसम्म िववािदत िक ा जग्गाह को मूल्य र त्यसको 
ॐोतको पिहचान गन सन्दभर् आउँछ, त्यो ःवभावतः खिरद वा ूा  गिरएकै समयको मूल्यमा 
आधािरत हनुपुन भिन उल्लेख भएको छ । साथै, आिधकािरक िनकायबाट िरतपूवर्क रिज ेशन 
दःतरु समेत बझुाई पािरत भएको िलखतलाई अन्यथा भ  नसिकने भ े िसध्दान्त ूितपादन 
भएको देिखन्छ । साथै सो मु ामा एकासगोलमा रहेका बाबछुोरा िबच एकबाट आिजर्त 
सम्पि  अकार्को नाममा राख्न ेवा रहने ूिबया अत्यन्त ःवाभािवक रहेको र सोही आधारमा 
एकको आपरािधक िबयामा  अक  पिन  संलग्न  िथयो भनी मा  निमल्ने तर वैध पमा नै 
आयआजर्न गनर् सक्ने हैिसयतमा रहेका आफ्ना बाबलेु आजर्न गरेको सम्पि  छोराको नाममा 
राख्दा सो आयको वैधता अवैधताको जानकारी हनु्छ भनी मा  नसिकने भ े िस ान्त 
ूितपादन भएको देिखन्छ। 

नेपाल सरकार िव. रामा ा चतवुदी45 को मु ामा जनु सम्पि को ॐोत पिु  हनु नसकेको 
हो त्यःतो सम्पि  आजर्न गदार् हालको मूल्य ितिरने नभई तत्काल ूचिलत मूल्य नै लगानी 
भएको हनु्छ । तत्समयको आयॐोतका आधारमा आिजर्त सम्पि को ॐोत पिु  भए नभएको 
कुरालाई नै ऐनले कानूनी र गैरकानूनी आजर्न छु ाउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यःतो 

                                                            
43 नेकाप २०६६, िन.नं.८२०० 
44 नेकाप २०६६, िन.नं.८२०० नेकाप २०६७, िन.नं.८५१९  
45 नेकाप २०६८, िन.नं. ८६३०  
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सम्पि  आजर्न गदार् ॐोत कित िथयो र कित लगानी गरेको हो भ े कुराबाटै कसूर िनधार्रण 
हनुे र िवगो कायम गनुर्पन िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

 

२.३.४. आयौोत  

नेपाल सरकार िव. जयूकाश ूसाद गु ा समेत46  भएको मु ामा आयॐोतका सम्बन्धमा 
सरकारी कायार्लयले पठाएको तलवी िववरणका आधारमा आयको मान्यता ूा  हनु्छ। 
त्यसरी नै व्ययका सम्बन्धमा आिजर्त सम्पि , िशक्षा, ःवाःथ्यमा भएको खचर् र बक 
ःटेटमेण्टबाट ूमािणत भएको कारोवारको अ लाई मान्यता ूदान गनुर्पन । वैध ॐोतबाट 
हािसल हनु सक्ने आयको तलुनामा आिजर्त सम्पि  उच्च र अिमल्दो देिखन्छ, जीवनयापन र 
रहनसहनमा गिरएको खचर् अःवाभािवक देिखन्छ, आिथर्क कारोबार ःवाभािवक देिखंदैन भने 
सावर्जिनक पदको दु पयोग गरी गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको भ े अनमुान ःवतः पिु  हनुे 
िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

केशवराज गौतम िव. नेपाल सरकार47 भएको मु ामा व्यिक्तगत पमा लेिखएका र 
परीक्षण गनर् नसिकने िनजी डायरीलाई कानूनबमोिजमको अका  ूमाणको पमा महण गद 
जाने हो भने त्यसले गलत संःकार र कृिऽम ूमाणको िसजर्नालाई बढावा िदने हुँदा 
अदालतले त्यःता कृिऽम र बनावटी ूमाणको िसजर्ना हनुे ूिबयालाई अपनाउन र ूोत्साहन 
गनर् नहनेु िसध्दान्त ूितपादन भएको छ । िवदेशबाट ूा  भएको रकम के कसरी देशिभऽ 
िभिऽएको हो र सो रकमको ॐोत के हो भ ेतफर्  ध्यान निदने हो भने अवैधािनक रकमले 
ःवतः कानूनी आवरण ूा  गन हुँदा िवदेशबाट रकम ूा  भएको भनी दावी गन पक्षले 
त्यःतो रकमको ॐोतलाई पिु  गन दाियत्वबाट उन्मिुक्त पाउन नसक्ने । साथै सो मु ामा 
जाँच अविधमा आफूले आजर्न गरेको सम्पि  छोरा र ौीमतीलाई वण्डा गिरिदएको कारणले 
सो सम्पि को ॐोत पुं ाइँ गनुर्नपन भ े नभएको। घरभाडा ूा  गरेको भ े व्यिक्तले घर 
भाडामा िदइएको सम्झौता तथा ूमाण पेश गनुर्पन भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

                                                            
46 नेकाप २०६८, िन.नं. ८७२२ 
47 नेकाप २०६९, िन.नं.८८७० 
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नेपाल सरकार िव. खमुबहादरु खड्का48 भएको मु ामा आयॐोत ूा  भएको भ े कुरा 
पिु  हनुे आिधकािरक र वःतिुन  ूमाणको अभावमा राहदानीमा उल्लेख भएको वैदेिशक 
मिुा सटही गरेको िववरणलाई आयको मान्यता ूदान गनर् निमल्ने । ब्यिक्तका साथमा 
रहेको सनुचाँदी चल सम्पि  हो । त्यःतो सम्पि लाई िबबी गदार् ूा  हनुे मनुाफा आयॐोत 
हनु सक्दछ, तर सम्पि  ःवयं भने आयको ॐोत हनु नसक्ने िस ान्त ूितपादन भएको छ । 

नेपाल सरकार िव. यवुराज शमार्49 भएको मु ामा आधारभतू सम्पि को ॐोत पिु  गनर् 
नसकेको अवःथामा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पि  समेत ःवतः गैरकानूनी हनेु भई दफा ४७ 
बमोिजम जफत हनुे िःथित रहन्छ । त्यसैले बढेबढाएको सम्पि को ॐोत खोज्न वा त्यःतो 
सम्पि बाट आधारभतू सम्पि को ॐोत पिु  हनेु गरी अथर् गनर् िमल्दैन । बढेबढाएको  
सम्पि लाई आयको मान्यता िदँदा पिरणामतः त्यसले आधारभतू सम्पि कै ॐोत पिु  हनुजाने 
अवःथा िसजर्ना हनु आउँछ, जनु कानूनसम्मत हनु नसक्ने िसध्दान्त ूितपादन भएको छ। 

२.३.५. िपताबाट ूा  रकम 

नेपाल सरकार िव  मरुारी बहादरु काकीर्50  भएको ॅ ाचार मु ामा िपताबाट रकम ूा  
गरेको भ े िजिकर िलएकोमा उक्त रकम पिु  हनेु बण्डापऽ लगायतका िलखत ूमाण पेश 
गरी पिु  गनर् सकेको नदेिखएकोले मौिखक िजिकरका भरमा रकम ूा  गरेको भ  नसिकने 
भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

२.३.६. सगोलको सम्पि  

केशवराज गौतम िव. नेपाल सरकार51 भएको मु ामा जाँच अविधमा आफूले आजर्न गरेको 
सम्पि  छोरा र ौीमतीलाई वण्डा लगाइिदएकै कारणले त्यसको ॐोत पिु  गनुर्पदन भ े 
तकर् लाई ःवीकान हो भने सावर्जिनक पदमा रहेका हरेक व्यिक्तले जनुसकैु व्यहोराले आजर्न 
गरेको सम्पि  त्यसरी नै हक हःतान्तरण गरेर ॐोत पिु  गनुर्पन दाियत्वबाट उन्मिुक्त पाउने 
अवःथा रहने ।पित प ी र छोरा छोरीह बीच अंशवण्डाको िलखत पारीत गरी छुि िभ  

                                                            
48 नेकाप २०६९, िन.नं. ८८३२ 
49 नेकाप २०६९, िन.नं. ८८८६ 
50 नेकाप २०६६, िन.नं.८२०० 25  
51 नेकाप २०६९, िन.नं. ८८७० 
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भएको देिखए पिन ॅ ाचार मु ाको ूयोजनको लािग त्यःतो वण्डापऽमा लेिखएका 
सम्पि ह को ॐोत पिु  गन दाियत्वबाट उन्मिुक्त नहनेु िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

नेपाल सरकार िव. गणेश अयार्ल52 भएको मु ामा अिभयोजन गन वादीले नै बाब,ु दाज,ु भाइ 
लगायत अंशबन्डा नछुि एका सबै अंिशयारको सम्पि  तथा आयलाई एउटै बाःकेटमा राख्न े
गरेको अवःथामा यस अदालतले यो मु ाको हकमा अिभयोजन दावी ूितकूल हनेु गरी 
िबनाआधार ूमाण अन्यथा भ े अवःथा देिखन नआउने । मूलतः वादी पक्षले ूितवादीले 
गैरकानूनी पमा आय ूा  गरेको भनी अिभयोग लगाउनपूुवर् िनजको तत्कािलक िनजी 
पािरवािरक आय र सम्पि  तथा िनजको आफ्नो समम आयको वासलात वािषर्क पमा के 
कःतो िथयो भनी खलुाउन सकेको भए िनजको आयको वैधता वा अवैधताको िःथित ू  हनुे 
िथयो । अनसुन्धानको चरणदेिख नै बिुझएका पिरवारका सदःय भनेका व्यिक्तह लाई 
अिवभािजत संयकु्त पिरवारको सदःय मानी वरबझुारथ गरी संगोलमा नै आयको आकँलन गरी 
अिभयोग लगाइएको अवःथा हुँदा अब ूितवादीलाई पािरवािरक सयुंक्त आयको िलखतबाट 
छु ाउन िमल्ने अवःथा नरहने िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

२.३.७. ूमाणको भार  

नेपाल सरकार िव. देवेन्ि डंगोल समेत53 भएको मु ामा गैरकानूनी सम्पि को आजर्नको 
मु ामा घटना िवशेषमा आधािरत ॅ ाचार मु ामा जःतो अिभयोग शंकारिहत तवरबाट 
ूमािणत हनु आवँयक हुँदैन । यःता मु ाह मा ूमाणको ूचरुता (Preponderance of evidence) 

कता छ सो हेरी अदालत िनणर्य िनंकषर्मा पगु्दछ । यो नै अःवाभािवक सम्पि  आजर्नको 
मु ाको मह वपूणर् आयाम हनुे । अकुत सम्पि को सम्बन्धमा कानूनले महण गरेको 
ूमाणको भार अिभयकु्तमा सन र दोषी वा िनद िषताको िनणर्य ूमाणह को ूचरुताको 
आधारमा हनुे यी दईु िस ान्तह  ःखिलत हनु पगु्दछन ्। पिरणामतः "समाजमा आिथर्क 
अनशुासन, नैितकता र सदाचार कायम राख्न"े ऐनको उ ेँय िनःतेज हनुपगु्ने । गैरकानूनी 
सम्पि  आजर्नको मु ामा रा सेवकको हैिसयतमा िबताएको अविध, त्यसबीचमा िनजको चल 

                                                            
52 नेकाप २०७१, िन.नं. ९१४९ 

53 नेकाप २०७५, िन.नं. ९९३२ 
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अचल सम्पि मा भएको विृ , िनजले गरेको खचर्मा िलखतबाट देिखएको िःथितमा िलखतलाई 
आधार गरी र िलखत नभएकोमा अनमुानसमेत गरी कुल सम्पि , सोमध्ये पैतकृ पबाट ूा , 

वैध ॐोतबाट आजर्न भएको पिु  भएको र वैध ॐोतबाट पिु  हनु नसकेको के कित छ 
ूमाणह को ूचरुता (Preponderance of evidence) हेरी िनणर्य िनंकषर्मा पिुगने । अकुत सम्पि मा 
न्याय िन पणको बममा ूमाणह को ूचरुतालाई हेदार् र दोषी वा िनद िषताको ूमाण 
परीक्षणको आधार मान्दा अिभयोगपऽमा के कुन सम्पि लाई ॐोत खलेुको वैध मािनएको 
रहेछ भ े कुराह तफर्  पिन अदालतले ध्यान िदई अिभयोग पऽ र ूमाणको सममतामा नै 
िनणर्य िनंकषर्मा पगु्नपुछर् । अिभयोगपऽमा कुन सम्पि लाई वैध मािनएको छ भ े कुरालाई 
िबसीर् ॐोत नखलेुको सम्पि लाई माऽ वैध ठहढयाउन खोिजएमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको 
मु ामा पिन ूमाणह को ूचरुताको िस ान्त ूितःथािपत हनु गई घटना िवशेषमा आधािरत 
ॅ ाचार मु ामा जःतै अकुत सम्पि को कसरुमा पिन आरोप शंकारिहत तवरबाट ूमािणत 
हनुपुन (Beyond reasonable doubt) िस ान्त नै हावी हनुपगु्ने भ े िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

साथै देवेन्ि डंगोल के मु ामा िनज देवेन्ि डंगोलले कायार्लय समय बािहर कन्सल्टेन्सी काम 
गरेको रकमलाई वैध मािनन ु पन िजिकर िलएकोमा सरकारी सेवामा रहेको रा सेवकको 
सम्पूणर् समय सरकारको हनेु र कायार्लय समय बािहर काम गदार् पिन अिख्तयारवालाबाट 
अनमुित िलनपुन एवं यसरी अनमुित िलई काम गरी आजर्न गरेको रकमको कर ितरेको 
ूमाण पेश गरेको अवःथामा माऽ त्यःतो रकमलाई आय मािनने िस ान्त ूितपादन भएको 
छ।  

नेपाल सरकार िव. जयूकाश ूसाद गु ा समेत54 भएको मु ामा गैरकानूनी पमा सम्पि  
आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भ े मु ामा यो यस वैधािनक ॐोतबाट आय आजर्न गरेको हो 
भनी पिु  गन दाियत्व ूितवादीउपर रहने िसध्दान्त ूितपादन भएको छ। 

नेपाल सरकार िव. वीरेन्िकुमार िसंह55 भएको मु ामा कितपय यःता ॐोतह  हनु्छन ्
जसबाट व्यावहािरक पमा आम्दानी त भएको हनु्छ तर कागज ूमाण हुँदैनन ्। कागज 
ूमाणको अभावमा यो यो शीषर्कबाट यित यित आय भयो भनी िनंकषर् िनकाल्न किठनाई हनुे 

                                                            
54 नेकाप २०६८, िन.नं. ८७२२  
55 नेकाप २०७२, िन.नं. ९३६६ 
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हुँदा कितपय आयका ॐोत एवम ्खचर्को रकम न्याियक अनमुानबाट पिन यिकन गनुर्पन 
िसध्दान्त ूितपादन भएको छ। 

नेपाल सरकार िव  भरत ूसाद िघिमरे56 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा ॅ ाचार लगायतका कितपय मु ामा ूमाणको भार ूितवादीले नै पयुाउन ुपन 
गरी व्यवःथा गिरएको भएपिन अिभयोग लगाउने पक्षले अिभयोग लगाईसकेपिछ आफ्नो 
दाियत्वबाट परैु पिन्छन िमल्छ भनी अथर् गनर् निमल्ने भ े िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ। 

२.३.८. ब्याज बापतको रकम 

नेपाल सरकार िव  रामा ा चतवुदी57 भएको मु ामा ूितवादीले बकमा राखेको रकमको 
ब्याजलाई आयमा समावेश गिरन ुपदर्छ भ े िजिकर िलएकोमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
ब्याजलाई आयमा समावेश गनर्का लािग त्यसको मूलधन वैध िथयो भ े तथ्य पिु  गनर् 
सक्नपुन भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ । 

२.३.९. सम्पित मूल्याकंन  

नेपाल सरकार िव  िचर ीवी वाग्ले 58 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा सम्पि को मूल्यांकन अनसुन्धानको बममा भएको मूल्यांकनको आधारमा नभई 
िलखत मूल्य अथार्त ्सम्पित आजर्न गदार्को मूल्यको आधारमा नै िबगो कायम गनुर् मनािसब 
हनुे भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ।  

२.३.१०. कृिष आय 

नेपाल सरकार िव  लीलाराम गौतम समेत59 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न मु ामा 
कृिष आयको िनधार्रण सम्बन्धमा सरकारी ःतरबाट हुँदै वै ािनक मापदण्ड िनधार्रण नभएको 
अवःथामा कृषीको आय िनधार्रण गनुर्पन िःथती सजृना भएमा सरकारी ःतरबाट नेपाल 
                                                            
56 नेकाप २०७३, िन.नं. ९५४५  
57 नेकाप २०६८, िन.नं.८६३० 
58 नेकाप २०६७, िन.नं.८५१९ 
59 नेकाप २०६२, िन.नं. ८७७० 
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राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी तोकेको मोिहले जग्गाधनीलाई बझुाउनपुन कुतको दरलाई नै 
कृिष आय िनधार्रण गन आधार बनाउनपुन भ े उल्लेख भएको देिखन्छ।  

२.३.११. जग्गाको मूल्य 

नेपाल सरकार िव  अच्यतु कृंण खरेल60 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा आिधकािरक िनकायबाट िरतपूवर्क रिज ेशन दःतरु समेत िलई भएको 
िलखतह लाई अन्यथा भ  नसिकने भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

२.३.१२. घर िनमार्ण खचर् 

नेपाल सरकार िव  अच्यतुकृंण खरेल61 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा घर िनमार्ण बापत्को खचर्को सम्बन्धमा घर बनेको सालको नेपाल सरकारले 
िनधार्रण गरेको दर रेटको आधारमा कायम हनुे अंकलाई मा ुपन र व्यिक्त ःवयमले िनमार्ण 
गदार् ओभरहेड खचर् बापत १५ ूितशत र ठेक्का कर ५ ूितशत कटाई मूल्य कायम हनेु भ े 
िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

यसका सथै नेपाल सरकार िव  मरुारी बाब ुकाकीर्62 भएको ॅ ाचार मु ामा ूािविधक 
मूल्या न ूितवेदन समेतबाट समावेश नभएको ओभरहेड खचर् र ठेक्का कर समावेश नभएको 
भनी मूल्यांकन ूितवेदनमा उल्लेख नभएको ूितवादीको घर िनमार्ण लागतमा ओभरहेड खचर् 
बापत १५ ूितशत र ठेक्का करबापत ५ ूितशत गरी जम्मा २० ूितशत घटाउन निमल्ने 
भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

केशवराज गौतम िव. नेपाल सरकार63 समेत भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा ूितवादीबाट गिरएको घरको िनमार्ण लागत मूल्या नलाई अन्यथा भ  निमल्ने 
भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ।  

२.३.१३. खातामा भएको रकम  

                                                            
60 नेकाप २०७२, िन.नं. ९४३३ 
61 नेकाप २०७२, िन.नं. ९४३३ 
62 मु ा नं. ०६५-CR-०००९  
63 नेकाप २०६९, िन.नं. ८७७०  
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नेपाल सरकार िव  रामा ा चतवुदी64 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा खातामा रहेको रकम ब्याज वापतको भएकोले त्यसको ॐोत िदनपुन होइन 
भ े िजिकर िलनका लािग यसको मूलधन भएको पिु  गनर् सक्न ुपन भ े िस ान्त ूितपादन 
भएको देिखन्छ । 

२.३.१४. गाडी भाडा  

नेपाल सरकार िव  जयूकाश गु ा65 भएको सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको मु ामा 
सावर्जिनक पदीय हैिसयत मा िदइएको सिुवधाको गाडी व्यापारीले जःतो भाडामा लगाएर आय 
आजर्न गरेको भ े दाबीलाई कानूनसम्मत भ  नसिकने भ े िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ।  

२.३.१५. साथमा नरहेको सम्पि   

नेपाल सरकार िव  रामा ा चतवुदी66 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा हाल साथमा नरहेको non possesion भ ेसम्म कै आधारमा िवगतमा अिःतत्व 
ूमािणत भई रा सेवकको आयको तलुनामा अिमल्दो र अःवभािवक पमा िनजको जीवनःतर 
उच्च बनाउने ॐोतको खोजी गनर् निमल्ने भ े ूितवादीको  पनुरावेदन िजकीर आधारहीन 
देिखन्छ भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ।   जाँच अविधमा बकबाट िनकालेको र हाल 
अिःतत्वमा नरहेको भएपिन सो रकमको ॐोत ूितवादी ःवयंले पयुार्उनपुन।  

२.३.१६. वैदेिशक ॅमण बापत ूा  भ ा  

नेपाल सरकार िव  जयूकाश गु ा67 "भएको गैरकानूनी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा िवदेश ॅमण बापत हवाई भाडा बाहेकमा ूा  भ ाको ३० ूितशत खचर् 
देखाई ६० ूितशत ॅमण भ ा वापतको रकम वैध हनुे भ े िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ। 

                                                            
64 नेकाप २०६८, िन.नं.८६३० 
65 नेकाप २०६८, िन.नं. ८७२२  
66 नेकाप २०६८, िन.नं.८६२० 

67 नेकाप २०६८, िन.नं. ८७२२ 
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२.३.१७. कृिष आय  

नेपाल सरकार िव  रामा ा चतवुदी68  भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा कृिष आयको सम्बन्धमा भिूमसम्बन्धी ऐन बमोिजम कुत ूयोजनका लािग 
तोिकएको उब्जनी र मूल्यांकनलाई मापदण्डको पमा महण गनर् न्यायोिचत हनुे भन्दै 
ूितवादी आफैले कमाएको जग्गामा वष बालीको हकमा कुत ूयोजनमा तोिकएको उब्जनीको 
दोब्बर, िसचाइ सिुवधा भएको दईु बाली लाग्ने जग्गामा िहउँदे बाली बापत ्वष बािलको आधा 
र मोही लागेको जग्गामा भिूमसम्बन्धी ऐन बमोिजम जग्गाधनीले पाउनसक्ने मूल िहःसालाई 
कृिष आयको पमा कायम गनर् उिचत र न्यायसम्मत हनेु भ े िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ।  

२.३.१८. घर सारको ऋण  

नेपाल सरकार िव  रामा ा चतवुदी69 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा घर सारको तमसकुलाई दईु पक्षबीचको आपसी िववादमा बाहेक यस ूकृितका 
मु ामा मान्यता िदन निमल्ने भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ।  

२.३.१९. जग्गा िबिबबाट ूा  आय 

नेपाल सरकार िव  खमुबहादरु खड्का70 भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार 
गरेको मु ामा जाँच अविधमा खिरद गिरएका जग्गाको िबबीबाट ूा  रकमलाई आयको 
पमा िजिकर िलईन्छ र मान्यता पिन िदईन्छ भने त्यःतो जग्गा खिरदको ॐोत पिन 
ूितवादीले पुं ाई गनुर्पन भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

२.३.२०. जीवनशैली  

नेपाल सरकार िव. रामा ा चतवुदी71 को मु ामा गैरकानूनी आजर्न वा ॅ ाचारको सन्दभर्मा 
उच्च जीवन यापन गरेको भ े ू  उठ्छ भने िनःसन्देह पमा त्यसको ूत्यक्ष सम्बन्ध 
                                                            
68 नेकाप २०६८, िन.नं. ८६२० 

69 नेकाप २०६८, िन.नं.८६३० 
70 नेकाप २०६९, िन.नं.८८३२  
71 नेकाप २०६८, िन.नं. ८६३० 
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अन्य कुरामा भन्दा मौििक वा आिथर्क गितिविध वा िबयाकलापसँग जोिडएको भौितक 
िवषयसँग रहेको मा ु पन । अःवाभािवक तथा उच्च जीवनःतर यापन गरेको भनी ऐनमा 
ूयकु्त भएको उक्त वाक्यांशले कुनै रा सेवकले ूा  गन वैध आयॐोतको तलुनामा अिमल्दो 
वा नसहुाउने तथा धा  नसक्ने जीवनःतर यापन गन वा गरेको कुरालाई इंिगत गरेको 
सम्झन ुपन भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

नेपाल सरकार िव. खमुबहादरु खड्का72 भएको मु ामा अिमल्दो र अःवाभािवक उच्च 
जीवनःतर पिरभािषत नभएको िःथित हुँदा सन्दभर्ह को आधारमा िनधार्रण गनुर्पन ूकृितको 
देिखन्छ। त्यसलाई ःप  गन मापदण्डको अभावमा व्यिक्तको वैधािनक र औपचािरक 
आयःतरको आधारमा माऽ िनधार्रण गनुर्पन भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

२.३.२१. बकसपऽ 

नेपाल सरकार िव. रामा ा चतवुदी73 को मु ामा बकसपऽबाट सम्पि  ूा  गनर् 
सामान्यतया बकसपऽ पाउनेले दातालाई िनजको व्यवहारमा कुनै तरहले सहयोग पयुार्एको वा 
सेवा गरी िरझाएको हनु ुपन िःथित र अवःथाको िव मानता अपिरहायर् हनुे । देवानी मु ामा 
सम्पि  हःतान्तरणको िबयाबाट कसैको हक गए नगएको कुरालाई मखु्य पमा हेन  
गिरन्छ ।  साथै सम्पि  ूा  गन कुरामा ूा कतार्को िनजी ान,  सीप  वा ूयासले सो 
सम्पि  ूा  गरेको हो, होइन र अन्य कसैलाई बण्डा गनुर्पन नपन िवषयमा सम्म िनणर्य 
िनरोपण हनेु गदर्छ । तर बकसपऽ ूा  गन कायर् कानूनिवपरीत हुँदैन भ े कुराको आडमा 
गैरकानूनी आजर्नलाई लकुाउने माध्यमको पमा यःतो व्यवहारलाई सदैब मान्यता िदइन ु
पदर्छ भ े तकर्  न्यायोिचत हनु नसक्ने भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

केशवराज गौतम िव. नेपाल सरकार74 भएको मु ामा सम्पि को ॐोतलाई कानूनी 
आवरणले ढाकी हालैको बकसपऽ भ े शब्द िलखतमा उल्लेख गरेकै आधारमा त्यःतो 
सम्पि लाई ॅ ाचार मु ाको ूयोजनको लािग बकसपऽबाट आएको मानी त्यसको ॐोत 
खोज्न ुनपन भनी अथर् गनर् निमल्ने भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ । 

                                                            
72 नेकाप २०६९, िन.नं. ८८३२ 
73 नेकाप २०६८, िन.नं.८६३० 
74 नेकाप २०६९, िन.नं.८८७०  
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२.३.२२. बक कारोबार  

नेपाल सरकार िव. खमुबहादरु खड्का75 भएको मु ामा िनके्षपबाट बढेबढाएको ब्याज 
रकमलाई सम्पि को मान्यता िदई िवगो कायम गनर् तथा आय ॐोतका पमा छु ै मान्यता 
ूदान गनर् निमली िनक्षेप रकमको ॐोत पिु  भएमा सोबाट बढेबढाएको ब्याजको पिन ःवतः 
ॐोत पिु  हनेु तथा ॐोत पिु  नभएको िवगोको पमा रहने सम्पि  तथा सोबाट बढेबढाएको 
सम्पि  समेत ःवतः गैरकानूनी भई जफतसम्म हनुे भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

नेपाल सरकार िव. गणेश अयार्ल76 भएको मु ामा खाता खोली बैि ङ कारोबार गनुर् 
ःवाभािवक पमा भैरहने कुरा हो । त्यो स य वा सरुक्षा वा जनुसकैु कारणले खातामा 
जम्मा गरी कारोबार गिरिदएको हनु सक्छ । खाताबाट िझिकएका रकमह  आफ्नो 
फौज्दारी दाियत्वबाट बच्ने उ ेँयले कतै लकुाएको भ े हो भने त्यो तथ्यगत िहसाबले नै 
पिु  गनुर्पन हनु्छ । खाताबाट रकम िझिकन ु नै रकम लकुाएको अनमुानको आधार ब  
सकै्तन । यःतो ू ह मा अपराध अनसुन्धानको पक्ष सतही नबनी गम्भीर र क्षमतावान हनु 
ज री छ । यथाथर्मा कुनै रा सेवकले अमूक सम्पि  कित आिजर्त गय  भ े ूयोजनको 
लािग तत्काल कित उसको साथमा वा िनयन्ऽणमा छ भ े आधारमा मूल्या न गिरने हो न 
िक कित िथयो वा हनु सक्थ्यो होला भनी अनमुान गन हो भ े िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ। 

२.३.२३. नैितकता 

नेपाल सरकार िव. खमुबहादरु खड्का77 भएको मु ामा उच्च पदीय हैिसयत अथार्त ्
ूित ाको आडमा वा पेशागत आधारमा गिरने अपराध अपराधशा मा तेिमवी अपराध 
(White Colour Crime) को पमा पिरिचत भएको देिखन्छ।  यःता अपराधह  उच्च पदःथ 
कमर्चारी तथा राजनीितक पदािधकारीह बाट पदीय अिधकारको दु पयोगको उपजको पमा 
हनुे भएकोले यःता अपराधलाई नैितकताको ूितकूल गम्भीर अपराधको पमा िलन ुपन । 
जितसकैु जेहेन्दार र सावर्जिनक जीवनमा सम्मानीत ओहोदामा रहेको भए पिन कदािचत 
कानून उल्लंघन गरी अपराध जगतमा ूवेश गदर्छ भने िढलो चाँडो कानूनको साङ्लोिभऽ पन 
                                                            
75 नेकाप २०६९, िन.नं. ८८३२  
76 नेकाप २०७१, िन.नं. ९१४९  
77 नेकाप २०६९, िन.नं. ८८३२ 
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िनि त ूायः हनु्छ। कानूनमा बाँिधने र कानूनसंगत व्यवहार गरी अनशुािसत जीवनयापन 
गनुर् नै सावर्जिनक िजम्मेवारी बोकेका रा सेवकह सँग अपेिक्षत कुराह  हनु ् र यसलाई 
सम्बिन्धत सबैले दयंगम गनुर्पदर्छ भ े सन्देश महण गनुर् िवशेष पले महत्वपूणर् हनुे 
उल्लेख भएको देिखन्छ। 

२.३.२३. अःवभािवक सम्पि   

नेपाल सरकार िव  उमेश कुमार रेग्मी 78  भएको गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी 
ॅ ाचार गरेको मु ामा सहरमा बःनेले एक टुबा घडेरी वा िशर ढाक्नका लागी आफ्नो 
गच्छे अनसुारको सामान्य बास िनमार्ण गन तथा गाउँमा भए पिरवारको लािग एकसरो खान 
पगु्ने खेती जग्गा जोड्नलुाई अःवाभािवक मा  नसिकने र दईु अढाई तल्लाको घरको एक 
तल्लामा आफू बसी अक  तल्ला भाडामा लगाई घरभाडाबाट केही आय ूा  भएको 
तकर् स त िजिकर गिरन्छ र ूमाणबाट िव ासलायक देिखन आएका भाडा सम्झौता वा कर 
ितरेको ूमाण समेत खोिजरहन ुनपन भ े िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 

                                                            
78 नेकाप २०७२, िन.नं. ९५०५ 
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अध्याय तीन 

३.१. िव षेण 

सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िविभ  निजर िस ान्तह  समेतले गैरकानूनी 
सम्प ताको व्याख्या गिर उपरोक्त सम्बन्धमा न्याियक ि कोणका माध्यमबाट यस कसरुको 
पिु  हनुका लागी आवँयक पन मापदण्डका साथै यस कसरुको बहआुयािमक िवशेषता 
समेतलाई उजागर गरेको देिखन्छ । 

सव च्च अदालतले गरेका फैसलाह बाट त्यसतफर्  केही िस ान्तह को िवकास गरी 
व्याख्या भएको देिखन्छ । गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको मु ामा अिघल्लो 
अध्यायमा उल्लेिखत मु ाह मा अदालतबाट भएका फैसलाह बाट िविभ  िस ान्तह  
ूितपादन भएको देिखन्छ । कसरुको िनरन्तरताको सन्दभर्मा पनुरावेदक वादी मोहनूसाद 
बन्जाडेको ूितवेदनले नेपाल सरकार िव  ूत्यथीर् ूितवादी अथर् मन्ऽालयका उपसिचव 
ई रूसाद पोखरेलसमेत भएको गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भ े 
मु ामा “सािबक ऐनले पिन कसरुको सं ा िदई त्यसका लािग सजायसमेत िनि त गरेको 
िबयालाई हालको ऐनमा समेत िनरन्तरता िददै सािबक ऐनले िनि त गरेको सजायभन्दा 
हालको ऐनले कम सजाय तोकेको िःथितमा एउटै िबयालाई सािबक र हालको ऐनले 
फरकफरक नामकरण गरेको भ े माऽ आधारमा Ex-post -Facto Laws को ूस  उठाउन ु
सान्दिभर्क नहनेु” भ ेसमेत िस ान्त (ने.का.प. २०६६, अंक ८, िन.नं. ८२००) ूितपादन 
भएको देिखन्छ । उक्त िस ान्तलाई पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव  ूत्यथीर् ूितवादी 
िचर ीवी वाग्लेसमेत भएको ॅ ाचार मु ामा अ ीकार गरी फैसला भएको (ने.का.प. २०६७, 

अंक १२, िन.नं. ८५१९, पृ  २०३३) देिखन्छ। 

यस ूकृितका मु ामा आय र व्यय गणना गन सवालमा सव च्च अदालतबाट नेपाल 
सरकार िव  िचरि वी वाग्ले (ने.का.प. २०६७, चैत, िनणर्य नं. ८५१९, पृ  २००७), नेपाल 
सरकार िव  रामा ा चतवुदी (ने.का.प. २०६८, असोज, िनणर्य नं. ८६३०, पृ  ९१७), 

नेपाल सरकार िव  जयूकाश ूसाद गु ा (ने.का.प. २०६८, फागनु, िनणर्य नं. ८७२२, 

पृ  १८९०), नेपाल सरकार िव  खमुबहादरु खड्का (ने.का.प. २०६९, भदौ, िनणर्य नं. 
८८३२, पृ  ७७१) िललाराज गौतमसमेत िव  नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६९, जेठ, 

िनणर्य नं. ८७७०, पृ  २५९), नेपाल सरकार िव  यवुराज शमार् (ने.का.प. २०६९, पसु, 
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िनणर्य नं. ८८८६, पृ  १३४१), नेपाल सरकार िव  गणेश अयार्ल (०६३-CI–०६५०),  

नेपाल सरकार िव  िडल्लीरमण िनरौला (०६५-CR-००३१),  नेपाल सरकार िव  
लआमीराज पाठक (०६५-CR-००४५), नेपाल सरकार िव  रामकृंण ितवारी (२०६२ 
सालको फौ.प.ुनं. ३३९९ समेत), नेपाल सरकार िव  मरुारीबहादरु काकीर् (०६५-CR-

०००९), नेपाल सरकार िव  िनर न बाब ु ौे  (०६५-CR-००६४) र नेपाल सरकार 
िव  आनन्द ूसाद खनालसमेतका ॅ ाचार मु ामा Cash Flow को आधारमा नभई Check 

Period को आधारमा सम्पि को िव षेण गिर न्याय िन पण गन गरेको सन्दभर्मा जाँच 
अविधको व्यय र आयलाई छु ाटु ै पमा िव षेण गिर िनंकषर्मा पगु्ने गरेको देिखन्छ। 

बकसपऽको िवषयमा दाता सँगको नाता सम्बन्ध एवं िरझाएको िवषय आफैमा अःप  र 
ि िवधाजनक रहेको िःथितमा िलखतमा बकसपऽ उल्लेख भएकै भरमा त्यसलाई रकम खचर् 
नगरी ूा  भएको सम्पि  मानी ॅ ाचार मु ाको पिरिधबाट बाहेक गनर् िमल्ने नदेिखने भ े 
िस ान्तह  ूितपादन भएको देिखन्छ। 

घरको मूल्या नको सन्दभर्मा िनमार्ण भएको वषर्को दररेट समेतलाई आधार मानी िबगो 
कायम गदार् वःतपुरक हनेु ढ बाट कायम गरेकोले मान्यता पाउने भन्दै घर िनमार्ण वा 
खिरद गदार्को मूल्यलाई नै आधार मूल्य मा ुपन ि कोण राखेको छ। जनु आयोगको 
ि कोण भन्दा िबल्कुलै फरक देिखन्छ। 

घरायसी सामान खिरदको िवषयमा िनयिमत पमा पािरौिमक लगायतको सिुवधा पाउने 
पदमा रहेका व्यिक्तले घरायसी आवँयकताका आधारमा घरायसी सामानह  जोड्दै जाने 
ःवाभािवकतालाई नकानर् सिकँदैन । पािरौिमक लगायतको ॐोतबाट आिजर्त रकमका 
सम्बन्धमा बकमा रहेको रकम बाहेक घरको आन्तिरक साजसज्जा र फिनर्चर बाहेकको 
अन्य सम्पि सगँ जोडेर त्यसलाई छु ै अिःतत्व ूदान गनर् िमल्ने आधार नदेिखने भनी 
आयोगको अिभयोजन गदार्को धारणामा अदालत असहमत रहेको पाइन्छ। 

 जग्गाको िवगो  र  मूल्या नको िवषयमा िववािदत जग्गाह को मूल्य  र  ॐोतको 
पिहचानको सन्दभर्मा खिरद वा ूा  गिरएकै समयको मूल्यमा आधािरत हनुपुन । 
आिधकािरक िनकायमा िरतपूवर्क रिज ेशन दःतरु समेत बझुाई पािरत गरी िलएको 
िलखतलाई अूमािणत दावीकै भरमा अन्यथा सं ा िदन पिन िमल्दैन । अन्यथा ूमािणत 
गरेमा बाहेक कारोबारको िलखतमा उिल्लिखत मूल्य वा तत्काल ूचिलत दरभाउलाई नै 
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सम्पि को परल मूल्य कायम गन आधार बनाउन ुन्यायोिचत हनु आउने भनी सम्पि  खिरद 
गदार्को मूल्यलाई नै आधार खिरद मूल्य मा ुपन ि कोण राखेको छ। 

कृिष आय िनधार्रण गन न्यायोिचत मापदण्डको िवषयमा जनुसकैु ूिबयाबाट िमिसलमा 
समावेश हनु आएका कुरालाई ूमाणको पमा मा   र  त्यसको आधारमा न्याियक िनंकषर्मा 
पगु्न सम्भव हुँदैन ।  व्यिक्तगत ूयासमा भएको िसफािरसलाई परीक्षण िवना अदालतले िसधै 
ूमाणको पमा ःवीकार गनुर्पन बाध्यता छैन भने कानूनी पमा ूमाणमा महण गनर् िमल्ने 
आधार देिखंदैन । मोही लागेको जग्गाको कृिष आय िनधार्रण गदार् भिूम सम्बन्धी ऐन 
२०२१ बमोिजम कूत ूयोजनका लािग तोिकएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गिरन ु
कानूनसम्मत र न्यायोिचत हनुे देिखन आउने । जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको अवःथामा 
कृिष उत्पादनको बममा मल, बीउ र ौम लगायतका हनु ्जाने मनािसव खचर्ह  कटाई 
मखु्य वािषर्क उब्जनी बापत कूत ूयोजनका लािग तोिकएको उब्जनीको दोब्बर खदु आय 
िनधार्रण गनुर् उिचत र िववेक सम्मत हनेु । यःतै, िसँचाई सिुवधा भएको र एकभन्दा बढी 
बाली लाग्ने जग्गाको सम्बन्धमा कूत ूयोजनका लािग तोिकएको मखु्य वािषर्क उब्जनीको 
आधा िहउँदेबाली बापत खदु आय िनधार्रण गनुर् न्यायोिचत हनेु भ े िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ। 

िवदेशबाट रकम ल्याउने िवषयका सम्बन्धमा ठूलो रकम अन्य ूिबयाबाट ल्याएको भ े 
कुरा अःवाभािवक हुँदा बिक  वा िव ीय ूणाली लगायतका औपचािरक माध्यमबाट रकम 
ल्याइएको ूमािणत हनु ुवाञ्छनीय हनुे भन्दै अदालतले जो कसैको लािग िवदेशबाट रकम 
नेपाल सरहदिभऽ आउँदछ भने िव ीय ूणालीबाट आएकोलाई माऽ मान्यता िदने भनी 
उल्लेख भएकोले यसैलाई मागर्दशर्नको पमा अपनाउन ुबाहेक िवकल्प देिखंदैन । 

ॅमण भ ाको िवषयमा ॅमण सव च्च अदालतले गैरकानूनी सम्पि को िवषयमा चाहे 
िचरन्जीवी वाग्लेको मु ामा होस ्वा रामा ा चतवुदीको, केशर जंग खड्काको मु ामा होस ्वा 
केशव गौतमको, अदालतले कानूनी ि कोण ूःततु गिरसकेको अवःथामा ती ि कोणलाई 
सम्ब  िनकायह ले न्याियक िटप्पणी गनुर् बाहेक सहज पमा ःवीकानुर्को िवकल्प छैन। 

तलव पािरौिमकको सन्दभर्मा खूद खचर् भै जाने िविवध शीषर्ककोरकम (खचर्  भै  जाने 
धारा, िवजलुी, टेिलफोन, इन्धन, घरभाडा रमसलन्द खचर्) लाई आयमा समावेश गनर् िमल्ने 
कानून र िववेकसम्मत आधार देिखंदैन, ूितवादीले िजकीर िलन नसकेको िवषयमा िनजी संःथा 
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िवशेषले पिछबाट लेखेको पऽको भरमा त्यःतो रकमलाई आयमा समावेश गनर् निमल्ने भ े 
जःता आधारलाई अदालतले आत्मसात गरेको हुँदा आगामी िदनमा यःता िवषयमा मापदण्ड 
िनमार्ण गनुर् ज री रहेको छ। 

घर भाडाको आयको िवषयमा ठूलो पिरमाणमा घर भाडा ूा  गरेको भ े व्यिक्तले घर 
भाडामा िदएको सम्झौता तथा कर ितरेको ूमाण पेश गनुर् ःवाभािवक र वाञ्छनीय हनु जाने 
देिखन्छ । कितपय मु ामा सरकारी िनकायसँग भाडा सम्झौता गरी ूा  गरेको बहाल 
रकमलाई आधार मानी आयमेगबाटै िलखत र कर ितरेको ूमाण नभएको अवःथामा पिन 
घरभाडालाई आय मानेको कुरा वादीले नै ःवीकार गरेको हदसम्म अदालतले अन्यथा भ  
सक्ने अवःथा नरहने धारणा राखेको पिरूके्षमा घर भाडाको आयलाई कित हदसम्म मा े र 
के कुन आधार ूःततु हनुपुन भनी मापदण्डको खोजी गनुर् ज री रहेको छ। 

कितपय आय र व्यय गदार् आपसी सम्बन्ध र िव ासको आधारमा हनु सक्ने कुरालाई 
इन्कार गनर् सिकँदैन । त्यसैगरी आय र व्ययको िहसाब िकताब राखेर आिथर्क कारोबार 
गन सामािजक पिरपाटी नभएको यथाथर्ता पिन छ । त्यसकारण ूितवादीको सबै आय र 
व्ययको िहसाब िकताब दु ःत आउन नसक्न ुःवाभािवक देिखन्छ । यस पिरवेशमा कितपय 
खचर्का ॐोत लकेुका हनु सक्ने र आपसी सम्बन्ध र व्यवहािरकताको िहसाबले आिथर्क 
कारोबार गन बममा आजर्न भएका कितपय आयका ॐोत नदेिखएका हनुसक्ने वा ूमाणको 
अभाव रहन सक्ने तथ्यलाई पिन इन्कार गनर् सिकँदैन । कुनै िनि त अविधको आय व्ययको 
िववरण ठोस पमा िनकाल्न किठनाइ हनुे यस कटु यथाथर्लाई मध्यनजर गरेर िवधाियकाबाट 
उक्त ऐनको तजुर्मा गदार् अिमल्दो र अःवाभािवक उच्च जीवन यापन गरेमा भ े वाक्यांशको 
ूयोग भएको िनंकषर् िनकाल्न सिकन्छ । 

कागज ूमाणको अभावमा यो यो शीषर्कबाट यित यित आय र व्यय भयो भनी िनंकषर् 
िनकाल्न किठनाइ हनुे हुँदा कितपय आयका ॐोत एवं खचर्को रकम न्यायोिचत अनमुानको 
आधारमा िनंकषर्मा पगु्न ु पन हनु्छ । यसरी न्यायोिचत अनमुानको आधारमा िनंकषर् 
िनकाल्दा सम्पि  र आयको अनपुात दश ूितशतभन्दा कम भएमा त्यसलाई मान्यता िदनपुन 
कुराको न्याियक पिरपाटी बिससकेको देिखन्छ । सम्पि को िबगो र आयको फरक रकम 
सम्पि को िबगोको दश ूितशतभन्दा कमको सम्पि सम्म बढी देिखनलाई अिमल्दो र 
अःवाभािवक मा  निमल्ने भनी यःतै ूकृित र अवःथाको मु ामा भारतीय सव च्च 
अदालतबाट Krishnananda Agnihotri Vs. State of M.P. (A.I.R. १९७७ P. ७९६) को मु ामा 
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कमर्चारीको सम्पि  र आयको अनपुात दश ूितशतभन्दा कम भएमा त्यसलाई मान्यता 
िदनपुन र कमर्चारीलाई सजायभागी बनाउन निमल्ने भनी िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ। 
सम्मािनत सव च्च अदालतबाट पिन नेपाल सरकार िव. गणेश अयार्लसमेत भएको ०६३-CR-

०६५० गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको मु ा (ने.का.प.,२०७१, ौावण, 

िन.नं.९११९) मा पिन आयॐोतबाट पिु  भएभन्दा बढीको देिखएको कूल सम्पि को ५% 
भन्दा कम रहेको भ े आधारमा आय र व्ययबीचमा देिखएको अन्तर ःवाभािवक नै रहेको र 
यो सामान्य अन्तरले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले व्यवःथा गरेको 
अिमल्दो र अःवाभािवक उच्च जीवनःतरयापन गरेको भ े कुरा देिखन नआएबाट ूितवादी 
उपरको आरोप पिु  हनु आएन भनी िवशेष अदालतले गरेको फैसलालाई सव च्च 
अदालतसमेतबाट िमित २०६९।७।२७ मा सदर भएको पाइन्छ। 

 

३.२. िनंकषर् 

सशुासनका लािग ॅ ाचार  र अिनयिमतता ठूलो चनुौित हो । देशमा व्या  ॅ ाचारले 
गदार् शासक र शािसतको बीचमा अिव ास, कटुता,  र दूरी पैदा हनु्छ ।  कालान्तरमा मलुकुमा 
सरकार र जनताको आपसी असहयोग नै सशुासन, ूजातािन्ऽक अभ्यास र आिथर्क तथा 
सामािजक िवकासका लािग समःया हनु्छन ् । जनताको िव ास  र आड भरोसा पाउन 
जनताको सेवा िनंपक्ष, पारदशीर्  र िच बझु्दो हनुपुदर्छ । ॅ ाचारले गदार् आिथर्क िवकास 
महँगो हनेु र यसको नकारात्मक असर सामािजक संरचनामा परी िवखण्डन हनुे खतरा छ । 

ॅ ाचार िनयन्ऽण गन ूाथिमक िजम्मेवारी सरकारको हो; सरकारले िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् 
केही िनकायह  तोकेको छ । ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग ऐन कानून कायार्न्वयन गनर् ती 
िनकायह  ःथापना भएका छन;् तर ूभावकारी छैनन ्। २००७ सालपिछ गठन भएका 
ूत्येक सरकारले ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग ूयास गन अठोट गरेको र िनयन्ऽणका लािग 
ऐन कानून जारी गरेको तथा कायर्लयह  ःथापना गरेका देिखन्छन ्। पिछल्लो पटक जारी 
गिरएको ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९ ले अकूत सम्पि मा आरोप लागेका आरोपीले नै 
सम्पि को ूमाण पेश गनुर्पन ूावधानले ॅ ाचार िनयन्ऽणको िदशामा फड्को मारेको 
देिखन्छ। िनजामती सेवा ऐनको ूावधानबाट कमर्चारीह ले ूत्येक वषर् सम्पि  िववरण 
नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुन देिखन्छ । िवशेष ूहरी िवभागको कायर्क्षेऽ पिन ॅ ाचार 
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िनयन्ऽण नै िथयो । संवैधािनक अ को पमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले 
ूवेश पायो । राजःव चहुाबट िनयन्ऽण गनर् राजःव अनसुन्धान िवभाग गठन भएको 
देिखन्छ। यी सबै ूयासह  हुँदाहुँदै पिन जित ूभावकारी पमा ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग 
काम गनुर्पन हो त्यित हनु सकेको देिखदैन । 

 िवशेष अदालतमा ॅ ाचारको मु ा दतार् भएको ६ मिहना िभऽ मु ा िकनारा लगाउन ुपन  
र  फैसलामा पनुरावेदन परेको ३ मिहनािभऽ सव च्च अदालतले िछनोफानो गनुर्पनमा सो हनु 
नसकेको र लामो समयसम्म ॅ ाचारका मु ा निछिनएकाले अदालतको काम कारबाहीमा 
ॅ ाचारका मु ाले ूाथिमकता नपाएको हो िक भ े आशंका उठ्न ुअःवाभािवक होइन । 

गैर कानूनी सम्पि  आजर्नका सन्दभर्मा िव मा के कःता आधारह  अपनाइएको छ र 
नेपालको सन्दभर्मा सव च्च अदालतले पिछल्ला मु ाह मा िनमार्ण गरेको र आयोगलाई िनदश 
गरेको आधारमा मापदण्ड िनमार्ण गरी लाग ु गनर् सहज तलु्याउने उ ेँयले अिभयोजनदेिख 
अिन्तम फैसला हुँदासम्मको पक्षको व्यापक अध्ययन गरी आधारभतू मान्यता तयार गनुर्पन 
देिखन्छ । 

३.३. सझुावह  

गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको कसरुमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
भएका िबिभ  फैसलाह बाट गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गन कसरुको 
अनसुन्धान, अिभयोजन र ूितरक्षामा सधुार गनुर्पन पक्षह  उल्लेख भएका छन ्। गैरकाननुी 
सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको कसरुको सफल अनसुन्धान र अिभयोजन का लािग िनम्न 
उल्लेिखत सझुावह  उल्लेख गिरएको छः 

 ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध सम्बन्धमा िछमेकी देश भारतमा 
िव िव ालय एवम ् िव ालयःतरीय पा बम लगायत सावर्जिनक िशक्षा कायर्बममा 
ॅ ाचारूित असिहंणतुा पैदा गन िवषयवःत ुसमावेश गनर्मा जोड िदएको देिखन्छ । 
ॅ ाचार िनयन्ऽण सशुासन र सदाचार सम्बन्धी िवषयवःत ुपा बममा समावेश गरी 
पठनपाठन गनर् सिकएमा दक्ष तथा असल नागिरक ब  सहयोग पगु्ने हुँदा त्यस तफर्  
पहलकदमी िलनपुन आवँयकता देिखन्छ । 
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 कमर्चारीह ले सम्पि  िववरण ूत्येक वषर् नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुर् पदर्छ । 
बझुाए, बझुाएनन भ े सम्म हेन अिधकार राि य सतकर् ता केन्िलाई िदइएको छ । 
अन्य मलुकुह मा उच्च पदमा रहेका कमर्चारी र राजनैितक व्यिक्तह ले पेश गरेको 
िववरणको सत्य तथ्य बारेमा बझुी असत्य ठहिरएमा कारबाही गन अिधकार रहेको 
छ । नेपालमा ॅ ाचारको शंकामा कोहीमािथ कारबाही गनर् परेमा माऽ सम्पि  
िववरण खोिलने गिरएकोले ॅ ाचारको िनयन्ऽण ूभावकारी पमा हनु नसकेको हुँदा 
सम्पि  िववरणको जाँच समय समयमा गनुर्पन आवँयकता देिखन्छ। 

  ःवतन्ऽ िनकायह ले अध्ययन र अनसुन्धान गरी नेपालको सामािजक आिथर्क 
अवःथा एवं िवदेशी मलुकुह मा यस िवषयमा भएको व्यवःथा एवं अभ्यास र 
अन्तरार्ि य कानून तथा ःथानीय कानूनको अधीनमा रही सावर्जिनक अिधकारीह ले 
आजर्न गरेको कानूनी तथा गैरकानूनी सम्पि को मूल्या न गिरन ुआजको सन्दभर्मा 
आवँयक रहेको छ । यसबाट ॅ ाचार िनयन्ऽणमा महत्वपूणर् सफलता ूा  हनु 
जानेमा िनि त हनु सिकन्छ। 

 अनमुािनत कसरु सम्बन्धी मु ा भ े आधारमा वाःतिवक आय र सम्पि को यिकन 
अनसुन्धान, िव षेण र मूल्यांकन नगरी अनमुानको भरमा अिभयोजन गन, जाँच 
अविधको सबै आयॐोत गणना गिरएको हनेु तर पािरवािरक भरण पोषणमा हनु सक्ने 
सामान्य खचर् यिकन गन तथा आयबाट क ा नगिरने, सालवसाली हनेु आय व्ययको 
तलुनात्मक िववरण ूःततु नगरी हचवुा र गो ारा दाबी गन गिरएबाट अिघबाट ूा  
गरेको सम्पि को ॐोत पिछ ूा  गरेको आयबाट पिु  हनुे अवःथा रहेको, मदैु िपच्छे 
अवलम्बन गिरने फरक र परःपर िवरोधाभाषपूणर् मापदण्ड र अिभयोजनमा िलइने 
आधारबाट न्याय िनरोपण गन कायर्लाई थप जिटल र चनुौितपूणर् बनाएको हुँदा यःतो 
ऽिुट नदोहोयार्उनेतफर्  िवचार गनुर्पन देिखन्छ । 

  गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको िबषयमा िव पिरवेशमा भएका अभ्यास र नेपालको 
सन्दभर्मा सब च्च अदालतले पिछल्ला िदनह मा गरेको फैसलाह बाट िनमार्ण भएको 
िविधशाि य ि कोण समेतलाई ध्यानमा रािख िब मान पिरवेशसंग िमल्ने गरी 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको िवषयमा मापदण्ड िनमार्ण गरी लाग ुगनुर्पन देिखन्छ। 
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 िव मा के कःता आधारह  अपनाइएको छ र नेपालको सन्दभर्मा सव च्च अदालतले 
पिछल्ला मु ाह मा िनमार्ण गरेको र आयोगलाई िनदश गरेको आधारमा मापदण्ड 
िनमार्ण गरी लाग ुगनर् सहज तलु्याउने उ ेँयले अिभयोजन देिख अिन्तम फैसला हुँदा 
सम्मको पक्षको व्यापक अध्ययन गरी आधारभतू मान्यता तयार गनुर्पन देिखन्छ। 

 ॅ ाचार िनवारणका लािग िनयिमत पमा आचार संिहता पालना भए नभएको बारे  
अनगुमन गिररहन ु िनतान्त आवँयक देिखन्छ । यसमा सबै िनकायले एक छु ै 
संयन्ऽ बनाउन पिन ज री देिखएको छ । 

  िवशेष अदालतमा ॅ ाचारको मु ा दतार् भएको ६ मिहना िभऽ मु ा िकनारा लगाउन ु
पन र फैसलामा पनुरावेदन परेको ३ मिहना िभऽ सव च्च अदालतले िछनोफानो 
गनुर्पनमा सो हनु नसकेको र  लामो समय सम्म ॅ ाचारका मु ा नटुि एकोले 
अदालतको काम कारबाहीमा ॅ ाचारका मु ाले ूाथिमकता नपाएको हो िक भ े 
आशंका उठ्न ुःवाभािवक भएको हुँदा यसबाट अदालत ूितको जनआःथा समेतमा 
ू िचन्ह उठेको हुँदा यसको िनराकरणको लागी पहल गनुर्पन देिखन्छ । 

  गैरकाननुी सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको मु ामा सम्मािनत सव च्च अदालत 
समेतबाट फरक फरक फैसला भै न्याियक ि कोणमै एक पता भएको नदेिखंदा सो 
सम्बन्धमा एक पता हनुपुन र अदालतबाट भएको न्याियक ि कोण अनु प 
आयोगबाट सो सम्बिन्ध मु ामा अिभयोजन गनुर्पन देिखन्छ। 
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पिरच्छेद-एक 
पृ भिूम 

सावर्जिनक क्षेऽमा हनेु ॅ ाचार िव का अल्पिवकिसत देशह को ूमखु समःयाको 
पमा रहेको देिखन्छ।नेपालका सन्दभर्लाई हेदार् समेत Public Corruption  एउटा मखु्य 
समःयाको पमा रहेको छ।नेपालका ॅ ाचार रोकथामका लागी कानूनी ूबन्ध र 
संःथागत संरचनाको व्यवःथा समेत गिरएका छन।मलुतः सारवान फौजदारी कानून 
 (Substantive Criminal Law) को पमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले 
ॅ ाचारजन्य कायर्लाई अपराध भिन घोषणा समेत गरेको छ। उक्त ऐनले िवशेष 
ूकृितका कसरुलाई ॅ ाचारजन्य अपराधको पमा उ घोष गरेको देिखन्छ। त्यःता 
ूकृितका कसरु अपराधह  मध्ये गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्नलाई सावर्जिनक 
पदािधकारी वा रा सेवकबाट हनेु एक गिम्भर अपराधको पमा उक्त कानूनले व्यवःथा 
गरेको छ। 

मलुतः राज्यको सावर्जिनक ओहदाको िजम्मेवारीको बागडोर सम्हाल्ने व्यिक्तमा 
सदाचािरता, ःवच्छता र शु  आचरण रहन ु अिनवायर् मािनन्छ।नैितकताको सामान्य, 
सकारात्मक र ूारिम्भक िनयमको पमा रहेको यस िवषयमा दिुवधा रहनपुन अवःथा 
छैन।तर नैितकतालाई महत्व निदने र गलत तिरकाबाट िछ ै धन कमाएर आफू सफल 
भएको ठा े ूविृ ले गदार् सावर्जिनक जीवनका हरेक क्षेऽलाई दिुषत बनाउँदै लगेको 
छ। धेरै वा थोरै िकन नहोस ॅ ाचारको समःयाले संसारका ठूला वा साना, धनी वा 
गिरब, िवकिसत वा अिवकिसत ूाय सबै मलुकुलाई ूभावपारेको देिखन्छ। िव को 
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त्यःतो कुनै मलुकु पाइदैन, जहाँ कानूनतः ॅ ाचारका ूित सहनिसलता अपनाएको वा 
छुट िदएको होस।79 

ॅ ाचारलाई समाज िव को ज्यादै गिम्भर र नैितक ीकोणबाट समेत उितकै 
िनन्दनीय अपराध मािनन्छ।यसको असर कुनै एउटा पक्षमा माऽ सीिमत नरही 
सामािजक जीवनका हरेक क्षेऽलाई यसले ूभािवत पारेको हनु्छ।ॅप्टाचारले लोकतन्ऽ, 
िविधको शासन, मानव अिधकारको मूल्य र मान्यता मािथ नै ूहार गन हुँदा अन्ततः 
यसले राज्य संयन्ऽलाई पूणर् पमा धरासायी बनाउँदछ।सावर्जिनक पदमा रहेका र उच्च 
वगर्का व्यिक्तको संलग्नता रहने हुँदा यःता अपराधकतार्ह लाई अनसुन्धान र अिभयोजन 
गरी न्यायको दायरामा ल्याउने कायर् िनकै किठन हनेु गदर्छ।त्यसमा पिन िविधको 
शासन र लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यताको संःथागत िवकास नभएका अिःथर शासन 
संयन्ऽ भएका अिवकिसत मलुकुह मा यःतो ूविृ  अ  िवःतािरत हनुे गरेको 
पाइन्छ।अनसुन्धान र अिभयोजनको चरण पार गरेर बल्लबल्ल अदालतमा ल्याइएका 
सीिमत ॅ ाचारका आरोपीह ले पिन कानूनी दाउपेच अनेकन उपायह को अवलम्बन 
गरेर त्यःता आरोपबाट सिजलै उन्मिुक्त पाउने संभावना पिन त्यःतै अिवकिसत मलुकुमा 
बढी हनेु गदर्छ।हाॆो सन्दभर्मा समेत उक्त पिर ँयले केिह न केिह पमा असर पारेको 
देिखएको छ।  

त्यसैले ॅ ाचार िव को अिभयान आज कुनै मलुकु िवशेषमा माऽ नभई संयकु्त 
रा संघ र यस अन्तगर्तका िनकायह  िव  बक, एिसयाली िवकास बक, यूरोिपयन 
यूिनयन, अिृकन यिुनयन, शान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र क्षेिऽय संघ संगठनह को ूमखु 
चासो र सरोकारको िवषय ब  पगेुको छ।जसको कारण ॅ ाचार िव व्यापीकरणकै 
एक एजेण्डाको पमा ःथािपत भएको देिखन्छ। संयकु्त रा संघको महासभाबाट ॅ ाचार 
िव को अन्तरार्ि य महासन्धी पािरत भएपिछ ॅ ाचारलाई अन्तरार्ि य मापदण्ड 
अनसुार राि य तहमा कानूनी र संःथागत ूबन्धह  थिपदै र सु ढ पािरदै लिगएका 
छन।रा ह  िवच अपराध अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याियक िनकायको संःथागत 
सु ढीकरण तथा कायर्रत जनशिक्तको क्षमता अिभबिृ को लागी तािलम र ूािविध 
सहयोग जःता कायर्बमह  संचालन भईरहेको अवःथा छ। 

                                                            
79उमेश कोइराला र नारायण ूसाद सवुेदी, अकुत सम्पित आजर्न सम्बन्धी कसरु र न्याियक 
ीकोण, न्याियक आवाज, अंक४, प.ृ२ 
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ॅप्टाचार िव को संयूक्त रा संघीय महासंन्धीको छातािभऽ गैरकानूनी सम्पि  
आजर्न सम्बन्धी अपराधलाई पक्ष रा ह ले आफ्नो संिवधान र कानून ूणालीको 
आधारभतू िस ान्त अनसुार िवधाियकी र अन्य उपयकु्त ूबन्ध गरी यसलाई कसरुको 
पमा समेट्ने भनी ऐिच्छक ूावधानको पमा रािखएको छ।ूःततु कायर्पऽमा 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी मु ाको सै ािन्तक पक्ष, अपराधका लागी आवँयक 
तत्वह , अपराध सम्विन्धत ऐितहािसक पृ भमुी, कानूनी व्यवःथा, यस मु ाका 
सम्बन्धमा सव च्च अदालतले ःथािपत गरेका िस ान्त एवं उक्त मु ाका सम्वन्धमा हाॆो 
अभ्यासबाट िवकिशत गिरएका िवषयगत मखु्य-मखु्य मापदण्डह  र सो सँग सम्विन्धत 
ि कोणह लाई समेत संिक्ष पमा समेट्ने ूयास गिरएको छ।त्यसैगरी अन्त्यमा 
अध्ययनको ूाि  र िनंकषर्का आधारमा केही सझुावह  ूःततु गिरएका छन। 

पिरच्छेद-दईु 

अवधारणागत पक्ष 

२.१ गैरकानूनी आजर्न (Illicit Enrichment) 

सावर्िजक पद वा ओहदामा बसेका व्यिक्तले पद वा शिक्तका आवरणमा कानून 
िवपिरत वा अनिुचत िकिसमले भौितक वा अभौितक सम्पि  आजर्न गन कायर्लाई 
गैरकानूनी आजर्न भ े गिरन्छ।अथार्त कानूनी पमा आयको ॐोत ःथािपत गनर् नसिकने 
आयलाई गैरकानूनी आजर्न भिनन्छ।गैरकानूनी आजर्नका पिरणाम ःव प सावर्जिनक 
पदमा बःने केिह व्यिक्तह  रातारात सम्पि  आजर्न गरी उच्च र िवलासी जीवनयापन 
गनर् पगु्दछन।सावर्जिनक पदािधकारीह ले िनि त समय वा अविधमा सारभतू पमा 
आफ्नो सम्पि  वा जीवनःतर एवं जीवनशैली बढाउने मनसाय Knowledge  वा 
awarenessसमेत राखी सो सम्पि  आफूसगँ रहनुकुो औिचत्यता समेत ःथापित नगरी 
रािखएको वा ूा  गिरएको आजर्न भिनएको पाइन्छ।मूलतः सावर्जिनक क्षेऽका ूत्येक 
व्यिक्तले गन हरेक कामका पिछ राज्य संयन्ऽ सदैब लागी रहन सम्भव पिन 
हदैुन।त्यसैले सावर्िजक पदािधकारीले संमह गरेको सम्पि , ूदशर्न गरेको जीवनशैली र 
खचर् गन ूविृ  समेतका आधारमा सम्पि को आयॐोत खोिजन ुन्यायोिचत नै हनु्छ।80 

                                                            
80पूवर्पाद, १प.ृ५ 
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वःततुः फौजदारी कसरु कायम हनुको लागी ूथमतः अपराधको घटना वा वारदात 
ःथािपत हनुपुदर्छ।काल्पिनक वा अनमुािनत वारदातको िवषयलाई िलएर कसै उपर 
अिभयोजन गनर् िमल्दैन।तर सावर्जिनक पदमा रहेका व्यिक्तले पेश गरेको सम्पि  
िववरणवाट िनजको आयॐोतको तलुनामा अःवभािवक सम्पि  आजर्न गरेको, अिमल्दो र 
उच्च जीवनयापन गरेको तथा हैिसयत भन्दा बढी दान दातव्य वा खचर् गरेको देिखएको 
अवःथामा त्यःतो सम्पि  तथा खचर्को ॐोत के िथयो भनी राज्यको तफर् बाट जनुसकैु 
बखत सोध्न सिकन्छ।त्यसरी सोिधएको खण्डमा सो को मनािसव जवाफ िदन ु
सावर्जिनक पदािधकारीको कानूनी दाियत्व हनु जान्छ।यसरी कुनै खास वारदात वा 
घटनामा आधािरत नभै सावर्जिनक पदमा वहाल रहेको समम वा कुनै खास जाँच अविध 
(Period of Check) मा आजर्न गरेको सम्पि  तथा खचर्को अनपुातमा वैधािनक ॐोत पु ी 
हनु नसक्ने अवःथामा पदको दु पयोग गरी कानून िवपिरत गिरएको आजर्न मािनन्छ।  

२.२ गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको अथर् र पिरभाषा 

गैरकानूनी तिरकाबाट सम्पि  आजर्न गन तिरका ॅ ाचार कै एउटा ःव प हो।यस 
ूकृितको ॅ ाचारजन्य कसरुलाई व्यिक्तगत ॅ ाचार (Individual Corruption) को पमा 
बिुझन्छ।यी कसरुजन्य कायर् गनर्मा त्यःतो सावर्जिनक पदािधकारी आफै कसरु गनर् 
व्यिक्तगत पमा संलग्न भएको आधिुनक फौजदारी िविधशा  अन्तगर्त मािनन्छ।मलुतः 
ूत्यक्ष पमा पु ी गनर् िमल्ने सबदु ूमाण, वारदात वा घटनाबमबाट यसलाई ःथािपत 
गनर् सिकदैन।कुनै पिन सावर्जिनक पदािधकारीको सम्पि  र खचर्को जोडलाई आयको 
पमा िलइन्छ।सामान्यतः त्यो आय नै त्यःता पदािधकारीह को आिथर्क कारोवारको 
पमा िलइन्छ।मलुतः सावर्जिनक पदािधकारीह का हरेक सम्पि  र खचर्का आयको 
ॐोत पु ी भएको हनु ुपदर्छ।  

सावर्जिनक पदािधकारीले कानून वा वैध ॐोतबाट ूा  हनु सक्नेभन्दा बढी 
अःवभािवक पमा सम्पि को अिभबिृ  गन िबयालाई नै गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको 
अथर्मा बझु्न सिकन्छ।यो एक अनमुानमा आधािरत कसरु भएको हुँदा अिभयोजन पक्षले 
Substantial Burden of Proofःथािपत गरी िलएको दावीलाई खिण्डत गन अथार्त 
Disproved  गन दाियत्व ूितवादी उपर रहेको हनु्छ।ूितवादीसँग रहेको सम्पि  िनजकै 
वैध आजर्नको ॐोतबाटै ूा  भएका हनु भनी ूितवादीले आय र सम्पि  िवचको 
सम्बन्ध ःथािपत गनर् नसकेमा वादी पक्षले िलएको गैरकानूनी आजर्नको अनमुान 
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ूमािणत भएको मािनन्छ।81यस ूकृितका अपराधलाई अन्तरार्ि य पमै कसरुको पमा 
ःवीकार गिरएको छ।खासगरी संयकु्त रा संघ ारा पािरत ॅ ाचार िव को 
महासंन्धीको धारा २० मा गैरकानूनीसम्पि  आजर्न गन कायर्लाई illicit enrichment  
नामकरण गिरएको पाइन्छ।उक्त धारमा मखु्यतः सावर्जिनक अिधकारीले आफ्नो कानून 
बमोिजमको आम्दानी हो भनी मनािसव पले देखाउन नसक्ने सम्पि को उल्लेखिनय 
अिभविृ लाई गैरकानूनी आजर्नका पमा पिरभािषत गिरएको छ।82 

त्यसैगरी भारतमा पिन The Prevention of Corruption Act,1988 को खण्ड (e) ले 
आयॐोतको तलुनामा अिमल्दो अथार्त Disproportionateसम्पि  साथमा राख्न ेकायर्लाई 
ॅ ाचारको कसरुको सन्दभर्मा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको पमा पिरभािषत गरेको 
देिखन्छ। Black's Law Dictionary मा illicit लाई illegal or improper भिनएको 
देिखन्छ।त्यसैगरी Enrichmentभ ाले "Process of making someone wealthy" भिनएको 
छ।जस अनसुार गैरकानूनी तिरकाबाट सम्पि  आजर्न गन कायर्लाई Illegal 

Enrichment भिनन्छ।कितपय मलुकुले यसलाई unexplained possession of wealth or 

property, possession of excessive wealth र disproportionate property or assets 
समेत भ े गरेको देिखन्छ। 

 

२.३.  गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी अपराधको तत्वह  

ॅ ाचार िनयन्ऽणका सम्बन्धमा राज्यले गरेका कानूनी ूबन्धका आधारमा 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी अपराधका तत्वह  फरक हनु सक्दछन।्मूलतः 
ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय महासन्धी, २००३ (UNCAC), ॅ ाचार िव को 
रोकथाम तथा िनयन्ऽण िवषयक अिृकी यूिनयनह को महासन्धी, २००३ (AUCPCC), 

ॅ ाचार िव को अन्तर-अमेिरकी महासन्धी, १९९७ (IACAC) मा रहेका यस सम्बन्धी 
ूबन्धलाई हेदार् गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी अपराधमा िनम्न बमोिजम आधारभतू 
पाँच तत्वह  रहेको पाइन्छ।83 

                                                            
81पूवर्पाद, १प.ृ५ 
82United Nation Convention Against Corruption 2003, Article 20 

83Lindy Muzila, et.al., On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, Stolen 
Asset Recovery (STAR) Series (2012) The World Bank, UNDOC (2012),p.13 
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२.३.१ व्यिक्तको इच्छा (Person of Interest) 

मूलतः यस Element  बमोिजम जनु व्यिक्त उपर मु ा अिभयोजन गिरएको हो सो 
व्यिक्तको इिच्छत व्यवहार हनुपुछर् भ े मािनएको छ।यो अपराधलाई व्यिक्तगत अपराध 
(Individual Crime) को पमा ःवीकार गिरन्छ।यसले िवशेष गरेर रा सेवकह लाई 
Target गदर्छ। िनजह को इच्छा कसरुजन्य कायर्का लािग आवँयक 
मािनन्छ।महासंन्धीका पक्ष रा ह ले कितपय क्षेऽािधकार अन्तगर्त त्यःतो व्यिक्त िभऽ 
गैर-सरकारी संःथामा काम गन अथवा सावर्जिनक ॐोत-साधन ूयोग हनुे संःथाह मा 
काम गन व्यिक्तह लाई समेत रा सेवक अन्तगर्त राखेको देिखन्छ।राि य क्षेऽािधकार 
अन्तगर्त त्यःता रा सेवकह का पिरवार वा ूाइभेट व्यिक्त समेत पन व्यवःथा गिरएको 
पाइन्छ। Person of Interestअन्तगर्त रा सेवकको पिरवार सदःय र नाता सम्बन्ध 
भएका कुनै व्यिक्त वा सो कायर्बाट गैरकानूनी पमा आजर्न गनर् वा आजर्न गिरएको 
सम्पि  लकुाउन रा सेवकसँग संलग्न मितयार वा सहयोगी कुनै व्यिक्त समेत समाबेश 
गिरएको देिखन्छ।84 

२.३.२ जाचँ अविध (Period of Interest  or Period of Time)  

गैरकानूनी सम्पि  आजर्न अपराधको दोॐो मलुभतू तत्व भनेको इच्छा अविध वा 
जाँच अविधलाई िलइन्छ।जनु यःतो आपरािधक कायर्को फौजदारी अनसुन्धान, 

अिभयोजन, न्याय िन पण  र दण्ड िनधार्रणका लािग मखु्य तत्वका पमा रहेको 
मािनन्छ।यसैका आधारमा कुनै व्यिक्तले सो समयाविधमा गैरकानूनी पमा सम्पि  
आजर्न गरेको भनी उस उपर िजम्मेवार बनाउन सिकन्छ। कुनै शंिकत वा अिभयकु्तले 
कुनै अविधमा पद वा शिक्तको दु पयोग गरी गैरकानूनी पमा असामान्य सम्पि  ूा  
गरेको हो, होइन भ े िनि त गनर् सिकन्छ।महासन्धीका सदःय रा ह मा जाँच 
अविधलाई किहलेसम्म मान्यता िदने भ े सम्बन्धमा दईु वटा अवधारणा देिखन्छ। 
पिहलो अवधारणाले त्यःतो रा सेवक सेवा ूवेश गरेदेिख सेवा बाट हटेको वा िनवृत 
भएको िनि त समय सम्म मा े मान्यता राखेको देिखन्छ भ े दोॐो अवधारणाले कुनै 
समय सीमा नतोकी अनन्तकालसम्म (Open- Ended ) मानेको देिखन्छ।85 

                                                            
84Ibid 
85Supra Note, 5p.16 
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२.३.३ सम्पि मा अःवभािवक बिृ  (Significant Increase in Assets)  

गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको कसरुको तॐो िजवन्त तत्व भनेको  Significant 

Increase in Assets or Disproportionate Assets लाई िलइन्छ।रा सेवकको जीवन शैली 
वा जीवनःतर अःवभािवक देिखएमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नका लािग फौजदारी 
अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िन पणका लािग उक्त अवःथा कसरु ःथािपत गन 
जीवन्त तत्व हनु्छ।86 

२.३.४ मनसाय (Intention or Mens rea ) 

फौजदारी कसरुका सम्बन्धमा राि य एवं अन्तरार्ि य क्षेऽािधकार समेतमा मनसाय 
तत्वलाई  Central Element  को पमा िलइन्छ। यसले कसरुको  Subjective Element 

(MentalElement) व्यिक्तगत वा िवषयगत तत्वलाई ःथािपत गदर्छ।आधिुनक फौजदारी 
कानूनमा दोषी मनोभावना िवना कसैलाई पिन फौजदारी दण्ड िदन ुहदैुन भ े मान्यता 
सावर्भौिमक पमा ःथािपत छ।गैरकानूनी सम्पि  आजर्नका कसरु सन्दभर्मा यो कठोर 
दाियत्वको कसरु हो वा कसरुदारको दोषी मनोभावना ूमािणत गनुर् पन अन्य सामान्य 
कसरु सरह हो भ े सम्बन्धमा िववाद उठ्ने गदर्छ।महासंन्धीह ले यो कसरु 
अपराधलाई  Strict Liability  अन्तगर्तको मानेको देिखदैन।UNCAC ले मनसाय अपराधको 
एउटा आवँयिकय मानिसक तत्वको पमा राखेको छ भने IACAC  र AUCPCC को 
ूबन्ध यस सम्बन्धमा मौन देिखन्छ।87 

२.३.५ न्यायोिचतताको अभाव  (Absence of  Justification) 

उल्लेिखत महासंन्धीह ले Absence of Justification  लाई गैरकानूनी सम्पि  
आजर्नको कसरुका सम्बन्धमा अिनवायर् आवँयिकय तत्व मानेको देिखन्छ।कुनै 
रा सेवकले आफ्नो साथमा भएको सम्पि  कानून बमोिजम आजर्न गरेको मनािसव 
पमा ःथािपत गनर् नसकेमा कानूनी अनमुान  (Legal Presumption) त्यःतो सम्पि  
अवैध पमा आजर्न गरेको मािनन्छ।त्यसैगरी ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय 

                                                            
86Supra Note, 5p.18 
87Supra Note, 5p.21 
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महासन्धीले ॅ ाचारजन्य कसरुको आवँयक तत्वको पमा उ ेँय  (Purpose ), ान 
वा जानकारी (Knowledge) र मनसाय (Intention)  लाई िलएको देिखन्छ।88 

हाॆो सन्दभर्मा हेदार् गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको आपरािधक कायर्का लािग देहाय 
बमोिजमका तत्वह   हनुपुन व्यवःथा गरेको छ।    

• ूचिलत कानून बमोिजम सावर्जिनक पद धारण गरेको रा सेवकले पेश गरेको 
सम्पि  िववरण अिमल्दो वा अःवभािवक देिखन आएमा।  

• िनजले मनािसव कारण िवना अिमल्दो तथा अःवभािवक उच्च जीवनःतर यापन 
गरेमा।  

• आफ्नो हैिसयत भन्दा वढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस 
िदएमा।  

मािथ उल्लेिखत महासंन्धीह ले यस कसरुका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका आवँयक 
तत्वह का आधारमा कुनै रा सेवकले गैरकानूनी सम्पि  आजर्न गरेको भ े 
अनसुन्धानको िसलिसलामा ःथािपत भई अिभयोजन पक्षले सो कुरा सारभतू ूमाणबाट 
पु ी गरी अिभयोजन गरेमा सो दावी बमोिजम आजर्न गरेको सम्पि को ॐोत आरोिपत 
वा अिभयकु्तले ूमािणत गनुर् पनछ र नगरेमा त्यःतो सम्पि  गैरकानूनी पमा आजर्न 
गरेको मािनने व्यवःथा गिरएको छ।यस कसरुका सम्बन्धमा त्यःतो कसरुको 
आपरािधक कायर् गन रा सेवकको मनसाय (Mens rea) तत्वको दोषी मनोभावना कःतो 
हनुपुदर्छ भ े सम्बन्धमा हाॆो कानूनमा ःप  व्यवःथा रहेको छैन।उल्लेिखत 
आपरािधक कायर् (Actus Reus ) सँगै रा सेवकको मनसायलाई UNCAC ले कसरुको 
आवशय्क तत्व भिन उल्लेखन गरेको कसरुको उ ेँय (Purpose), ान वा जानकारी 
(Knowledge) र िनयत (Intention) का आधारमा हेिरन ु पन हनु्छ।अन्य ूकृितका 
ॅ ाचारजन्य कसरुमा जःतो मनसाय तत्व ःथािपत हनुपुदर्छ भनी यसमा अिभयकु्तको 
Mental Element  लाई कसरुका सन्दभर्मा हेिरदैन।रा सेवकको कसरुजन्य उक्त कायर् 
सँगै मनसाय तत्व अिभव्यक्त भएको मािनएको देिखन्छ।  
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पिरच्छेद-तीन 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी कसरुको ऐितहािसक पृ भिूम 

३.१. िव  पिर ंयमा 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्नका सम्बन्धी कसरुको ऐितहािसक पृ भिूमलाई अध्ययन गन 
हो भने यसका पक्ष एवं िवपक्षका िविभ  तकर् ह  भएपिन यसलाई आपरािधकरण गनुर् 
पदर्छ भ  े तकर्  राि य एवं अन्तरार्ि य ःतरमा बिढ रहेको पाइन्छ।खासगरी िवस  
शताब्दीको अन्त्य देिख नै राि य क्षेिऽय तथा अन्तरार्ि य संयन्ऽह ले गैरकानूनी 
सम्पि  आजर्न सम्बिन्धत ॅ ाचारजन्य कसरुलाई अपराध भनी घोषणा गरेका 
छन।उल्लेिखत ूकृितका संयन्ऽले गदार् यःता कसरुह  हनुलाई हतोत्साह गन 
भईहालेमा पिन त्यःता सावर्जिनक सम्पि  अन्तरार्ि य पमा िफतार् हनुे िव ास गिरएको 
देिखन्छ। वाःतवमै यो अपराधलाई अन्य ॅ ाचारजन्य कसरु जःतोः घसु िरसवत, ठगी 
र राज  चहुावट वा हानीनोक्सानी भन्दा नयाँ ूकृितको अपराधको पमा िलइएको 
देिखन्छ।मलुतः सन ्१९६० को दशकसम्म यसलाई दण्डनीय ूकृितको ॅ ाचारजन्य 
कायर् हो भ े कुरा मािनएको िथएन।89 

सन ्१९६० को दशकको दौरानमा केिह रा ह ले आफ्नो देशको कानूनमा यसलाई 
समाबेश गन सु वात गरेका िथए।सन ् १९३६ मा अजिन्टनाका Congressman 

Rodolfo  Corominas Seguraले छोटो समयमा अनिुचत िकिसमले ॐोत पु ी नगरी 
अःवभािवक सम्पि  बिृ  गन सावर्जिनक अिधकारीह को कायर्लाई सरकारले दिण्डत 
गनुर् पदर्छ भिन िबल (Bill )  तयार पारे र सन ्१९६४ मा Segura  को उक्त सोच र 
ूःतावले मान्यता पायो साथै अजिन्टनामा गैरकानूनी आजर्नलाई एउटा दण्डिनय 
ॅ ाचारजन्य अपराधको पमा ःवीकार गिरयो।समयको गितसँगै यःतो ूकृितका 
कायर्लाई अपराध घोषणा गन कायर् अन्य केिह मलुकुह मा समेत िवःतार भएको 
पाइन्छ।२०औ ंशताब्दीसम्म यस सम्बन्धी मान्यता सःुत गितमा अगािड बढे पिन २१ 
औ ं शताब्दीको उदयसगैँ ल्यािटन अमेिरका, एिसया र अिृकी मलुकुह को राि य 
फौजदारी कानूनको क्षेऽािधकार िभऽ यःता ूकृितका अपराधह लाई राख्न ेकाम भएको 
देिखएको छ।त्यसैका आधारबाटै िव का धेरै रा ह ले Possession of unexplained 

                                                            
89Worku Yaze, " Criminalization of Possession of Unexplained Property and Fight against 
Public  Corruption, Mizan Law Review, vol.8, September  2014, p.47-48 
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property लाई ॅ ाचारजन्य कसरुको एउटा ूकारको पमा मान्यता िदएका छन। 
खासगरी सन ् १९६४ मा अजिन्टना र भारत गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी 
ॅ ाचारजन्य कायर्लाई अपराध घोषणा गन पिहलो रा को पमा सूचीकृत भएको 
देिखएको छ। हालसम्म िव का धेरै मलुकुह ले आफ्नो राि य फौजदारी कानूनमा 
यसलाई फौजदारी कसरुको पमा ःवीकार गरेका छन। खासगरी UN Convention 

Against Corruption, 2003 जारी भएप ात उक्त महासंन्धीको ूःतावनाले ॅ ाचारको 
कुचिबय ूभाववारे िवहंगम ूकाश पाद धारा २० ले illicit Enrichment नामक 
शब्दावलीको ूयोग गद सावर्जिनक पदािधकारीको अःवभािवक सम्पि लाई 
अपराधजिनत कायर् करार गनर् सदःय रा ह लाई पथ ूदशर्न गरेको छ।  

अःवभािवक सम्पि को अपराधजिनत िव व्यापी अवधारणा OECD Convention on 
Fight Against Corruption 1997,Criminal law Convention for the Council of Europe 

1998  मा ःप  भएको छ।Inter-American Convention Against Corruption 1997  ले 
Illicit Enrichment as an Offence  भनी गरेको व्यवःथा जःता िव व्यापी दःतावेजह मा 
पिन अःवभािवक सम्पि लाई अपराध करार गरेको देिखन्छ।यसरी अन्तरार्ि य कानूनको 
िवकाशको बममा अःवभािवक सम्पि  सम्बन्धी अपराधले भ-ूमण्डलीय (Globalized ) 
ःव प माऽ ूा  गरेको छैन िक यो एउटा अन्तरदेिशय संगिठत अपराधको मा दजर् 
भएको देिखएको छ।90 

३.३. नेपालमा ऐितहािसक पृ भिूम 

नेपालको सन्दभर्मा अध्ययन गदार् ॅ ाचार सम्बन्धी कसरुलाई व्यविःथत गनर् पिहलो 
पटक नेपाल ॅ ाचार िनवारण ऐन, २००९ िवशेष कानूनको पमा जारी भएको 
देिखन्छ।उक्त कानूनले यस ूकृितको कसरुलाई संबेfधन नगरी अन्य सामान्य घसु 
िरसवतका कसरुजन्य कायर्लाई माऽ व्यविःथत गरेको िथयो।खासगरी गैरकानूनी 
सम्पि  आजर्नलाई संवोधन गनर्का लागी पिहलो पटक ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०१७ 
जारी भए प ात उक्त ऐनको दफा १५ मा अनमुािनत कसरुको पमा यस ूकृितको 
कसरुलाई ॅ ाचारजन्य अपराधको पमा समेट्ने ूयास गरेको देिखन आउँछ। मूलतः 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले आय ॐोतको तलुनामा अिमल्दो सम्पि  राखेको,उच्च 

                                                            
90कुमार चडुाल,अःवभािवक र अिमल्दो सम्पित सम्बन्धी िवकाशोन्मकु िविधशा , अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग ःमािरका, २०६२ प.ृ४१  
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जीवनःतर यापन गरेको तथा हैिसयत भन्दा बढी दान दातव्य िदने कायर्लाई गैरकानूनी 
सम्पि  आजर्नसँग सम्बिन्धत ःवतन्ऽ कसरुको पमा ूयोगमा ल्याई हाॆो सन्दभर्मा 
सै ािन्तक पमा आपरािधक कायर् घोषणा गरी गिम्भर ॅ ाचारजन्यकसरुको पमा 
पिरभािषत गरेको देिखन्छ।  

पिरच्छेद-चार 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा 

 

यस अध्यायमा नेपालले गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बिन्धत मु ामा गरेका कानूनी 
व्यवःथाको साथै केिह अन्य देशह को कानूनी ूबन्ध एवं ॅ ाचार िव को संयूक्त 
रा संिघय महासंिन्धका व्यवःथा सम्बन्धमा उल्लेखन गन ूयास गिरएको छ।  

४.१ नेपालमा गैरकानूनी सम्पि आजर्न सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा 

नेपालमा ॅ ाचारजन्य कसरुलाई नै व्यविःथत गन कानूनको ूादभुार्व संिहताब  
कानून जारी भए पिछ माऽ शू  भएको देिखन्छ।ूािचन िकँरात कालमा फौजदारी न्याय 
ूणाली नै मनु्धमु धािमर्क मन्थमा आधािरत रहेको िथयो।िलच्छवीकालमा ॅ ाचारजन्य 
कायर् अथार्त घसु िरसवत िलने कायर्लाई राजा र सावर्जिनक न्याय िव को 
महाअपराधको पमा िलने गिरएको िथयो।खासगरी पथृ्वीनारायण शाहको िदव्योपदेशमा 
“िनया िनसाफ िवगार्न्या भन्याका घसु िदन्या र घसु खान्या हनु ्यीन दईुको धनजीव गरी 
िलयाको पिन पाप लागन्या छैन”भन्दै घसु िलने, िदने दवैु राज्यका महान शऽ ु हनु 
भिनएको पाइन्छ।िव.सं. १९१० सालको पाँच भागको मलुकुी ऐन अ.वं. २७९ 
नम्बरमा जािगरदारले घसु खाएमा सजायको व्यवःथाको भएको पाइन्छ।त्यःतै 
हािकमका नाममा कराउनेको महलको १९ नम्बरमा बहालवाला जािगरदारले घसु 
खाएमा सजायको व्यवःथा गरेको देिखन्छ।91 

राणाकालीन व्यवःथालाई अध्ययन गदार् ॅ ाचारजन्य कसरुको ःव पमा औपचािरक 
ॅ ाचारजन्य कायर् र सामान्य ॅ ाचारजन्य कायर् भिन िवभाजन गिरएको 
                                                            
91केदारनाथ शमार्, ॅ ाचार कानून र अिख्तयारः संिक्ष  िववेचना, ूशासन, सावर्जिनक ूशासन 
सम्बन्धी पिऽका, वषर् ३७, अंक ३ जे  २०६३, प.ृ ७१ 
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देिखन्छ।खासगरी त्यःता ूकृितका ॅ ाचारजन्य कायर् हेनर्का लागीतत्कालीन 
ूधानमन्ऽी जंगबहादरु राणाले धमर् कचहरीलाई िवशेष अदालतको पमा ूयोगमा 
ल्याएका िथए।खासगरी छिरएर रहेका िव मान कानून व्यवःथालाई एिककृत गरी 
नेपाल ॅ ाचार िनवारण ऐन, २००९ जारी गरी ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धमा ॅ ाचार 
िनयन्ऽण िवभागको ःथापना गरेको देिखन्छ।त्यसैगरी ॅ ाचार िनयन्ऽणलाई ूभावकारी 
गनर् रा सेवकह को ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०१३ जारी गरी लागू गिरएको देिखन्छ।यो 
कानूनले रा सेवक कमर्चारी वा सावर्जिनक अिधकारीह ले आफ्नो आयॐोत अिमल्दो 
िकिसमले सम्पि  आजर्न गरेको देिखयो भने गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको अनमुान 
गिरने र सो िव  ूमाणको भार ूितवादीले पयुार्उनपुन व्यवःथा समेत गिरएको हुँदा 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्नका िव मा नेपालमा ूयोगमा ल्याईएको पिहलो कानूनको 
पमा यस ऐनलाई िलइएको देिखन्छ।92 

त्यसैगरी ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०१७ ले अनमुािनत कसरु भ े िशषर्कमा यस 
ूकृितको कसरुलाई ॅ ाचारको अपराधको पमा समेट्ने ूयास गरेको देिखन 
आउँछ।उक्त ऐनको दफा १५ मा “यो ऐन अन्तगर्त सजाय हनेु कुनै कसरुमा अिभयोग 
लागेको रा सेवकको साथमा रहेको िनजको पिरवारका सदःयह को थाहा भए सम्मको 
आम्दानीको ॐोतको अनपुातमा निमल्दो आिथर्क साधन वा सम्पि  भएको वा िनजले 
त्यसरी अिमल्दो उच्च जीवनःतर बनाएको वा अ  कसैलाई ठूलो दान, दातव्य, बकस 
िदएको फेला परेमा िनजले अदालतलाई त्यसको सन्तोषजनक हनुे सबदु िदन सकेमा 
बाहेक गैरकानूनी पले िरसवत िलएको अनमुान गिरनेछ र केबल अनमुानको आधारमा 
कसरुदार ठहरय्ाई अदालतबाट फैसला भएको छ भन्दैमा सो फैसला बदर हनु 
सक्दैन”भ े कानूनी व्यवःथा भएको देिखन्छ।सािवक ऐनको उक्त व्यवःथाले अनमुािनत 
कसरुलाई ःवतन्ऽ कसरु वा अपराधको पमा नसमेटेको जःतो देिखन्छ।मूलतः 
सािवकको ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०१७ लाई खारेज गद ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
जारी भएको अवःथा छ।उक्त ऐनको दफा २० ले गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न 
गरेको मािनने व्यवःथा गरेको छ।सो ऐनको दफा २०(१)  अनसुार “ूचिलत कानून 
बमोिजम सावर्जिनक पद धारण गरेको मािनने रा सेवकले ूचिलत कानूनबमोिजम पेस 
गरेको सम्पि  िववरण अिमल्दो तथा अःवभािवक देिखन आएमा वा िनजले मनािसव 
कारण िवना अिमल्दो र अःवभािवक उच्च जीवनःतर यापन गरेमा वा आफ्नो 
                                                            

92तलुसी नारायण ौे , नेपालको ूशासनः एक ऐितहािसक सन्दभर्, १९८९, प.ृ २८५  
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हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य,उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस िदएको 
ूमािणत भएमा त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गिरएको हो भ े कुराको 
िनजले ूमािणत गनुर् पनछ र नगरेमा त्यःता सम्पि  गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको 
मािनने साथै यःतो कसरु गरेको ूमािणत भएमा त्यसरी आजर्न गरेको सम्पि को 
िवगोअनसुार २ वषर्सम्म कैद र िवगो बमोिजम जिरवाना गरी त्यसरी आजर्न गरेको 
गैरकानूनी सम्पि  समेत जफत गिरने” व्यवःथा रहेको छ।त्यसैगरी उक्तऐनको दफा 
४७ मा कुनै व्यिक्तले यो ऐन वा ूचिलत कानूनबमोिजम ॅ ाचार गरेको मािनने कुनै 
कायर् गरी आजर्न गरेको सम्पि  र सो बाट बढे बढाएको अन्य सम्पि समेत आफ्नो वा 
अ  कसैको नाममा राखेको ूमािणत भएमा त्यःतो सम्पि  जफत हनेु व्यवःथासमेत 
गिरएको छ।  

४.२. अन्य केिह मलुकुमा गैरकानूनी सम्पि आजर्न सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा 

हाॆो कानूनी व्यवःथासँग तलुनात्मक अध्ययन गन उ ेँयले यस अध्यायमा खासगरी 
भारत, बेलायत र अमेिरकाका कानूनी व्यवःथालाई संक्षेपमा उल्लेख गन ूयास 
गिरएको छ।  

४.२.१.भारत (India) 

भारतको कानूनी व्यवःथा अध्ययन गदार् वेलायतीह ले पिहलोपटक संिहताब  गरी 
जारी गरेको कानून भारितय दण्ड संिहता १८६० ( The Indian Penal Code, 1860 )  
हो।उक्त संिहताको एउटा महलमा रा सेवक कमर्चारीह बाट हनेु ॅ ाचार र 
ॅ ाचारजन्य अन्य कसरुजन्य व्यवहारका सम्बन्धमा व्यवःथा गिरएको छ।खासगरी 
भारतमा सावर्जिनक जीवनमा हनु सक्ने ॅ ाचारजन्य समःयालाई व्यविःथत गनर्का 
लागी िवशेष कानूनको पमा The Prevention of Corruption Act, 1947 जारी गिरएको 
देिखन्छ।य पी उक्त कानूनमा भएको सन ्१९६४ को संसोधनसम्म “The possession 
of Disproportionate assets by a Public Servant was not a substantive offence by 

itself...” भ े धारणा रहेको िथयो। सन ्१९६४ को Santhanam Commit  ले गरेको 
िसफािरस बमोिजम पािरत Anti-Corruption law (Amendment) Act, 1964 ले अःवभािवक 
सम्पि लाई सारभतू अपराधको पमा ःथापित गरेको छ। यसको सामियक िनरन्तरता 
ःव प सन ्१९४७ को ऐनलाई खारेज गरी िनिमर्त The Prevention of Corruption 



74 
 

Act,1988 ले समय सापेिक्षत व्यवःथा गरेको देिखन्छ।93उक्त ऐनमा कुनै पिन 
रा सेवक वा ितनको behalf मा कुनै व्यिक्तले अनिुचत वा अिमल्दो िकिसमले 
अःवभािवक िकिसमले आफ्नो साथमा कुनै सम्पि  वा सो को ॐोत साधन राखेको 
देिखएमा त्यसको वैध आम्दानीको ॐोत पु ी गनर् नसकेमा त्यःतो रा सेवकले घसु 
िरसवत खाएर वा आफ्नो पदको दु पयोग गरेर त्यःतो सम्पि  आजर्न गरेको मानी 
सजाय हनेु व्यवःथा गिरएको छ।94यस ूकृितको कसरुमा १ वषर्देिख ७ वषर्सम्म कैद 
सजाय र जिरवाना समेत हनेु व्यवःथा गिरएको छ।उक्त ऐनमा सन ् २०१३ मा 
गिरएको संसोधनले घसु िरसवत िदने व्यिक्त, Commercial Organizations को घसु 
िरसवत र यःता ूकृितका कसरुको कारवाहीको समयावधीलाई िनि त गरेको देिखन्छ 
भने लोकपाल र लोकआयकु्त ऐन, २०१३ ले एउटा निवनतम Ombudsman लाई 
केन्ि तथा राज्य तहमा संःथागत गद केन्ि एवं राज्य सरकारका सम्बिन्धत सावर्जिनक 
पद वा शिक्तमा रहेको िजम्मेवार व्यिक्त वा अिधकारीहलाई कारवाही गन अिधकार 
ूदान गरेको देिखन्छ।  

४.२.२.बेलायत (United Kingdom) 

बेलायतमा "The Public Bodies Corrupt Practices Act, 1889" लाई ॅ ाचार 
िव को पिहलो सामान्य कानूनको पमा िलइन्छ।उक्त कानूनलाई  The Prevention 

of Corruption Act, 1906 ले ूितःथापन गरेको देिखन्छ भने उक्त कानूनले ॅ ाचारजन्य 
मु ामा ूमाणको भार Balance of Probabilitiesको आधारमा ूितवादी मािथ राख्न ेकायर् 
गरेको देिखन्छ।उक्त ऐन समेतलाई The Prevention  of Corruption Act, 1916 ले 
ूितःथापन गरेको देिखन्छ।त्यसैगरी  Anti-terrorism Crime and security Act, 2001 ले 
सावर्जिनक पदािधकारीले गन कितपय ॅ ाचारजन्य कायर्लाई व्यविःथत गरेको देिखन्छ 
भने कितपय अवःथामा त्यःता पदािधकारीबाट हनेु िनि त ूकृितका कायर्लाई 
ॅ ाचारको अनमुान योग्य कायर्का पमा िलएको देिखन्छ।हाल ूचलनमा रहेको The 

Bribery Act, 2010  लाई घसु िरसवत र अन्य ॅ ाचारजन्य कायर्लाई िनयन्ऽण गन 
िवशेष कानूनको पमा िलएको छ।जसले संयकु्त अिधराज्य वेलायतका सम्पूणर् कम्पनी 
अन्तगर्तका उल्लेिखत कायर्लाई समेत समेटेको छ।उक्त ऐनले िवदेशी सावर्जिनक 
                                                            

93Supra Note,12P. 42 
94The prevention of corruption Act, 1988 section 13( 1) (e) 
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पदािधकारीलाई घसु िदने कायर्लाई समेत कसरुको दायरामा राखेको छ।उक्त ऐनले 
घसु िरसवत वा अन्य ॅ ाचारजन्य कायर्मा १० वषर् सम्म कैद र िवगोको आधारमा 
जिरवाना हनुे अभ्यासलाई आत्मसात गरेको देिखन्छ।खासगरी संयकु्त अिधराज्य 
वेलायतले "Unexplained wealth Order" जारी गरी लाग ुगरेको नयाँ कानूनी व्यवःथा 
Criminal Finances Act, 2017 जारी गरी अःवभािवक वा अिमल्दो िकिसमले आजर्न 
गिरएका सम्पि लाई अवैध घोिषत गद जफत गन िवशेष कानूनको पमा जारी गिरएको 
छ र ॅ ाचारजन्य कायर्वापत आिजर्त Unexplained wealthलाई समेत उक्त कानूनले 
कारवाहीको दायरामा ल्याउने निवनतम पमा ूवन्ध गरेको पाइन्छ।95 

४.२.३ अमेिरका (United State of America) 

संयकु्तराज्य अमेिरकाले गरेको कानूनी ूबन्धलाई हेदार् गैरकानूनी सम्पि  आजर्न 
अथार्त Illicit Enrichment का सम्बन्धमा छु ै िवशेष कानून ूयोगमा 
देिखदैन।ॅ ाचारजन्य कायर्लाई िनयन्ऽणका लागी िविभ  छिरएर रहेका ूबन्ध ूयोग 
रहेको देिखन्छ।संिघय तथा राज्य अदालतह ले क्षेऽािधकार महण गन गरी िविभ  
Domestics Bribery laws रहेको देिखन्छ।खासगरी The Hobbs Act, 1951,Foreign 

Corrupt Practices Act, 1977 (FCPA ), OECD Convention on Combating Bribery of 

foreign Public Officials in International Business Transaction ,1997 र Inter-

American Convention Against Corruption, 1996 लाई महत्वपूणर्कानूनी ूवन्धको 
पमा िलईन्छ। अमेिरकी कानूनमा भएको सजायको व्यवःथालाई हेदार् घसु लेनदेनमा 
१५ वषर्सम्म कैद र िवगोको तीन गणुासम्म जिरवाना हनु सक्ने व्यवःथा देिखन्छ। 
त्यसैगरी  Hobbs Act उलङधन गनलाई २० वषर् कैद र २,५०००० अमेिरकी 
डलरसम्म जिरवाना हनेु व्यवःथा गिरएको देिखन्छ।96 

                                                            
95UK/Criminal- Law/ anti-corruption-bribery- comparative- guide, visited on August, 1, 2020. 
96https://thelawreviews.co.uk/edition/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review-edition-
8/1210843/united-statesvisited on August,1,2020 
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४.२.४ संयकु्त रा संिघय ॅ ाचार िव को महासंन्धी,२००३ (UN Convention 

Against Corruption,2003 ) 

संयकु्त रा संघ ारा पािरत ॅ ाचार िव को महासंन्धीको धारा २० मा गैरकानूनी  
सम्पि  आजर्न गन कायर्लाई Illicit Enrichment  नामाकरण गिरएको पाइन्छ।पक्ष रा ले 
आफ्नो संिवधान र कानून ूणालीको आधारभतू िस ान्त अनसुार िवधाियकी र अन्य 
उपयकु्त ूबन्ध गरी यसलाई कसरुका पमा समेट्नेछन भन्दै कम बाध्यात्मक( Less 

Binding ) व्यवःथाको पमा ःवीकार गिरएको छ। उक्त धारामा मखु्यतः सावर्जिनक 
अिधकारीले आफ्नो कानून बमोिजमको आम्दानी हो भनी मनािसब पले देखाउन नसक्ने 
सम्पि को उल्लेखिनय अिभबिृ  गैरकानूनी आजर्नका पमा पिरभािषत गिरएको 
छ।त्यःतो सम्पि  िफतार् वा जफत गनर् सदःय रा ह ले अन्तरार्ि य सहयोग र 
आवँयक ूबन्ध गनछन भ े मान्यता िवकिसत गिरएको छ। 

  

पिरच्छेद-पाचँ 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्वन्धी मु ामा सब च्च अदालतको ि कोण 

यस अध्यायमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्वन्धी मु ामा सम्मािनत सब च्च 
अदालतबाट फैसला भएका मखु्य मु ाह मा ःथािपत िस ान्तह लाई उल्लेख गन ूयास 
गिरएको छ। 

नेपाल सरकार िव. जयूकाश ूसाद गु ा समेत97 

खदु खचर् भै जाने िविवध शीषर्कको रकमलाई आयमा समावेश गनर् कुनै कानून र 
िववेकसम्मत आधार नदेिखने।ःवयं ूितवादीले िजकीर िलन नसकेको िवषयमा कुनै 
िनजी संःथा िवशेषले पिछबाट लेखेको पऽका भरमा त्यःतो रकमलाई आयमा समावेश 
गनर् निमल्ने। 

पिरयोजना ूःतावमा उिल्लिखत लागत अनमुािनत भएकाले त्यःतो ूःतावमा केही 
घटबढ हनु ु अःवाभािवक हुँदैन।तर ःवलगानीको कि  पिन अंश लगानी नगरी 
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पिरयोजना िनमार्ण गरेको भ  निमल्ने।सावर्जिनक िजम्मेवारीको पदमा रहेका 
व्यिक्तह लाई राज्यले भन्सार छूटको सिुवधा िदई खरीद भएको गाडी आफूले ूयोग 
नगरी अन्यऽ भाडामा लगाई आय ूा  गरेको भ े कुरा ूथम ि मा नै कानूनसम्मत 
नदेिखने।गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भ े मु ामा यो यस 
वैधािनक ॐोतबाट आय आजर्न गरेको हो भनी पिु  गन दाियत्व ूितवादीउपर 
रहने।सावर्जिनक पदीय हैिसयतका कारण राज्यले िविश  व्यिक्तलाई भन्सार छूट िदई 
ूदान भएको सिुवधा जे जनु ूयोजनका लागी िदइएको हो सोहीअनु प ूयोग हनु ु
कानूनसम्मत र वाञ्छनीय हनु्छ।सावर्जिनक पदीय हैिसयतलाई िदइएको सिुवधाको गाडी 
ब्यापारीले जःतो भाडामा लगाएर आय आजर्न गरेको कुरा कानूनसम्मत मा  निमल्ने 
हुँदा आयको ॐोत नै कानूनसम्मत नभएको आजर्नलाई मान्यता िदन निमल्ने। 

आयॐोतका सम्बन्धमा सरकारी कायार्लयले पठाएको तलवी िववरणका आधारमा 
आयको मान्यता ूा   हनु्छ।त्यसरी नै व्ययका सम्बन्धमा आिजर्त सम्पि , िशक्षा, 
ःवाःथ्यमा भएको खचर् र बक ःटेटमेण्टबाट ूमािणत भएको कारोवारको अ लाई 
मान्यता ूदान गनुर्पन। 

वैध ॐोतबाट हािसल हनु सक्ने आयको तलुनामा आिजर्त सम्पि  उच्च र अिमल्दो 
देिखन्छ, जीवनयापन र रहनसहनमा गिरएको खचर् अःवाभािवक देिखन्छ, आिथर्क 
कारोबार ःवाभािवक देिखँदैन भने सावर्जिनक पदको दु पयोग गरी गैरकानूनी पमा 
आजर्न गरेको भ े अनमुान ःवतः पिु  हनुे। 

२.नेपाल सरकार िव.शाही नेपाल वायसेुवा िनगमको कायर्कारी अध्यक्ष रामा ा चतवुदी 
समेत98 

जनु सम्पि को ॐोत पिु  हनु नसकेको हो त्यःतो सम्पि  आजर्न गदार् हालको मूल्य 
ितिरने नभई तत्काल ूचिलत मूल्य नै लगानी भएको हनु्छ।त्यससमयको आयॐोतका 
आधारमा आिजर्त सम्पि को ॐोत पिु  भए नभएको कुरालाई नै ऐनले कानूनी र 
गैरकानूनी आजर्न छु ाउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यःतो सम्पि  आजर्न गदार् ॐोत 
कित िथयो र कित लगानी गरेको हो भ े कुराबाटै कसूर िनधार्रण हनुे र िवगो कायम 
गनुर्पन। 
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अिभयोग दावीमा ॐोत खलेुको र नखलेुको सम्पि का सम्बन्धमा िकटान नभएको 
अवःथामा अदालतले न्याियक िववेक ूयोग गरी त्यःतो वगीर्करण गनुर्को िवकल्प 
नभएकोले सो कुरामा ू  उठाउन ुउिचत हनु नसक्ने। 

अनसुन्धानको ूिबयामा रहन गएका भिनएका र सम्बिन्धत अदालतबाट मौकैमा 
सपुिरवेक्षण भएका ूािविधक ूकृितका अित सूआम िवषयह लाई जनुसकैु तहसम्म 
उठाइएकै कारणबाट मु ाको िवषयवःतिुभऽ अन्तिनर्हीत रहेका मखु्य कानूनी र तथ्यगत 
ू ह  ओझेलमा परेको वा ितनको सान्दिभर्कता कम भएको सम्झन र अथर् गनर् 
निमल्ने। 

बकसपऽबाट सम्पि  ूा  गनर् सामान्यतया बकसपऽ पाउनेले दातालाई िनजको 
व्यवहारमा कुनै तरहले सहयोग पयुार्एको वा सेवा गरी िरझाएको हनु ु पन िःथित र 
अवःथाको िव मानता अपिरहायर् हनेु। 

देवानी मु ामा सम्पि  हःतान्तरणको िबयाबाट कसैको हक गए नगएको कुरालाई 
मखु्य पमा हेन गिरन्छ।साथै सम्पि  ूा  गन कुरामा ूा कतार्को िनजी ान, सीप वा 
ूयासले सो सम्पि  ूा  गरेको हो, होइन र अन्य कसैलाई बण्डा गनुर्पन नपन िवषयमा 
सम्म िनणर्य िनरोपण हनुे गदर्छ।तर बकसपऽ ूा  गन कायर् कानूनिवपरीत हुँदैन भ े 
कुराको आडमा गैरकानूनी आजर्नलाई लकुाउने माध्यमको पमा यःतो व्यवहारलाई 
सदैब मान्यता िदइन ुपदर्छ भ े तकर्  न्यायोिचत हनु नसक्ने। 

िवगत लामो अविधको कृिष आयको दावी िलइएको िःथितमा ूितवादीका के कुन 
जग्गामा के कुन सालमा के कःतो ूकृितको बाली लगाइएको िथयो, त्यसबाट के कित 
पिरमाणमा उब्जनी भएको िथयो र िनजले सोबापत के कित रकम ूा  गरेको हो भ े 
कुरा हाल आएर ठोस पमा यकीन गन कायर् सिजलो नभए तापिन ॐोत देिखन्छ भने 
त्यसबाट आय ूा  हनेु कुरालाई सहजै इन्कार गनर् न्यायोिचत नहनेु। 

न्याियक ूिबयामा ूमाण बझु्ने तथा ूा  ूमाण महण गन सम्बन्धमा िनि त ्
कानूनी आधार र न्याियक मापदण्डह  रहेका छन ् । त्यसको िवपरीत जनुसकैु 
ूिबयाबाट िमिसलमा समावेश हनु आएका कुरालाई ूमाणको पमा मा  र त्यसको 
आधारमा कुनै पिन न्याियक िनंकषर्मा पगु्न सम्भव नहनेु। 
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शपथपऽको माध्यमबाट िवदेशमा सम्पि  पाएको भनी िजकीर िलने पक्षले त्यःतो 
सम्पि  आफ्नो मलुकुमा के कुन िमितमा, के कुन माध्यमबाट आएको, जम्मा भएको, 
सटही भएको हो सो सबै कुराको कारोवार (Transaction)ूमािणत हनुे आधारसिहत पिु  
गनुर्पन। 

अमूतर् पमा कसैलाई उच्च जीवनशैली िबताएको भनी आरोप लगाउन ुमाऽ पयार्  
हुँदैन।यःतो आरोप ूमािणत हनुका लागी िनि त वःतगुत आधारह को उपिःथित पिन 
अपिरहायर् हनु्छ भ े कुरामा िवमित हनु सक्दैन। 

गैरकानूनी आजर्न वा ॅ ाचारको सन्दभर्मा उच्च जीवन यापन गरेको भ े ू  उठ्छ 
भने िनःसन्देह पमा त्यसको ूत्यक्ष सम्बन्ध अन्य कुरामा भन्दा मौििक वा आिथर्क 
गितिविध वा िबयाकलापसँग जोिडएको भौितक िवषयसँग रहेको मा ु पन। 

अःवाभािवक तथा उच्च जीवनःतर यापन गरेको भनी ऐनमा ूयकु्त भएको उक्त 
वाक्यांशले कुनै रा सेवकले ूा  गन वैध आयॐोतको तलुनामा अिमल्दो वा नसहुाउने 
तथा धा  नसक्ने जीवनःतर यापन गन वा गरेको कुरालाई ईंिगत गरेको सम्झन ुपन। 

हाल साथमा नरहेको (Non-possession) भ ेसम्मकै आधारमा िवगतमा अिःतत्व 
ूमािणत भई रा सेवकको आयको तलुनामा अिमल्दो र अःवाभािवक तथा िनजको 
जीवनःतर उच्च बनाउने ॐोतह को खोजी गनर् निमल्ने। 

कर फ ट वा लगतक ा ूयोजनको लागी मौकामा कर कायार्लयमा पेश गरेको 
िववरण मौजदु हुँदाहुँदै सोको िवपरीत हनुे गरी पिछबाट पेश गिरएका लेजर वा 
वासलातबमोिजमको कारोवारको अ लाई मान्यता िदन निमल्ने। 

खाताको रकम ब्याजबापतको भएकोले त्यसको ॐोत िदनपुन होइन भनी िजकीर 
िलनको लागी त्यसको मूलधन बैध िथयो भ े तथ्य पिु  गनर् सक्नपुन हनु्छ।तत्काल 
खातामा नरहेको कारणले मूलधनउपर दावी भएन भन्दैमा ब्याज ःवतः बैध भएको भनी 
अथर् गनर् निमल्ने। 
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३.लीलाराज गौतम समेत िव. नेपाल सरकार99 

व्यिक्तगत पमा लेिखएका र परीक्षण गनर् नसिकने िनजी डायरीलाई 
कानूनबमोिजमको अका  ूमाणको पमा महण गद जाने हो भने त्यसले गलत 
संःकार र कृिऽम ूमाणको िसजर्नालाई बढावा िदने हुँदा अदालतले त्यःता कृिऽम र 
बनावटी ूमाणको िसजर्ना हनेु ूिबयालाई अपनाउन र ूोत्साहन गनर् नहनेु। 

जाँच अविधमा आफूले आजर्न गरेको सम्पि  छोरा र ौीमतीलाई वण्डा लगाइिदएकै 
कारणले त्यसको ॐोत पिु  गनुर्पदन भ े तकर् लाई ःवीकान हो भने सावर्जिनक पदमा 
रहेका हरेक व्यिक्तले जनुसकैु व्यहोराले आजर्न गरेको सम्पि  त्यसरी नै हक 
हःतान्तरण गरेर ॐोत पिु  गनुर्पन दाियत्वबाट उन्मिुक्त पाउने अवःथा रहने। 

पित प ी र छोरा छोरीह बीच अंशवण्डाको िलखत पारीत गरी छुि  िभ  भएको 
देिखएपिन ॅ ाचार मु ाको ूयोजनको लागी त्यःतो वण्डापऽमा लेिखएका सम्पि ह को 
ॐोत पिु  गन दाियत्वबाट उन्मिुक्त नहनेु। 

सम्पि को ॐोतलाई कानूनी आवरणले ढाकी हालैको बकसपऽ भ े शब्द िलखतमा 
उल्लेख गरेकै आधारमा त्यःतो सम्पि लाई ॅ ाचार मु ाको ूयोजनको लागी 
बकसपऽबाट आएको मानी त्यसको ॐोत खोज्न ुनपन भनी अथर् गनर् निमल्ने। 

आयोगले अिभयोग दावी गन हकलाई िवशेषािधकार मानी मन लागे छूट िदने र मन 
नलागे दावी गन मनोमानी र ःवेच्छाचािरता देखाउन सकै्तन।कानून, न्याय र िववेकको 
अधीनमा नरही अिभयोगपऽ दायर गन हो भने न्यायले ःवच्छता गमुाउँदछ।यसलाई 
गम्भीर िजम्मेवारी सम्झेर आयोगले अनसुन्धान एवम ् अिभयोजन गनर् सक्न ु
पदर्छ।अन्यथा अ मािथ अिख्तयारको दु पयोगको दावी गन आयोगका पदािधकारी वा 
कमर्चारीह  ःवयम ्पिन त्यःतो दोषको भागीदार हनुसक्ने अवःथा नआओस ्भनी सतकर्  
रहन ुपन। 

बकस िदनपुन कुनै कारण नै नभई मूल्य िलएर िलखतमा हालैदेिखको बकसपऽ भनी 
उल्लेख गरी झूठो व्यवहार देखाउने दाताले पिन सम्पि को ॐोत लकुाउन म त गरेको 
देिखन्छ।तर वादीले त्यःता दाताउपर कुनै कारवाही र दावी गरेको नदेिखएको 
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अवःथामा अदालतले त्यःता दाताको हकमा अन्यथा गनर् िमलेन।त्यसैले िवशेष 
अदालतले जग्गाह लाई खरीद मानेको फैसला ूःततु मु ाको ूयोजनको सन्दभर्मा 
िमलेकै देिखने। 

ठूलो पिरमाणको सनु िक  सक्नेले अकार्को लकरमा सनु राख्न िदएको भ  ेबयान 
आफमा िव ासूद नदेिखने हुँदा आफ्ना गठमेलका मािनसह लाई िमलाई जनुसकैु 
समयमा तयार पानर् सिकने घरायसी बनावटी कागज खडा गरी गराई आफूले ॐोत पिु  
गनुर्पन सम्पि को मूल्य घटाउने उ ेँयले अपु  बयान गरेको र गनर् लगाएकै भरमा 
ूितवादीकै नामको बक लकरमा भएका सनुलाई उनाउ व्यिक्तको भ  निमल्ने। 

काठमाड  जःतो ःथानमा पाँचवटा घर भएको र भाडाबाट अःवाभािवक र उल्लेख्य 
पिरमाणको आय ूा  गरेको िजकीर िलइन्छ भने त्यसलाई व्यवसायकै पमा मा ु पन 
हुँदा मौिखक िजकीरका भरमा आय ूदान गनर् िमल्दैन।ठूलो पिरमाणमा घर भाडा ूा  
गरेको भ े व्यिक्तले घर भाडामा िदएको संझौता तथा कर ितरेको ूमाण पेश गनुर्पन। 

अपु , अतािकर् क र हचवुा आधारमा गिरने कल्पनाबाट अदालत सन्तु  हनु सकै्तन । 
वःतिुन  आधारिबना नै हचवुाको आधारमा िलइने दावीलाई कानूनसंगत मा  नसिकने। 

आफ्नो िजकीरलाई वःतपुरक र कानूनले मान्यता िदएका ूमाणबाट पिु  वा खण्डन 
गनर् तथ्ययकु्त र वःतिुन  ूमाण ूःततु गनर् नसकेको अवःथामा मु ाका पक्षले अपु  
भनाई राखेकै आधारमा अदालतले पिन त्यसै गन अवःथा नरहने। 

कृिष आयको िनधार्रण सम्बन्धमा सरकारी ःतरबाट छु ै वै ािनक मापदण्ड िनधार्रण 
नभएको िःथितमा त्यसको आय िनधार्रण गनुर्पन िःथित िसजर्ना भएमा सरकारी ःतरबाट 
नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी तोकेको मोहीले जग्गाधनीलाई बझुाउन ु पन 
कुतको दरलाई नै कृिष आय िनधार्रण गन आधार बनाउन ुपन। 

घडेरी ूयोजनका लागी खरीद भएका जग्गाह  आयॐोत बढाउने उ ेँयले 
व्यावसाियक पमा धान र गहुँलगायत तरकारी उत्पादनको खेती गन कायर् गरेको भनी 
वःतिुन  आधारिबना िजकीर गरेकै भरमा िव ास गनर् नसिकने। 

िवदेशबाट ूा  भएको रकम के कसरी देशिभऽ िभिऽएको हो र सो रकमको ॐोत 
के हो भ ेतफर्  ध्यान निदने हो भने अवैधािनक रकमले ःवतः कानूनी आवरण ूा  गन 
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हुँदा िवदेशबाट रकम ूा  भएको भनी दावी गन पक्षले त्यःतो रकमको ॐोतलाई पिु  
गन दाियत्वबाट उन्मिुक्त पाउन नसक्ने। 

४.नेपाल सरकार िब. यवुराज शमार् समेत100 

सरकारवादी फौजदारी मु ाको आधारभतू र मूल दावी भनेको अिभयोगपऽ वा 
आरोपपऽमा िलइएको दावी नै हो।त्यसैका आधारमा नै अदालतबाट अिभयोग 
दावीअनसुार सजाय हनेु वा नहनेु भनी ठहर हनुे। 

ूाईभेट कम्पनीको शेयर िकनवेच संःथापकह सँग सम्बिन्धत नातेदार, साथीभाइ वा 
िचनेजानेका ब्यिक्तबीच गोप्य र अनौपचािरक तवरबाट हनुसक्ने अवःथालाई इन्कार गनर् 
सिकँदैन।शेयर िकनबेचका लागी सम्बिन्धत िनयमनकारी िनकायको पूवर् अनमुित 
नचािहने हुँदा सम्बिन्धत कम्पनी र कम्पनी रिज ारको कायार्लयको अिभलेखवाट 
ूितवादीको नाममा उक्त कम्पनीको शेयर ःवािमत्व नदेिखएको भ े आधारले माऽ 
िववाद पनुर् अगावै ःवतन्ऽ पमा ूितवादीले आिधकािरक िनकायमा पेश गरेको िववरण 
अन्यथा हो भ  निमल्ने। 

गैरकानूनी आजर्न गरेको भनी पन ॅ ाचारका मु ाह मा जाँच अविधमा ूितवादीले 
आजर्न गरेको सम्पि  र गरेका खचर्ह को सो अविधमा िनजलाई कानूनी पमा ूा  
भएका आयह बाट ॐोत पिु  गनर् सक्नपुन। 

आधारभतू सम्पि को ॐोत पिु  गनर् नसकेको अवःथामा त्यसबाट बढेबढाएको 
सम्पि  समेत ःवतः गैरकानूनी हनुे भई दफा ४७ बमोिजम जफत हनेु िःथित 
रहन्छ।त्यसैले बढेबढाएको सम्पि को ॐोत खोज्न वा त्यःतो सम्पि बाट आधारभतू 
सम्पि को ॐोत पिु  हनेु गरी अथर् गनर् िमल्दैन। बढेबढाएको सम्पि लाई आयको 
मान्यता िदँदा पिरणामतः त्यसले आधारभतू सम्पि कै ॐोत पिु  हनुजाने अवःथा िसजर्ना 
हनु आउँछ, जनु कानूनसम्मत हनु नसक्ने। 

                                                            
100ने.का.प. २०६९,िनणर्य नं. ८८८६,अंक ९ 
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फौजदारी मु ामा अदालतले अिभयोग दावी िलइएको भन्दा बढी ूितवादीलाई सजाय 
हनुे गरी िनणर्य िदन िमल्दैन।त्यसो गिरन ु न्यायका मान्य िस ान्तअनु प पिन 
हदैुन।तथािप माग दावी िलइएको सजायको दायरािभऽै रही िमिसल संलग्न 
सबूदूमाणको वःतिुन  मलु्याङकनका आधारमा न्याियक िनंकषर्मा पगु्ने अिधकार 
अदालतमा अन्तिनर्िहत रहेको हनु्छ।अिभयोग पऽमा िलइएको मूल दावीको सीमािभऽ 
रही िमिसल संलग्न तथ्यूमाणको मलु्याङकन र िव षेण गरी ूितवादीको आयॐोत, 

सम्पि  तथा खचर्को समिुचत िनंकषर् िनकािलन ु ूचिलत कानून र ःथािपत न्याियक 
िस ान्त अनु प नै हनेु। 

 

५.नेपाल सरकार िव.देवने्ि डंगोलसमेत101 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको मु ामा अिभयोजन पक्षले अिभयकु्त (क) सावर्जिनक पद 
धारण गरेको मािनने रा सेवक हो र (ख) िनजसँग िनजको वैध आयॐोतसगँ अिमल्दो 
वा अःवाभािवक सम्पि  छ भ े मु ा हेन िनकायलाई देखाउनपुछर् । अिभयोजन पक्षले 
त्यित गरेको िःथितमा िनद िषताको ूमाण ूितवादी पक्षले गजुानुर्पछर्।अथार्त ् उसले 
अदालतलाई आफूसँग रहे भएको सम्पि को वैधता तकर् स त पमा ःथािपत गनुर्पन। 

गैरकानूनी सम्पि को आजर्नको मु ामा घटना िवशेषमा आधािरत ॅ ाचार मु ामा 
जःतो अिभयोग शंकारिहत तवरबाट ूमािणत हनु आवँयक हुँदैन।यःता मु ाह मा 
ूमाणको ूचरुता (Preponderance of evidence) कता छ सो हेरी अदालत िनणर्य 
िनंकषर्मा पगु्दछ।यो नै अःवाभािवक सम्पि  आजर्नको मु ाको मह वपूणर् आयाम हनुे। 

अकुत सम्पि को सम्बन्धमा कानूनले महण गरेको ूमाणको भार अिभयकु्तमा सन र 
दोषी वा िनद िषताको िनणर्य ूमाणह को ूचरुताको आधारमा हनुे यी दईु िस ान्तह  
ःखिलत हनु पगु्दछन।्पिरणामतः "समाजमा आिथर्क अनशुासन, नैितकता र सदाचार 
कायम राख्ने" ऐनको उ ेँय िनःतेज हनुपगु्ने। 

                                                            
101ने.का.प. २०७५,िन. नं. ९९३२,अंक १ 
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गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको मु ामा रा सेवकको हैिसयतमा िबताएको अविध, 

त्यसबीचमा िनजको चल अचल सम्पि मा भएको वृि , िनजले गरेको खचर्मा िलखतबाट 
देिखएको िःथितमा िलखतलाई आधार गरी र िलखत नभएकोमा अनमुानसमेत गरी कुल 
सम्पि , सोमध्ये पैतकृ पबाट ूा , वैध ॐोतबाट आजर्न भएको पिु  भएको र वैध 
ॐोतबाट पिु  हनु नसकेको के कित छ ूमाणह को ूचरुता (Preponderance of 

evidence) हेरी िनणर्य िनंकषर्मा पिुगन। 

अकुत सम्पि मा न्याय िन पणको बममा ूमाणह को ूचरुतालाई हेदार् र दोषी वा 
िनद िषताको ूमाण परीक्षणको आधार मान्दा अिभयोगपऽमा के कुन सम्पि लाई ॐोत 
खलेुको वैध मािनएको रहेछ भ े कुराह तफर्  पिन अदालतले ध्यान िदई अिभयोग पऽ 
र ूमाणको सममतामा नै िनणर्य िनंकषर्मा पगु्नपुछर्।अिभयोगपऽमा कुन सम्पि लाई 
वैध मािनएको छ भनने् कुरालाई िबसीर् ॐोत नखलेुको सम्पि लाई माऽ वैध ठहरय्ाउन 
खोिजएमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको मु ामा पिन ूमाणह को ूचरुताको िस ान्त 
ूितःथािपत हनु गई घटना िवशेषमा आधािरत ॅ ाचार मु ामा जःतै अकुत सम्पि को 
कसरुमा पिन आरोप शंकारिहत तवरबाट ूमािणत हनुपुन (Beyond reasonable doubt) 

िस ान्त नै हावी हनुपगु्ने। 

सरकारी सेवामा रहेको रा सेवकको सम्पूणर् समय सरकारको हनु्छ।कायार्लय समय 
बािहर गदार् पिन काम गनर् अिख्तयारवालाबाट अनमुित िलएको हनुपुछर्।त्यसरी कायर् गनर् 
अनमुित िलई रकम आजर्न गरेकोमा पिन ूा  रकमको कर ितरेको आिद ूमाणह  
पेस गरेको हनुपुछर्।ूमाण पेस नगरेको अवःथामा त्यसलाई मान्यता िदन निमल्ने। 

६.नेपाल सरकार िव. जनक िशक्षा साममी केन्ि िलिमटेडका तत्कालीन ूबन्धक महेन्ि 
गौतमसमेत102  

वःततुः कुनै पिन सम्पि  खिरद वा िनमार्ण गदार् जित रकम लगानी भएको हनु्छ 
सोही लगानी भएको रकमलाई नै यथाथर् मूल्य मा ु पन हनु आउँछ।यसरी सम्पि  
आजर्न गदार्को अवःथामा लागेको लागत मूल्य कित हो भ े यिकन गदार् सबरू् थम 
िलखतमा जिनएको वा उल्लेख भएको मूल्यलाई आिधकािरक मूल्य मा ु पन 
हनु्छ।िकनिक ूमाण कानूनले अन्यथा ूमािणत नभएसम्म िलखत ूमाणलाई सव म 

                                                            
102ने.का.प. २०७४,िन.नं ९७५१,अंक १ 
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ूमाणको पमा मान्दछ।ूमाण ऐन,२०३१ को दफा १४ ले िनयिमत पमा रािखएको 
खाता वोही, िकताब वा अन्य ॐेःतामा जिनएका कुरा ूमाणमा िलन हनुे कानूनी व्यवःथा 
गरेको देिखन्छ।तसथर् उपयुर्क्त कानूनी व्यवःथा अनसुार  िलखतमा उल्लेख भएको 
मूल्यलाई ूमाणमा िलन ुपन। 

वःततुः कृिषबाट आय हनुे कुरालाई इन्कार गनर् सिकँदैन कुन वषर् कुन जग्गाबाट 
कित आय हनेु भ े कुरा यिकनसाथ भ  पिन सिजलो छैन।जिमनको ूकृित, िसँचाईको 
उपलब्धता, मौसम, ूिविधको ूयोग, वालीको छनौट, बजार भाउ आिद जःता कुराले 
िनि त पमा कृिष आयलाई ूभािवत गरेको हनु्छ।त्यसैले कृिष आय यिकन गन 
गिणतीय मापदण्ड हनु सक्ने देिखँदैन।यस अवःथामा ूितवादीको नाउँको जग्गाको 
२०४५ सालदेिख २०५९ सालसम्मको कृिष आय िनकाल्न ुआफमा सिजलो िवषय 
होइन।तथािप कृिष आय हनुे कुरालाई ःवीकार गिरसकेपिछ कुनै मापदण्ड अवलम्बन 
गरी कृिष आयको सम्बन्धमा िनंकषर्मा पगु्न ुपन नै हनुे। 

न्याियक अनमुान शून्यताको उपज नभई त्यसलाई पिन कुनै तथ्य ूमाणले समथर्न 
गरेको हनुपुदर्छ। कुनै तथ्य ूमाण िवना कोरा अनमुान लगाई न्याियक िन पण गनुर् 
न्याियक मूल्य मान्यतािवपरीत हनु जान्छ।तसथर् वादी पक्षले ूितवादीको खचर् यिकन 
गरी दाबी िलन नसकेको र ूितवादीको तफर् बाट खेतीपातीसमेतबाट आउने िहःसाबाट 
खचर् चलाएको भनी यिकन खचर्को िववरण आउन नसकेको यःतो अवःथामा अदालत 
आफले तथ्यको उत्खनन गरी ूितवादीको जाँच अविधको सालवसाली खचर्को िववरण 
िनकाली िनणर्यमा पगु्न अिभयोजनात्मक न्याय प ितलाई आत्मसाथगरेको अदालतको 
सीमािभऽको िवषय हनुसक्ने नदेिखने। 

कितपय खचर्का ॐोत लकेुका हनु सक्ने र आपसी सम्बन्ध र व्यावहािरकताको 
िहसाबले आिथर्क कारोबार गन बममा आजर्न भएका कितपय आयका ॐोत नदेिखएका 
हनु सक्ने वा ूमाणको अभाव रहन सक्ने तथ्यलाई पिन इन्कार गनर् सिकँदैन।कुनै 
िनि त अविधको आय व्ययको िववरण ठोस पमा िनकाल्न किठनाइ हनुे यस कटु 
यथाथर्लाई मध्यनजर गरेर िवधाियकाबाट उक्त ऐनको तजुर्मा गदार् अिमल्दो र 
अःवाभािवक उच्च जीवन यापन गरेमा भ े वाक्यांशको ूयोग भएको िनंकषर् िनकाल्न 
सिकने। 
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७.नेपाल सरकार िव. नेपाल टेिलकम काठमाड का विर  ूािविधक अिधकृत अिनलकुमार 
आचायर्समेत103 

कमर्चारीले सम्बिन्धत िनकायबाट ःवीकृित निलई अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी गन 
वा आिथर्क लाभ वा कुनै सिुवधा ूापत् गन गरी परामशर्दाता, सल्लाहकार वा कुनै 
हैिसयतले कायर् गरेमा सो िवषय रा सेवक कमर्चारीको व्यावसाियक आचरणको ूितकूल 
हनुे हुँदा िवभागीय कारबाहीको दायरािभऽ हेिरने िवषय हनुे। 

सम्बिन्धत िनकायबाट ःवीकृित निलई काम गरेकै आधारमा सो कायर्बाट आजर्न 
गरेको सम्पि लाई गैरकानूनी सम्पि  मानन् ुन्यायोिचत नहनेु। 

पिरच्छेद-छ 

न्याियक अभ्यासबाट ःथािपत मान्यता 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बिन्धत मु ामा सम्मािनत सम्मािनत सव च्च अदालतले 
िविभ  मु ाका रोहमा िविभ  Issue  ह मा  न्याियक ि कोणको िवकास गद 
आईरहेको देिखन्छ।  

मािथ उल्लेख गिरएको मु ाह को अध्ययन िव षेण गदार् यस सम्बन्धमा देहाय 
बमोिजम िवषयगत िशषर्कह  सापेक्ष पमा न्याियक मान्यताबाट िवकिसत गिरएको 
देिखन्छ।यस अध्यायमा न्याियक अभ्यास ारा ःथािपत भएका मान्यताह लाई संक्षेपमा 
उल्लेखन गन ूयास गिरएको छ।  

६.१ सम्पि को मलु्याङकन 

घर जग्गा जःतो अचल सम्पि को मूल्यमा समय अनु प पिरवतर्न आउँछ।त्यःतो 
सम्पि को मूल्यबिृ  हुँदै जाने कुरा ःवभािवक ूिबया नै हो।ॅ ाचार जःता गम्भीर 
ूकृितका अपराधमा त्यःतो घरजग्गाको मलु्याङकनको िवषय अन्यन्त महत्वपूणर् 
बन्दछ।घर जग्गा खिरद िविबका लािग राज्यले त्यःतो घर जग्गा अविःथत रहेको 
ःथानका आधारमा फरक-फरक न्यूनतम मूल्य िनधार्रण गन गरेको पाइन्छ।राज्यले 
कर ूयोजनका लािग (मालपोत, रिज ेशन दःतरु, घर बहाल आदी ) घर जग्गाको 

                                                            
103ने.का.प. २०७६, िन. नं. १०२१८, अंक ३ 
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न्यूनतम मलु्याङकनको आधार ूःततु गरेको भएपिन वाःतिवक कारोवार  सोही मूल्यमा 
हनु्छ भ े  कुनै िनि तता छैन।सरकारले तोिकिदएको मूल्य र वाःतिवक मूल्यका 
िवचमा ठूलो अन्तर रहने गरेको देिखन्छ।यही यथाथर्तालाई ीगत गरी अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगले हालको मूल्यलाई आधार बनाएर िवगो कायम गन 
गरेको अभ्यास कितपय मु ामा ूयोगमा ल्याएको देिखएको छ।104 

खासगरी िचरि वी वाग्ले समेत ूितवादी भएको ॅ ाचार मु ामा यस सम्बन्धमा 
पिहलो पटक अनसुन्धानको बममा गिरएको मलु्याङकनको आधारमा नभै िलखत मूल्य 
अथार्त सम्पि  आजर्न गदार्को मूल्यको आधारमा नै िवगो कायम गनुर् मनािसव हनुे भिन 
िलखत मूल्य र तत्कािलन लागतका आधारमा सम्पि को मलु्याङकन गनुर्पन भिन 
िस ान्त कायम भएको देिखन्छ।त्यसैगरी रामा ा चतवुदी समेत ूितवादी भएको 
ॅ ाचार मु ामा िचरि वी वाग्लेको मु ामा ूितपािदत उपरोक्त िस ान्त नै अंिगकार 
भएको पाइन्छ।साथै ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा २० र ४७ को अन्तर 
सम्बन्ध ू  गद ॅ ाचारजन्य कायर्बाट आजर्न गरेको गैरकानूनी सम्पि को िवगो 
कायम गन र जफत गन  सम्बन्धमा ऐनले पथृक-पथृक मापदण्ड अवलम्बन गरेको, र 
गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको सम्पि को िवगो कायम गरी सजाय गन तथा बढे, 
बढाएको सम्पि लाई आजर्न गरेको िवगो कायम नगरी जफत माऽ गन िवधाियकी 
मनसाय रहेको,  बढे बढाएको सम्पि को पिन िवगो कायम गन ऐनको उ ेँय रहेको 
भए दफा २० बाट सो कुरालाई बाहेक गनुर् पन र बढे, बढाएको सम्पि  जफत हनेु 
िवषय दफा ४७ मा छु ै समाबेश गनुर् पनार्को कुनै िववेक सम्मत र मनािसव आधार 
नदेिखएकाले हालको मूल्यलाई आधार मानी िवगो कायम गनुर् पन भ े वादी पक्षको 
पनुरावेदन िजिकर आधारिहन भई िलखत मूल्य र तत्कािलन कारोवार मूल्यलाई 
आधारमानी िवगो कायम गरेको देिखएको छ।यस पिछ िनणर्य भएका सबै मु ाह मा 
सम्पि  मलु्याङकनका सम्बन्धमा यसै िस ान्तको अवलम्बन हुँदै आएको हुँदा घर 
जग्गाको मलु्याङकन िलखत मूल्य र तत्कािलन लागतका आधारमा हनेु भ े कुरामा 
िनि तता कायम भएको देिखन्छ।  

                                                            
104पूवर्पाद, १ प.ृ१५-१६ 
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६.२. बकसपऽ 

बकसपऽ िलने र िदने व्यिक्तह का िवचको सम्बन्ध, व्यवहार र हैिसयत, बकसपऽ 
माफर् त हक हःतान्तरण गिरएको सम्पि को मूल्य आदी समेतका आधारमा सम्ब  
तथ्यह को सापेक्षताबाट बकसपऽ ूा  गिरएको सम्पि को ॐोत पु ी गनुर् पन, नपन 
कुराको िनंकषर्मा पगु्न ु पन हनु्छ।यस िवषयलाई पिहलो पटक िचनि वी वाग्लेको 
मु ामा बकस पऽ िदने, िलनेवलाको नाता सम्बन्ध नरहेको भ े आधारमा बकसपऽबाट 
आिजर्त सम्पि को ॐोत पु ी गनुर् पन ब्याख्या कायम गिरएको देिखन्छ।त्यसैगरी 
रामा ा चतवुदीको मु ामा बकसपऽबाट सम्पि  ूा  गनर् सामान्यतया बकसपऽ 
पाउनेले दातालाई िनजको व्यवहारमा कुनै तरहले सहयोग पयुार्एको वा सेवा गरी 
िरझाएको हनु ु पन िःथती र अवःथा हनु ु पन।बकसपऽबाट ूा  गिरएको सम्पि को 
पिरमाण वकसपऽ िदने र पाउने िवचको सम्बन्ध र व्यवहार लगायतका तथ्यगत 
िवषयह को ःवभािवकता र अःवभािवकताको आधारमा बकस पऽबाट ूा  सम्पि को 
ॐोत पु ी गनुर्पन वा नपन कुरा िनरोपण हुँदै आएको छ। त्यसैगरी िललाराज गौतमको 
मु ामा बकस िदनपुन कारण नै नभई मूल्य िलएर िलखतमा हालै देिखको बकसपऽ 
भनी उल्लेख गरी झटुो व्यवहार देखाउने दाताले पिन सम्पि को ॐोत लकुाउन म त 
गरेको देिखन्छ।त्यसरी बकसपऽ िदन ुपन आधार र कारण नै नभै बकसबाट आएको 
भिनएको जग्गालाई खिरद गरेको जग्गा मािनने मान्यता ःथािपत गरेको देिखन्छ।  

६.३ घर बहाल  

बहालमा लाग्ने ूकृितको घर छ र त्यसलाई बहालमा लगाइएको छ भने बहालबाट 
आय ूा  हनेु कुरामा पिन िववाह छैन।तथापी आिधकािरक तथ्य तथ्या  सिहतको 
सबदु ूमाणको अभावमा भाडावापत के कित आय ूदान गन वा नगन भ े िवषय 
चनुौती रिहत भ े देिखदैन। यस खालका मु ामा ूितवादीले घर बहालबाट ठूलो 
पिरमाणको घर भाडा ूा  गरेको भ े िजिकर िलएमा सो लाई पु ी गनर् घर भाडामा 
िदएको सम्झौता तथा कर ितरेको ूमाण पेश गनुर्पन मान्यता केशबराज गौतमको 
मु ामा कायम गिरएको छ।राज्यले घर बहाल सम्बन्धी कानून बनाई यस लाई करको 
दायरामा नल्याएको कारण एकातफर्  राजःवको ठुलै अंश गमुाउन ुपरेको अवःथा छ भने 
अक तफर्  आिधकािरक िववरण नभएको कारण यस ूकृितका मु ामा आय िनधार्रण गन 
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कायर् वःतिुन  हनु सकेको छैन।सरकारी िनकायको ूभावकारी अनगुमन तथा 
िनयमनको अभावको कारण आफ्नो आयॐोत बढी देखाउन ुपरेका बखत घर बहालमा 
लगाएको तथ्य उजागर गरी नयाँ र बनावटी ूमाणह  िसजर्ना गन तर आयकार 
ितनुर्पन दाियत्व भएका बखत ॐोत लकुाउने िवडम्बनापूणर् अवःथा देिखएको छ।घर 
बहालबाट ूा  आयको कर ितरेको भ े ूमाण पेश गिरएको िःथितमा घर बहाललाई 
िसधै आयको मान्यता िदने िस ान्त कायम भएको देिखन्छ।त्यःतै आफू बसेकै दईु 
अढाई तले घरमा सो घरको एक तला भाडामा लगाई सानोितनो रकम बहालबाट आय 
ूा  गरेको भिन िलएको िजिकर पिन उमेश कुमार रेग्मीको मु ामा अवःथा अनसुार 
सम्झौता पेश नगरे पिन मान्यता िदने भिनएको पाइन्छ।105 

मूलतः देवेन्ि डंगोलको मु ामा कसलाई के कित भाडामा लगाएको हो हो नखलेुको 
र घर भाडा र कर ितरेको ूमाण समेत पेश भएको नपाउँदा न्यायोिचत अनमुानको 
आधारमा घरभाडाको गणना गिरिदएको समेत देिखन्छ ।  

६.४. घरसारका तमसकु 

गैरकानूनकी आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भ े मु ामा पिन घरसारमा ऋण िलएको 
भिन तमसकु पेश गरी ऋण आयको िजिकर िलने गरेको पाइन्छ।मु ाको ूकृित र 
गम्भीयर्ताको कारणबाट यस ूकृितका मु ामा पेश भएका घरसारका त्यःता िलखतलाई 
कुनै पिरक्षण िवना मान्यता िदँदै जाने हो भने त्यःतो व्यवहार गैरकानूनी आजर्न 
लकुाउने माध्यममा पिरणत हनु सक्ने सम्भावना रहने भएको कारणलाई ीगत गरी 
रामा ा चतवुदी भएको मु ामा घरसारका तमसकु बमोिजम िलइएको भिनएको ऋणलाई 
आयको मान्यता िदइएको देिखदैन।यसपिछ फैसला भएका मु ामा समेत यसै 
मापदण्डलाई अवलम्बन गिरएको अवःथा हुँदा घरसारको तमसकु बमोिजमको ऋणलाई 
आयको मान्यता िदन निमल्ने िस ान्त कायम भएको छ।  

६.५ साथमा नरहेको सम्पि  

जाँच अविधको कुनै समयमा अिःतत्वमा देिखएको तर हाल साथमा नरहेको चल 
अचल सम्पि को ॐोत खलुाउन पन हो, होइन भ े ू  रामा ा चतवुदीकै मु ामा 

                                                            
105पूवर्पाद,१प.ृ१९ 
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उठेको देिखन्छ।उक्त मु ामा िव मान रहेको तथ्यह को अवःथा हेदार्, ूितवादी रामा ा 
चतवुदीले साफ्ट माफर् त नेपालबाट पठाएको रकमबाटै ःटेट बक अफ इिण्डयामा 
रामा ा चतवुदी संरक्षक भई िनजका छोरा अिभषके चतवुदीका नाममा खाता खोिलएको 
र सोही खातामा सारेको भ े तथा उक्त खाता िनज ूितवादी रामा ा चतवुदीलाई 
अिख्तयार दु पयोग अनसुनु्धान आयोगबाट मु ाको अनसुन्धानको िसिलिसलामा 
िहरासतमा िलएपिछ सम्पूणर् रकम िनकाली बन्द गरेको भ े देिखएको छ।अनसुन्धान 
ूारम्भ भएपिछ खाताको रकम िनकाली मौज्दात शून्य पारेको देिखएतापिन उक्त 
रकमको अिःतत्व ूमािणत हनु आएको हुँदा कारवाहीबाट बच्ने र गैरकानूनी आजर्न 
लकुाउने िनयतबाटै सो रकम िनकालेको मा ुपन भ े िनंकषर्मा पगुी सव च्च 
अदालतबाट हालसम्म साथमा नरहेको  (Non-Possession ) भ े सम्मकै आधारमा 
िवगतमा अिःतत्व ूमािणत भई रा सेवकको आयको तलुनामा अिमल्दो र अःवभािवक 
तथा िनजको जीवनःतर उच्च बनाउने त्यःता ॐोतह को खोजी गनर् सिकने भनी 
व्याख्या  भएको देिखन्छ।त्यसैगरी जयूकाश ूसाद गु ा लगायतका मु ामा पिन 
बकबाट िझकी लकुाई िछपाई रािखएका हाल साथमा नरहेको भिनएका सम्पि को ॐोत 
ूितवादीले पु ी गनुर्पन भ े िव षेण भई यस िवषयमा पिन एक पतापणर् मापदण्ड 
कायम भएको अवःथा छ।106 

६.६ कृिष आय 

आय आजर्नको ॐोत छ भने त्यसबाट कुनै न कुनै पिरमाणमा आय ूा  हनुे िवषय 
ःवाभािवक हनु्छ।कृिष आय िनधार्रण गन कुनै छु ै कानून नभएको र भिूम सम्बन्धी 
ऐन बमोिजम मोही लागेको जग्गामा मोहीले जग्गाधनी लाई ितनुर्पन वािषर्क कुतको दर 
सम्म तोिकएको पिरूके्षमा सोही आधारलाई अवलम्वन गदार् न्यायोिचत हनेु भनी रामा ा 
चतवुदीको मु ामा व्याख्या भएको देिखन्छ।मोही लागेको जग्गामा कुतको दर तोक्दा 
पिन त्यसमा मोहीको तफर् बाट लगानी गिरने ौम, मल,  िवउ आदीको खचर् समेतको 
आकँलन गरी तोिकएको हनुे हुँदा मोही लागेको जग्गामा सोही बमोिजम तथा मोही 
नलागी जग्गाधनी ःवयमले खेती गरेको जग्गामा सो को दोब्बर मूल्य बालीको आय 
िनधार्रण गनर् उिचत हनेु भ े िनंकषर्मा अदालत पगेुको देिखन्छ।साथै िसचँाईको सिुवधा 
भई दईु वाली लाग्ने ूकृितको जग्गा मखु्य वालीको आधा िहउँदे वाली वापतको आय 
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कायम गनुर् पन भनी उक्त मु ामा कृषी आय कायम गन मापदण्ड ःथािपत गिरएको 
देिखन्छ।107 

त्यसैगरी िललाराज गौतमको मु ामा समेत कृिष आयको िनधार्रण सम्बन्धमा सरकारी 
ःतरबाट छु ै बै ािनक मापदण्ड िनधार्रण नभएको िःथितमा त्यसको आय िनधार्रण 
गनुर्पन िःथित िसजर्ना भएमा सरकारी ःतरबाट तोकेको मोहीले जग्गाधनीलाई बझुाउन ु
पन कुतको दरलाई कृिष आय िनधार्रण गन आधार बनाउन ुपन मान्यता कायम गरेको 
देिखन्छ।घडेरी ूयोजनका लािग खिरद भएका जग्गाह मा व्यवसायीक पमा खेती गन 
कायर् गरेको भिन बःतिुन  आधारिवना िजिकर गरेकै भरमा िव ास गनर् नसिकने 
मान्यता िलएको छ।सो मान्यतालाई जयूकाश ूसाद गु ा समेतको मु ामा समेत 
ःवीकार गरेको देिखन्छ।त्यसैगरी ई रूसाद पोखरेलको मु ामा मोही लागेको जग्गामा 
कुतको आधारमा कृिष आय गणना गिरन ु मनािसव नै हनेु मान्यता कायम भएको 
छ।यस ूकृितका मु ामा कृिष आयलाई हेदार्, कितपय अवःथामा िजल्ला कृिष िवकास 
कायार्लयले लेिखिदएको आधारमा र केिह मु ामा भिूम सम्बन्धी ऐनले कुत ूयोजनका 
लािग तोकी िदएको आधारलाई मान्यता िदएको देिखन्छ भने कितपय मु ामा 
न्यायोिचत पमा आय कायम गरेको अवःथा देिखन्छ।य पी, व्यवहारतः कृिष कायार्लय 
कृिष उब्जनीका सम्बन्धमा जानकारी िदन सक्ने िनकाय भएपिन सम्बिन्धत जग्गाको 
ूकृित त्यसमा लगाइएको वालीसमेतको वःतिुःथितको ःथलगतमलु्याङकनगरी त्यःतो 
िसफािरस िदने गरेको अवःथा देिखदैन भने कृिष आयको ॐोत देिखएपिन अनसुन्धानको 
बममा ूितवादीको जग्गा भएको ःथानसम्म पगुी अनसुन्धान गरी आय एिकन गन 
नगिरएको र हचवुा पमा कुनैमा केिह माऽामा कृिष आय िदने गिरएको तथा कुनैमा 
निदने र कुनैमा बचत नहनेु भ े ूकृितका परःपर िवरोधाभाषपूणर् आधारह  ूःततु गन 
गिरएको पाइन्छ।मूलतः अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िनरोपणका सन्दभर्मा समेत कृिष 
आय कायम गन सन्दभर्मा समम पक्षमा ःप  आधार िनमार्ण भई नसकेको हुँदा कृिष 
आय िनधार्रण गन िवषय यस ूकृितको मु ामा चनुौतीपूणर् बनेको देिखएको छ।बःततुः 
यूवराज शमार्को मु ामा सँगोलको कृिष आयलाई गणना गरेको िवशेष अदालतको 
फैसला सन्दभर्मा सव च्च अदालतबाट केिह उल्टी गरी ूितवादीले अंश वापत ूा  
गरेको र वैध खिरद गरेको जग्गाको आधारमा कृिष आय कायम गरेको 
देिखन्छ।यधपी, उल्लेिखत मु ामा यूवराज शमार्को तफर् बाट पनुरावलोकनका लागी 
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िनवेदन परी सम्मािनत अदालतबाट पनुरावलोकनको िनःसा भई कृिष आयको 
मापदण्डको वःतिुन  आधार के हनेु भ े सम्वन्धमा समेत पूणर् ईजलासमा मु ा 
िवचारािधन रहेको देिखन्छ। 

६.७ भवन िनमार्ण लागत  

गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भ े यस ूकृितका मु ामा 
भवन िनमार्ण लागत कायम गन िवषय पिन जिटल िववादको िवषय ब े गरेको 
देिखन्छ।मूलतः घर िनमार्ण  गदार्को समय जे जित लागत परेको हो त्यसैको माऽ 
ॐोत पु ी गनुर्पन भिन िचरि वी वाग्ले समेत ूितवादी भएको मु ामा िस ान्त ूितपादन 
भएको देिखन्छ।भवनको लागत सम्बन्धमा अनसुन्धानका बममा ूािविधक टोली खटाई 
घरको बःतिुःथितको ःथलगत जाँच गराई ूितवेदन िलई यसैलाई आधार मानी दावी 
िलने गरेको र त्यसरी मलु्याङकन गन िवशेष ले अदालत समक्ष बकपऽ गरे पिछ 
ूमाणमा िलएको देिखन्छ।त्यसरी ूािविधकबाट गराइएको मलु्याङकन ूितवेदनमा 
ठेक्काकर र ओभर हेड समेत समाबेश हनेु गरेको र ठेकेदार नराखी आफैले बनाएका 
घरह मा त्यःतो खचर् समाबेश नहनेु हुँदा उक्त रकम बाहेक गनुर्पन भनी मरुारी बहादरु 
काकीर् भएको मु ामा िजिकर िलएको पाइन्छ।108 सो ू को िन पण गद सव च्च 
अदालतबाट घरको ःथलगत अवलोकन गरी बःतिुःथितको आधारमा ूािविधक 
मलु्याङकन हनुे, व्यिक्त िवशेषले बनाएको घर मलु्याङकन गनर् जाने ूािविधकले 
ओभरहेड खचर् र ठेक्का कर समाबेश नगन र मलु्याङकन ूितवेदनबाट समेत त्यःतो 
अितिरक्त रकम समाबेश गरेको भ े नदेिखएको अवःथामा व्यिक्तले िनजी तवरमा 
बनाएको घरको मलु्याङकन गनर् गएको ूािविधक टोलीले सो मलु्याङकनमा ठेकेदारले 
ूा  गन ओभरहेड खचर् र ठेक्का कर समेत समावेश गरी मलु्याङक नगरेको होला भनी 
अनमुान गनर् िमल्दैन भ े व्याख्या भएको देिखन्छ। ई र ूसाद पोखरेलको मु ामा लोड 
बेिरङ वाल िसःटमको घर िनमार्ण लागतमा ृेम ःटक्चरको घरको िनमार्ण लागतमा 
जःतो ओभरहेड कःट र ठेक्का कर घटाउन मनािसव नहनेु िस ान्त कायम भएको छ। 

६.८ तलब भ ा, आय र पािरवािरक खचर्  
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पािरौिमक आय नै रा सेवकको आय आजर्नको ूमखु ॐोत हो।यो ॐोतबाट ूा  
हनुे आय अत्यन्त पारदशीर् र अिभिलिखत हनेु हुँदा यसबाट िनजलाई के कित आजर्न 
भयो भ े सम्बन्धमा दिुवधाको अवःथा रहदैन।त्यसैले न्याियक व्याख्यामा पिन िनजले 
जाँच अविधमा ूा  गरेको पािरौिमक लाई िनजको आयॐोत अन्तगर्त समावेश गद 
आएको पाइन्छ।तर त्यसरी हनेु आय मध्ये िनजको पािरवािरक खचर् के कित हनुे भ े 
ू  भने पटक- पटक उठ्दै आएको छ।दशै खचर्, दगुर्म भ ा, बैठक भ ा जःता 
अितिरक्त बैधािनक आयलाई पिन आयका पमा मान्यता निदने भ े हनु सक्दैन।तर 
दशै खचर् र दगुर्म ःथानमा रही काम गरे वापत ूा  गन थप भ ाको रकम सोही 
ूयोजनका खचर् हनुे हुँदा त्यसलाई थप आयका पमा मान्यता िदन निमल्ने भनी वादी 
पक्षको िजिकर रहने गरेको छ।यी सबै पिरूआेयमा रा सेवक र िनजको पिरवारको 
िजिवकोपाजर्नका लािग के कित खचर् लाग्दछ भ े ू  अनु िरत नै रहेका िथए।यो ू  
खमु बहादरु खड्काको मु ामा पिन उठेको िथयो।मूलतः व्यिक्तको िनयिमत पािरवािरक 
खचर् के कित हनु्छ भनी िनधार्रण गन कुनै िनि त मापदण्ड बनाउन किठन हनु्छ।यो 
िवषय िनजको पिरवार संख्या, िनजको पृ भिूम, िनजको रहनसहन, िनजको पैिऽक 
सम्पि को अवःथा समेतले िनधार्रण गन कुरा हो।वःततुः पािरौिमक आयमा कूल ३० 
ूितशत खचर् हनेु र ७० ूितशत बचत हनेु मान्यता अच्यतुकृंण खरेल समेतको मु ामा 
कायम गिरएको छ।यस पिछ समेत अन्य मु ामा पािरौिमक आयमा हनुे उक्त खचर् र 
बचतलाई मािनदै आएको छ।खासगरी आनन्दूसाद खनालको मु ामा के कःतो 
आयलाई के कसरी मलु्याङकनगरी आयको मान्यता िदने वा निदने भ े कुराको 
बःतिुन , उपयकु्त र व्यवहािरक मापदण्ड बनाई अनसुन्धान र अिभयोजनलाई 
एक पतापूणर् अवःथा कायम गनर् िनदशनात्मक आदेश जारी भए पिछ आयोगले 
अनसुन्धान र अिभयोजनमा एक पता कायम गद लगेको देिखन आउँछ।109 

खासगरी रा सेवकले आफ्नो कायार्लयभन्दा अन्यऽ काम गरेको वा परामशर् िदएको 
काममा ूा  गरेको आयलाई के कःतो मान्यता िदने भ े सम्बन्धमा कायार्लय समय 
वािहर काम गनर् अिख्तयारवालाबाट अनमुित िलएको हनुपुन र ूा  रकमको कर ितरेको 
ूमाणह  पेश गरेको हनुपुन मापदण्ड धेरै मु ामा िलएका छन।पिछल्लो पटक देवेन्ि 
डंगोलको मु ामा यसलाई राॆोसँग िव षेण गिरएको छ।अनमुित िलएको र ूा  
रकमको कर ितरेको ूमाणह  पेस नगरेको अवःथामा त्यसलाई मान्यता िदन निमल्ने 
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मापदण्ड कायम गिरएको देिखन्छ।त्यसपिछ अिनल कुमार आचायर्को मु ामा कमर्चारीले 
सम्बन्धीत िनकायबाट ःवीकृित निलई अन्यऽ कुनै ूकारको परामशर्, सल्लाहकार वा 
कुनै हैिसयतले कायर् गरेमा सो िवषय रा सेवक कमर्चारीको व्यावसाियक आचरणको 
ूितकुल हनुे हुँदा िवभागीय कारवाहीको दायरा िभऽ हेिरने िवषय हनेु।सम्बिन्धत 
िनकायबाट ःवीकृित निलई काम गरेकै आधारमा सो कायर्वाट आजर्न गरेको 
सम्पि लाई गैरकानूनी सम्पि  मा ु न्यायोिचत नहनेु मान्यता कायम गरेको देिखँदा 
यःता ूकृितका आयका सम्बन्धमा कायम गरेका यस अिघका िस ान्त भन्दा फरक 
िस ान्त कायम भएकोले रा सेवकको पािरौिमक आयको मापदण्ड थप जिटल बनेको 
देिखएको छ। 

६.९ ॅमण भ ा  

रा सेवकका पमा कायर्रत व्यिक्तह  आफ्नो कायर्रत संःथाको ूितिनिधत्व गद 
िविभ  ःवदेशी तथा िवदेश कायर्बममा सहभागी हनु ॅमणमा जाने कुरा अःवभािवक 
होइन।त्यसरी ॅमणमा जाँदा ूा  हनेु भ ा के कित हनेु भ े कुरा सहभागी हनेु 
कायर्बम आयोजक संःथा लगायतका कुराले िनधार्रण गदर्छ।यसका साथै आफू कायर्रत 
संःथाको सेवा, शतर्, सिुवधा सम्बन्धी कानूनमा पिन यो िवषय उल्लेख गिरएको 
हनु्छ।नेपाल जःतो अिवकिशत र कमजोर आिथर्क अवःथाबाट गळुकेो मलुकुका 
रा सेवकका लािग उपलब्ध हनुे बैदेिशक ॅमण वा  िव सँग पिरिचत हनेु अवसरका 
पमा माऽ होइन त्यसरी ूा  हनुे भ ालाई आय आजर्नसँग आब ता गराउने अभ्यास 
देिखन्छ।यस सन्दभर्मा रामा ा चतवुदीको मु ामा पिहलो पटक दैिनक ॅमण भ ा 
वापतको के कित अंशलाई ूितवादीको आयॐोत अन्तगर्त गणना गन भ े सन्दभर्मा, 
त्यसरी ूा  भएको रकमको ३० ूितशत खचर् हनुे र ७० ूितशत बचत हनेु भनी 
मापदण्ड िनधार्रण गरेपिछ त्यसपिछका मु ामा यसैका आधारमा न्याय िनरोपण भएको 
देिखन्छ।110खमुबहादरु खड्काको मु ामा आिधकािरक र वःतिुन  ूमाणको अभावमा 
पासपोटर्मा सटही भएका रकम आयमा कायम नभै आिधकािरक िनकायबाट ॅमण भ ा 
वापत ूा  भएको रकमलाई आयको आधार मा ुपन मापदण्ड कायम भएको छ।देवेन्ि 
डंगोलको मु ामा सटही गरेको भनी पासपोटर्मा देिखएको सबै रकम आय रहेछ भनी 
मान्य न्यायोिचत हदैुन भ े िस ान्त ःथािपत भएको देिखन्छ। 

                                                            
110पूवर्पाद १ प.ृ२४ 
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६.१० बक मौज्दात रकम र व्याज 

यस सम्बन्धमा सवरू् थम रामा ा चतवुदीको मु ामा खाताको रकम व्याज वापतको 
भएकोले त्यसको ॐोत िदनपुन होइन भनी िजिकर िलनको लािग त्यसको मूलधन बैध 
िथयो भ े तथ्य पु ी गनर् सक्नपुन हनु्छ।तत्काल खातामा नरहेको कारणले मूलधन 
उपर दावी भएन भन्दैमा व्याज ःवतः बैध भएको भनी अथर् गनर् निमल्ने िस ान्त कायम 
भएको देिखन्छ।त्यसैगरी खमु बहादरु खड्काको मु ामा आधारभतु सम्पि अथार्त िनके्षप 
रकमको ॐोत पु ी भएमा त्यसबाट बढे, बढाएको व्याजको पिन ःवतः कानून 
अनु पको आजर्न हनुे र िनके्षप रकमको ॐोत पु ी गनर् नसकेमा त्यसबाट बढे, 
बढाएको सम्पि  पिन ःवतः गैरकानूनी हनुे एवं खातामा जम्मा गरेको िनके्षपको ॐोत 
भने पु ी गनुर् नपन केवल खाताबाट ूा  व्याज माऽै आयॐोतको पमा गणना हनुपुन 
भ े तकर्  कानून सम्मत हनु नसक्ने िस ान्त कायम भएको देिखन्छ।यस मान्यतालाई 
पिछल्लो पटक देवेन्ि डंगोलको मु ामा समेत समान पमा िन षेण गद रकमको ॐोत 
नै बैध हदैुन भने त्यसको व्याज वैध हनु सक्दैन भ े कुरालाई अदालतले मानेको 
छ।िविभ  व्यिक्तलाई व्याजमा लगाई बढे, बढाएको रकम बकमा रािखएको हुँदा 
व्याजको रकमलाई मान्यता िदनपुन भ े ूितवादीको िजिकर िव सनीय ूमाणबाट पु ी 
हनु सकेको नपाइदा ःवीकार योग्य देिखएन भ े िस ान्त कायम भएको देिखन्छ।  

६.११ िलखत ूमािणकरण 

िवदेशमा गराएको िलखत ूमािणकरण (एिफ यािभट) बमोिजमको आयॐोतलाई 
मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने भ े ू  रामा ा चतवुदीको मु ामा उठेको 
पाइन्छ।उक्त मु ामा पनुरावेदक ूितवादीह का तफर् बाट भारतमा रहेका आफन्तह बाट 
उल्लेख्य नगद सहयोग ूा  भएको भनी िविभ  िमितका शपथपऽ ूमाण ःव प पेश 
गरी आयको िजिकर िलएको देिखन्छ।त्यसरी पेश गिरएका शपथपऽमा रकम ूा  
गरेको भ े उल्लेख भएको देिखएपिन शपथपऽ बमोिजम पाएको भिनएको सम्पि को 
भौितक अविःथित वा अिःतत्व ूितवादीले देखाउन वा ूमािणत गनर् नसकेको भन्दै 
शपथपऽको माध्यमबाट िवदेशमा सम्पि  पाएको भिन िजिकर िलने पक्षले त्यःतो 
सम्पि  आफ्नो मलुकुमा के कुन िमितमा, के कुन माध्यमबाटआएको, जम्मा भएको 
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सटही भएको हो सो सबै कुराको कारोबार ूमािणत हनुे आधार सिहत पु ी गनर् 
नसकेमा त्यसलाई मान्यता िदन निमल्ने भ े व्याख्या गिरएको पाइन्छ।111 

६.१२ कसरुको ूकृित र ूमाणको भार 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्न एउटा ःवतन्ऽ अपराध हो।गैरकानूनी सम्पि  आजर्नलाई 
ःवतन्ऽ अपराधको पमा महण गिरनकुो पछाडी घटना िवशेषमा आधािरत ॅ ाचार 
सम्बन्धी कसरुमा अनसुन्धान र न्याय िन पणमा िमलेको िन त्साहजनक िःथित नै 
हो।िवशेष गरी िवकासशील तेॐो िव का मलुकुह मा शासन संचालन एवं आिथर्क 
अपराधीह  छुट्ने ितनै व्यिक्तह  राजनीितमा हावी हनुे र ॅ ाचार िव को 
अिभयानलाई िनःतेज पान गरेको पाइन्छ।एकातफर्  आिथर्क कारोवारको अिभलेख 
राॆोसँग नरािखने वा राखे पिन लकुाउने वा न  गिरने, अक तफर्  ॅ ाचार मु ामा पिन 
फौजदारी मु ामा जःतै िनद िषताको अनमुान अिभयकु्तको पक्षमा रहँदा मलुकु चाँिह 
ॅ ाचारमय हनेु तर ॅ ाचारी भने कतै नभेिटने सेवामा रहदा घसु निलई काम नगन तर 
सेवा िनवृत हुँदा िनरापद एवं सिुकलो मिुकलो पमा िनःकने एउटा िवडम्बनापूणर् िःथित 
रहन जान्छ।  

गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको मु ामा अिभयोजन पक्षले अिभयकु्त वा सावर्जिनक पद 
धारण गरेको मािनने रा सेवक हो र िनजसँग िनजको वैध आय आयॐोत अिमल्दो वा 
अःवभािवक सम्पि  छ भ े मु ा हेन िनकायलाई देखाउन ु पदर्छ।अिभयोजन पक्षले 
त्यित गरेको िःथितमा िनद िषताको ूमाण ूितवादी पक्षले गजुानुर् पछर्।अथार्त उसले 
अदालतलाई आफूसँग रहे भएको सम्पि को वैधता तकर्  सं त पमा ःथािपत गनुर्पन 
हनु्छ।गैरकानूनी सम्पि  आजर्नको मु ामा घटना िवशेषमा आधािरत ॅ ाचार मु ामा 
जःतो अिभयोग शंकारिहत तवरबाट ूमािणत हनु आवँयक हदैुन।यःता मु ाह मा 
ूमाणको ूचरुता  (Preponderance of Evidence )  कता छ सो हेरी अदालतले 
िनंकषर्मा पनुर् पदर्छ भ े देवेन्ि डंगोलको मु ामा िस ान्त ूितपादन भएको छ।  

त्यसैगरी आधारभतू सम्पि को ॐोत पु ी गनर् नसकेको अवःथामा त्यसबाट बढे, 
बढाएको सम्पि  समेत ःवतः गैरकानूनी हनेु भई जफत हनुे िःथित रहन्छ।त्यसैले बढे, 
बढाएको सम्पि को ॐोत खोज्न वा त्यःतो सम्पि बाट आधारभतू सम्पि को ॐोत पु ी 

                                                            
111पूवर्पाद,१प.ृ२१ 
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हनुे गरी अथर् गनर् िमल्दैन।बढे, बढाएको सम्पि लाई आयको मान्यता िदँदा पिरणामतः 
त्यःतो आधारभतू सम्पि कै ॐोत पु ी हनु जाने अवःथा िसजर्ना हनु आउँछ जनु कानून 
सम्मत हनु नसक्ने भ े यवुराज शमार्को मु ामा ःथािपत भएको देिखन्छ ।  

पिरच्छेद-सात 

अध्ययनको ूाि , िनंकषर् र सझुावह  

७.१ अध्ययनको  ूाि  

अध्ययनको बममा ूा  भएका मखु्य ूाि लाई बदुाँगत पमा ूःततु गिरएको छ। 

 गैर कानूनीसम्पि  आजर्न सम्वन्धीकसूरका सम्वन्धमा माथी उल्लेिखत मखु्य 
कानून ूणालीको अभ्यासलाई अध्ययन गदार् यसलाई कितपय मलुकुले Illicit 

Enrichment कितपयले Unexplained  Property or Wealth र कितपयले  

Disproportionate Property or Assets भिन िभ -िभ  शव्दावलीको ूयोग 
गरेको देिखएको।  

 नेपालमा गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्वन्धी कसूरमा संलग्न 
अपराधकतार्लाई हनुे कैद सजाय अन्य मलुकुको तलुनामा कम रहेको 
देिखएको। 

 Un Convention Against Corruption, 2003 को धारा २० ले गैर 
कानूनीसम्पि  आजर्न सम्वन्धी कसूरलाई आपरािधकरण गन कायर्लाई 
सदःय रा ह  िवच less Binding ूवन्धको पमा व्यवःथा गिरएको 
देिखन्छ। 

 सम्मािनत सब च्च अदालतले गैरकानूनी सम्पि  आजर्न मु ामा सावर्जिनक 
पदािधकारी वा रा सेवकह  सावर्जिनक पदमा बहाल रहदा आजर्न गरेको 
सम्पि को आय र व्ययको आधार िनि त गनर् िविभ  िवषयगत िशषर्कका 
आधारमा सामान्य मापदण्डह  बमश िवकिशत गद गईरहेको देिखएको। 

 घर िनमार्ण लागतका सम्वन्धमा अझै पिन ठेक्का कर र ओभरहेडक  
कटाउने वा नकटाउने सम्वन्धमा एक पता कायम गन ूणालीगत वै ािनक 
मापदण्डह  लाग ुगनर् सिकएको अवःथा नदेिखएको। 
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 सावर्जिनक पद धारण गरेको रा सेवकसँग वैध आयॐोत अिमल्दो वा 
अःवभािवक सम्पि  रहेको सारभतु पमा अिभयोजनपक्षले ःथािपत गरेको 
अवःथामा सो उपर  िनद िषताको ूमाण ूितवादी पक्षले गजुानुर् पन साथै 
घटना िवशेषमा आधािरत अन्य ॅ ाचार मु ामा जःतो अिभयोग शंकारिहत 
तवरबाट ूमािणत हनु आवँयक नहनेु भ े कसरुको ूकृित र ूमाणको 
भार सम्वन्धी सापेक्ष मापदण्ड कायम भएको देिखएको। 

 कृिष आय गणना गदार् कितपय मु ामा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले कृिष 
आयका सम्वन्धमा खलुाई िदएको पऽका आधारमा कायम गिरएको, 
कितपयमा मोही रहेको जग्गामा मोहीले कुत वझुाएको आधारमा कायम 
गिरएको देिखन्छ भने कितपय मु ामा कृिष आयको ॐोत देिखन्छ भने 
न्यायोिचत अनमुानका आधारमा समेत आय कायम भएको अभ्यासलाई हेदार् 
कृिषआय गणनामा अध्यापी दिुवधा रहेको देिखएको। 

  

७.२ िनंकषर् 

ॅ ाचारजन्य अपराधलाई समाज िव को ज्यादै गिम्भर र नैितक ीकोणबाट 
समेत िनन्दिनय अपराधको पमा िलइन्छ।गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी 
ॅ ाचारजन्य कायर् कुनै खास वारदात वा घटनामा आधािरत नभै रा सेवक वा 
सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले पदमा बहाल रहेको समम वा कुनै खास जाँच 
अविध (Period of Check )  मा आजर्न गरेको सम्पि को समम आय र खचर्को व्ययको 
अनपुातमा वैधािनक ॐोतबाट पु ी हनु नसक्ने गरी अःवभािवक पमा गिरएको आजर्न 
मािनएको छ।यसलाई ःवतन्ऽ र व्यिक्तगत अपराधको पमा िलने गिरएको 
छ।ॅ ाचारका िविभ  ःव पह  मध्ये गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्बन्धी कसरुलाई 
ॅ ाचारजन्य अपराध अन्तगर्त निवनतम ्ःव पको पमा फौजदारी िविधशा ले ःवीकार 
गरेको छ।यस अपराधको ऐितहािसक पृ भिूमलाई अध्ययन गदार् सन ् १९६० को 
दशक देिख माऽ यो फौजदारी कानूनको िवषय बनेको देिखन्छ।वःततुः यःता ूकृितका 
कसरुमा रा सेवक वा सावर्जिनक पदमा रहेका व्यिक्तह को सम्पि को आय र व्ययको 
गणना गन कायर् आफैमा चनूौतीपूणर् कायर् हो।सम्पि को आय र व्ययका िशषर्कह  
आफैमा पिन बहआुयािमक िवषय सम्बिन्धत छन।सूचना र ूिविधले अकल्पिनय 
पिरवतर्न ल्याएको आजको ःवतन्ऽ िव  बजारको यगुमा खासगरी व्यिक्तका लगानी र 



99 
 

आयका िशषर्कह  िवःतािरत हुँदै जाने अवःथा छ।यःतो कसरुको अनसुन्धान, 
अिभयोजन र न्याय िन पणका सन्दभर्मा समेत रा सेवक वा सावर्जिनक पदािधकारीहका 
एका संगोलका पिरवारका सदःयह ले आजर्न गरेका वैध आयलाई समेत सँग-सँगै जाँच 
अविधमा मलु्याङकन गिरन ु पन अवःथा आउन सक्ने वैधािनक मान्यताले कसरुको 
न्याियक कारवाहीका सम्बन्धमा आफैमा समयानकुुल र न्यायोिचत मापदण्डका आधारमा 
अिघ बढ्न ुपन वाध्यता समेत थप िदएको छ।य िप यथोिचत ूमाणबाट ःथािपत हनु र 
गराउन नसिकएका िवषयवःतलुाई न्यायकतार्को मनोगत अनमुानको आधारमा माऽ मु ा 
िपच्छे न्यायोिचत मापदण्ड बनाउदै जान ुपन अवःथा आई पय  भने त्यःतो अभ्यासले 
गैरकानूनी सम्पि  आजर्नका मु ाको हरेक चरणका काम कारवाहीमा संःथागत प ित 
िनमार्ण गनर्, गराउन सिकदैन।्फलतः अनसुन्धान, अिभयोजन र न्याय िनरोपणमा समेत 
अनिगिन्त दिुवधा एवं अन्यौलता मु ा िपच्छे रहदै जान्छन।्त्यसको िनराकरणको लािग 
सम्मािनत सव च्च अदालतले निवनतम िववादका िवषयह  एवं िवषयगत कमी 
कमजोरीलाई पिरपूरण गद कामयावी मापदण्ड बनाउने िदशामा गितिशल न्याियक 
पहलकदमी (Dynamic Judicial Effort)लाई िनरन्तर िबयािशल वा िवकिसत गद लगी 
यससँग सम्ब  हरेक मापदण्डलाई अन्तरार्ि य क्षेऽमा भएका सव म अभ्यासका 
कसीमा पिरिक्षत गद लैजान ुपन अवःथामा रहेको देिखन्छ ।  

७.३ सझुावह  

अध्ययनका बममा ूा  भएका नितजाको आधारमा देहाय बमोिजम सझुाबह  ूःततु 
गिरएकोछ। 

• गैरकानूनी सम्पि  आजर्न सम्वन्धी मु ामा दोषी ठहर भएका ूितवादीह लाई 
हनेु कैद सजाय सम्वन्धी व्यवःथा कम देिखदा कैद सजाय बढाउन ुपन। 

• कृषी आय कायम गन सम्वन्धमा रहेका दिुवधा र अन्यौलतालाई हटाउनका 
लागी व्यवहािरक र वै ािनक मापदण्ड कायम गरी अनसुन्धान, अिभयोजन र 
न्याय िन पणमा समेत एक पता ल्याउन ुपन। 

• घर िनमार्णको लागत र घरको समम मूल्याङ्  कनलाई वै ािनक बनाउन 
ूणालीगत मापदण्ड लाग ुगिरन ुपन। 

• रा सेवक कमर्चारीले कायार्लय समय भन्दा बािहर कुनै ूकारको 
परामशर्,सल्लाहकार वा कुनै हैिसयतले काम गरेमा त्यःतो कमर्चारीले सम्विन्धत 
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तालकु िनकायबाट ःवीकृित वा अनमुित िलई कर समेत ितरेको रहेछ भने 
त्यःतो आयलाई वैध आयमा गणना गरीिदने सामान्य मापदण्ड सम्मािनत 
अदालतबाट धेरै मु ामा कायम भएकोमा पिछल्ला पटक अिनल कुमार 
आचायर्को मु ामा सम्विन्धत िनकायबाट ःवीकृत निलई काम गरेको िबषय 
व्यवसाियक आचरण ूितकुल हनेु हदुाँ िवभािगय कारवाहीको दायरा िभऽ हेिरने 
िवषय भएकाले ःवीकृत निलई काम गरेकै आधारमा सो कायर्बाट आजर्न गरेको 
सम्पि  गैरकानूनी सम्पि  मा ु न्यायोिचत नहनेु भ े फरक मापदण्ड कायम 
भएकाले अभ्यासमा दिुवधा एवं जिटलता उत्प  हनु सक्ने हदुाँ सो लाई 
एक पता कायम गनुर् पन अवःथा रहेको छ।  
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१. िवषय ूबेश : 
ॅ ाचारलाई नैितकता, सदाचार र सामािजक मूल्य-मान्यतािव को कसूर मािनन्छ । यस 

अन्तगर्त व्यिक्तले गनुर् पन कायर् नगदार् र नगनुर् पन कायर् गरे वापत राख्न ेःवाथर्देिख िलएर 
अवसर र अिधकारको दु पयोग, िरसवत, घूस जःता बहृत अथर् बोक्ने गितिविध र कायर्ह  
पदर्छन ्। ॅ ाचारलाई व्यिक्तगत फाईदाका लािग सावर्जिनक ओहोदा र शिक्तको दु पयोग 
गन (The abuse of public office for private gain) कायर्को पमा हेिरन्छ । बहृत पमा 
व्यिक्तगत फाईदाका लािग सावर्जिनक कायार्लय, भिूमका वा साधनको गलत ूयोग (The 

misuse of office, role of resources for private benefit) लाई ॅ ाचारको पमा हेनर् 
सिकन्छ। व्यापक पमा हेदार् सावर्जिनक क्षेऽमा चाहे त्यो राजनैितक वा ूशासिनक होस,् 

उनीह लाई गिरएको िव ास वा सिुम्पएको कायर्को गलत वा गै॑न्याियक ूयोग नै ॅ ाचार 
हो।  

कानूनको ूयोग र पालना कम भएको समाजमा तथा बढी गोपनीय कायर्िविध र 
नागिरक ारा सूचनाको हकको न्यून ूयोग हनेु समाजमा ॅ ाचार मौलाउँछ । नागिरकले 
ूा  गन सूचनाको हकको उपयोग र ॅ ाचार िनयन्ऽण एक-आपसमा अन्तरसम्बिन्धत छन।् 
आफ्नो गाउँ ठाउँको लािग सरकार ारा के कःता आयोजना, कायर्बममा के कित रकम के 
कसरी खचर् गिररहेको छ र उक्त सरकारी खचर्को सिह सदपुयोग भएको छ छैन ? भ े 
िवषयमा जा े बझु्ने हक सवै नागिरकलाई सूचनाको हकको समूिचत ूयोगबाट सहज पमा 
ूा  हनु सक्दछ जःले ॅ ाचार िनयन्ऽणमा उल्लेखनीय भिूमका  िनवार्ह गदर्छ ।तसथर्, 
ूःततु लेखमा सूचनाको हकको संवैधािनक एवं कानूनी व्यवःथा एवं यसको ूयोगको 
अवःथा र यसले ॅ ाचार िनयन्ऽणमा खेल्न सक्ने भिूमका र यस हकको ूयोगमा देिखएका 
चनुौतीका सम्बन्धमा संक्षेपमा चचार् गन ूयास गिरएको छ । 

                                                            
112  सहन्यायािधवक्ता, सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग, नेपाल । 
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१.१ ॅ ाचारको अथर् र पिरभाषा : 
जनु सामान्य अथर्मा ॅ ाचार भ ाले ॅ  आचरण, अपिवऽ वा दिुषत आचरणलाई 

जनाउछ। परम्परागत पमा ॅ ाचार भ ाले कुनै सावर्जिनक पद धारण गरी व्यिक्तगत 
तवरमा सम्पि  आजर्न गनुर्लाई बझु्ने गिरन्छ । सावर्जिनक अिख्तयारी पाएका िनवार्िचत वा 
मनोिनत पदािधकारीले आफूलाई तोिकएको काम, कतर्व्य र िजम्मेवारीलाई व्यिक्तगत 
िनकटतम पिरवार, िनजी ःवाथर् राख्न ेसमूहको सम्पि  वा हैिसयतसँग जोिडई व्यिक्तगत फाईदा 
उठाउने दूिषत मनशायले गिरने कायर् तथा व्यवहार ॅ ाचार हो । ू  पमा भ ुपदार् 
ॅ ाचार ूत्यक्ष र अूत्यक्ष पमा घूस, िरसवत वा नसकैु िकिसमको अनिुचत फाईदा उठाउने 
वा लाभ िलने उ ेँयले गिरने कायर्लाई बिुझन्छ । 

ॅ ाचारको पिरभाषा गन बममा संयकु्त रा संघीय िवकास कायर्बमले ॐोतसाधनको 
उपयोगमा िनजी आजर्नलाई जोडेर पिरभािषत गरेको देिखन्छ ।  

‟Corruption undermines human development by impeding access to public services 
through diversions of public resources for private gain. Corruption steals resources and 
opportunities to improve their lives away from the most vulnerable, and hinders 
economic development by distorting markets and damaging private sector integrity.” 113  

Transparency International ले सावर्जिनक क्षेऽमा कायर्रत पदािधकारीले आफूलाई 
सिुम्पएको अिख्तयारी र शिक्तको दु पयोग गरी िनजी फाईदाका लािग गिरने गै॑कानूनी 
व्यवहारलाई उल्लेख गरेको छ । ‟Corruption as the abuse of entrusted power for 
private gain.” 114 

नेपालमा ॅ ाचार भनन्ाले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को पिरच्छेद २ अन्तगर्त सजाय 
हनुे कसूर सम्झनपुदर्छ115 भनी सावर्जिनक पद धारण गरेको रा सेवकले गन ॅ ाचारलाई 
उक्त ऐन अन्तगर्त सजाय हनुे कसूरका पमा पिरभािषत गरेको छ । ऐनको व्यवःथा हेदार् 
िरसवत िलने िदने, िवना मूल्य वा कम मूल्यमा वःत ुवा सेवा िलने िदने, दान-दातव्य, उपहार, 

चन्दा िलने, किमशन िलने, राज  चहुावट गन, गै॑कानूनी लाभ वा हानी पयुार्उने, बदिनयतले 
काम गन, गलत िलखत तयार गन, गलत अनवुाद गन, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी 
वा सावर्जिनक संःथाको कागजात नोक्सानी गन, ू पऽको गोपनीयता भ  गन, गै॑कानूनी 
                                                            
113  https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and 

peacebuilding/responsive-and-accountable-institutions/anti-corruption 
114   https://www.transparency.org/en/what-is-corruption Visited on 15th July 2020 
115  ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (क) 
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व्यापार व्यवशाय गन, नपाएको ओहोदा पाए ँभ े, झु ा िववरण िदने, सावर्जिनक सम्पि को 
हानी नोक्सानी गन, गै॑कानूनी दबाब िदने, गलत ूितवेदन िदने, पेश गरेको सम्पि  िववरण 
अिमल्दो भएमा गै॑कानूनी सम्पि  आजर्न गरेको मािनने जःता कायर्ह लाई ॅ ाचारजन्य 
कसूरको पमा राखी सजायको व्यवःथा गिरएको पाईन्छ । यसरी, समममा भ ुपदार् 
सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले आफु वा अ  कसैलाई फाईदा, लाभ वा हािन नोक्सानी 
पयुार्उनका लािग आफ्नो पद अनु पको आचरण नगरी, आफूले सेवा िलन ु िदनपुनबाट नै 
गैरकाननुी फाईदा उठाई आफूले लाभ िलननैु ॅ ाचार हो । यसरी िलने लाभ अन्तगर्त 
पैयाँ-पैसा, सामान, सिुवधा, शिक्तको दु पयोग, सरकारी सूचनाको दु पयोग र हरेक िकिसमका 
आिथर्क ूलोभनह  पदर्छन ्।  

 

१.२  ॅ ाचारका कारणह   

वतर्मान आधिुनक समाजमा बढ्दो वै ािनक साधनह को ूयोग र िव व्यापीकरणको 
ूभावका कारण ॅ ाचार िनयन्ऽणको कायर् जिटल र पेिचलो बन्दै गईरहेको छ । राज्यको 
आिथर्क, सामािजक अवःथा, शासकीय शैली, कानूनी र ूशासिनक प ित, कानूनको 
ूभावकािरता र कायार्न्वयन पक्ष आिदका आधारमा ॅ ाचारका कारण फरक-फरक मलुकुमा 
फरक-फरक पमै हनेु गरेको पाईन्छ । नेपालको सन्दभर्मा हेदार्, सामान्यतया रा सेवक 
पदािधकारीह लाइ न्यूनतम तलब-सिुवधा, कमजोर कानून र दण्ड ूणाली, ॅ ाचारको 
कमाईलाई सामािजक सदभाव, कमजोर जनचेतना, ूभावकारी कर ूणालीको अभाव, सम्पि को 
एिककृत िववरणको अभाव, बहमुलु्य जग्गा जिमन, सनु चाँदी, सवारी साधनको खिरद वा 
व्यापार व्यवसायको लगानीको शु वातमै सम्पि को ौोत खलुाउन ुपन ूभावकारी प तीको 
अभाव र िनजी क्षेऽको ॅ ाचारलाई काननुी दायरामा नल्याईन ु जःता कारणह ले 
ॅ ाचारलाई बढावा िदईरहेको पाईन्छ । ॅ ाचार गन ूविृ  सममतामा कमर्चारी तहमा, 
राजनैितक नेततृ्वमा, उ ोगी-व्यापारी, करदाता, सेवामाही तथा िनजी क्षेऽमा समेत रहेको 
देिखएको छ । कमजोर कानून र ूिबयामूखी कानून ूणाली, िजम्मेवारी पन्छाउने कायर्-
संःकार, सरकारी िनकाय बीचको समन्वयको कमी, राजनीितक अिःथरता आिद कारणले 
ॅ ाचार िनयन्ऽणमा जिटलता बढाएको देिखन्छ । तसथर् मािथ उल्लेिखत कारणह का 
अितिरक्त ॅ ाचारका कारणह लाई िनमन्ूकार औलं्याउन सिकन्छ । 

(क) सामािजक र आिथर्क कारणह  : 
 आयले खचर् धा े अवःथा नहनु,ु गिरबी र अभाव रहन,ु 
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 मह ीको तलुनामा कमर्चारीलाई न्यून तलव सिुवधा, 
 ूभावकारी सामािजक सूरक्षाका कायर्बमको अभावका कारण कमर्चारीमा 

छोटो समयमै धेरै आजर्न गन ूविृ  बढ्न,ु 
 भौितक सिुवधामखुी र खिचर्लो संःकार विृ  हुँदै जान,ु 
 ॅ ाचारीको िवरोधमा समाजमा खासै आवाज नउठ्न,ु आिद । 

  

(ख) ूशासिनक र राजनीितक कारणह  : 
 राजनीितक-ूशासिनक तहमा द॑ो ूितव ताको अभाव हनु,ु 
 ॅ ाचार िनयन्ऽणका दीघर्कािलन नीित योजना नहनु ुर भएका कानूनह को 

ूभावकारी कायार्न्वयन नहनु,ु 
 ॅ ाचारीको संरक्षणका लािग राजनीितक एवं समूहगत दबाब िदने ूविृ  

रहेबाट दण्डिहनतामा विृ  हनु,ु 
 परम्परागत र ूिबयामखुी कायरू् णाली कायमै रहन,ु 
 सरकारी काम कारवाहीलाई पूणर्त: पारदशीर् बनाउन नसक्न,ु  

 पूणर् िजम्मेवारी, अिधकार र ॐोत साधनको िविनयोजनमा अःप ता कायमै 
रहन,ु 

  

(ग) अन्य कारणह  :  

 राि यःतरमा ॅ ाचार हनुे सम्भािवत क्षेऽको अध्ययन र व्यिक्तको सम्पि को 
अनसुन्धान आविधक पमा तलुनात्मक पमा गन प ितको िवकास 
नभएको 

 ॅ ाचार िनयन्ऽण गन, कायर्मा नागिरक समाज, िहत समूह, सामािजक संःथा 
आिदले िचयो-चच  आिद गन प ित िवकास नभएको 

 नागिरकले सूचनाको हकको ूयोग र सरोकारवालाह बाट उक्त हकको 
ूभावकारी पालनामा कमी रहेको, 

 राज्यका कामकारवाहीमा सूचना ूवाह गन भन्दा गोपनीयतामा जोड िदने 
ूवृ ी रहेको, 

 ॅ ाचारको अनसुन्धान अिभयोजन, बहस पैरवी र फैसला गन िनकाय बीच 
आपसी समन्वय र सकारात्मक सहयोग पयार्  नभएको, 
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उपयुर्क्त कारणहका साथै राज्यका िनकायमा सरकारको िनयन्ऽण खकुुलो भएमा, िनणर्य 
िलने िविध पारदशीर् नभएमा, िजम्मेवारी र उ रदाियत्व िलने संःकृितको अभाव भएमा ॅ ाचार 
बढ्न ुःवभािवक हनु्छ । खासगरी कमजोर नागिरक संःकृित भएको वा नागिरकले राज्यबाट 
ूवाह हनुे सेवा सिुवधामा सूचना िलने एवं त्यसको िवशले्षण गन र  
जवाफदेही बनाउने ूिबयामा नागिरक सक्षम नभएसम्म ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सफलता ूापत् 
हनु सक्दैन । 

१.३  ॅ ाचार िनयन्ऽण संव  संयन्ऽह  :  
नेपालमा ॅ ाचार िनयन्ऽण गन कानूनको िनमार्णसँगै उक्त कानून कायार्न्वयन गरी 

ॅ ाचारजन्य कसूरको अनसुन्धान गरी कसूरदारलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन संवैधािनक 
एवं काननुी संयन्ऽको समेत व्यवःथा गिरएको छ । राज्य ारा ःथािपत ॅ ाचार िनयन्ऽण 
गन संःथाह लाई सहयोग परुय्ाउन र ितनका कामकारवाहीलाई समेत िनगरानी गनर् सरकारी 
र गै॑सरकारी पमा िबिभ  संःथाह  समेत िबयािशल रहेका छन ्। 

(क) अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग : 
नेपालको संिवधानमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग116 को व्यवःथा गिरएको 
र यसको काम, कतर्व्य र अिधकार117 को व्यवःथा गिरएको छ । आयोगले 
ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग िनरोधात्मक, दण्डात्मक र ूव र्नात्मक कायर् गदर्छ । 
यस आयोगले क्षेऽीय कायार्लयह को समेत ःथापना गरी ॅ ाचारजन्य कसूरमा 
अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर् गिररहेको छ । 
 

(ख) राि य सतकर् ता केन्ि : 
ॅ ाचारजन्य कायर्लाई ूभावकारी पमा िनयन्ऽण गनर् र जनचेतना विृ  गनर् 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९118 बमोिजम यस संःथाको ःथापना गिरएको हो । 
यसले ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग नीित, रणनीित र कानूनमा सधुारका लािग सझुाव 
िदने, रा सेवकह को सम्पि  िववरणको अनगुमन गन, ॅ ाचार हनु सक्ने 
ःथानह मा िनगरानी राख्ने आिद कायर् गदर्छ । 

                                                            
116  नेपालको संिवधान, धारा २३८ 
117  नेपालको संिवधान, धारा २३९ 
118  ॅ ाचार िनवारण ऐन, दफा ३८ 
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(ग) िवशेष अदालत : 
खास िकिसमका मु ाह को कारवाही र िकनारा िछटो छिरतो र ूभावकारी बनाउन 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोिजम एक िनकायको गठन गिरएको छ । 
ॅ ाचारसँग सम्बिन्धत मु ा यसै अदालतमा दायर हनुे र सनुवुाई हनेु व्यवःथा छ । 
 

(घ) न्याय पिरषद : 

न्यायाधीशको िनयिुक्त, स वा, अनशुासन सम्बन्धी कारवाही र न्याय ूशासन 
सम्बिन्धत अन्य िवषयमा िसफािरस गनर् र परामशर् िदन न्यायपिरषद रहने119 
संवैधािनक व्यवःथा छ । यसले कुनै न्यायाधीशको िवषयमा पनर् आएको उजूरी 
सम्बन्धमा ूारिम्भक छानवीन गराउन िवशेष बाट छानवीन गनुर्पन देिखएमा 
जाँचबझु गनर् सक्ने र कानून बमोिजम मु ा चलाउन सक्ने संवैधािनक व्यवःथा120 
गिरएको पाईन्छ । 

उल्लेिखत िनकायह को अलावा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय, सम्पि  शु ीकरण 
अनसुन्धान िबभाग, नेपाल रा  बै  अन्तगर्तको िव ीय सूचना ईकाईले पिन ॅ ाचार िनवारण 
र िव ीय अनशुासनको कायर्मा सघाउ परु ् याउँदै आएका छन।् 

२. ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सूचनाको हक : 
 ॅ ाचार मौलाउने एक ूमूख कारण मध्य सरकारी काम कारवाहीमा अपारदिशर्ता र 

गोप्यता पिन एक हो । कुनै पिन सावर्जिनक िनकायले ःवेच्छाचारी ढ ले कुनैपिन िवकास, 

िनमार्ण, कायर्बम, आयोजना संचालन, सेवा ूवाह गन र आफुले गरेको उक्त कायर् र खचर्को 
जानकारी सरोकारवाला वा सवर्साधारणलाई िदन ुनपन हो भने यःले उक्त िनकायमा कायर्रत 
कमर्चारीह मा ःवेच्छाचािरता बढाउँछ र त्यसले अन्तत: ॅ ाचारलाईनै बढावा िदन्छ । 
जनताले ितरेको कर, िमऽरा  र दात ृ िनकायह को अनदुान सहायता ऋण आदी जनुसकैु 
ौोतवाट संचािलत हनुे कायर्बमह  वा सावर्जिनक िनकायह बाट सम्पादन गिरने जनुसकैु 
सावर्जिनक सरोकारका िवषयमा सूचना पाउने हक ूत्येक नागिरकलाई हनु्छ जसले त्यःता 

                                                            
119  नेपालको संिवधान, धारा १५३ 
120  नेपालको संिवधान, धारा १५३(५)(छ) 
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िनकायह लाई िनरन्तर पमा नागिरक िनगरानी र खवरदारीको कायर् गनर् सक्दछ । तसथर् 
सूचनाको हकलाई लोकतन्ऽको आधारःतम्भको पमा समेत िलन सिकन्छ । 

  

२.१  सूचना र सचुनाको हकको अथर् : 
सामान्य अथर्मा सूचना भ ाले कुनै सावर्जिनक िनकायबाट हनुे काम-कारवाही नागिरकले 

जा  पाउने हक अन्तगर्त रािखएका सबै िवषय तथ्या ह लाई बझुाउँछ । यस अन्तगर्त 
िलिखत, मौिखक, मौििक, िव तुीय स ार साधनबाट सजृना गिरएका संकेत वा ध्वनीबाट तयार 
गिरने सूचनाह  समावेश गिरएको हनु सक्छन ्। तर िनजी महत्वका व्यिक्तगत सूचना र 
सावर्जिनक चासोका िवषय नभएको सूचनालाई समावेश गिरएको हुँदैन । 

सूचनाको हक खासगरी आफ्नो र सावर्जिनक सरोकारका िवषयमा सूचना माग्ने र पाउने 
नागिरकको हक हो । यसलाई कानून बनाएर गोप्य राख्नपुन सूचना वा जानकारी कसैलाई 
निदने गरी व्यवःथा गनर् सिकन्छ । सूचनाको हकको ूत्याभिूतले राज्यमा ूजातािन्ऽक 
व्यवःथा सजृना गन तथा व्यविःथत गन, व्यिक्तत्वको समम  िवकासका लािग र सत्यको 
ःथापना एवं असत्यलाई िवःथािपत गनर् यसको महत्वपूणर् भिूमका रहेको हनु्छ । 

सममतामा सूचनाको हक भनन्ाले कुनै पिन सावर्जिनक सरोकार, महत्वको िवषयमा 
नागिरकले राज्य, सरकार र सावर्जिनक िनकायको अिधकारीसँग कुनै काम कारवाही 
गितिविधको सूचना माग गन र त्यःतो सूचना माग गन व्यिक्तले यथा समयमा सलुभ 
तिरकाले सूचना पाउने व्यिक्तको अिधकारनै सूचनाको हक हो । 

 

२.२  सूचनाको हकलाई मौिलक हकको पमा मान्यता : 
सूचना मानवीय मयार्दाका लािग िवचार सजृना गनर् र िवचारको सही उपयोगका लािग 

आवँयक पदर्छ । सूचनाको हकले नागिरक सशिक्तकरण गराउने, शासन व्यवःथा 
ूभावकारी बनाउने र अिनयिमतता िव  रोक लगाउने कायर् पिन गदर्छ। अन्तरार्ि य ःतरमा 
संयकु्त तथा रा संघले १९४६ मा गरेको संकल्प ूःताव नं. ५९ (१) अनसुार सूचनाको 
हकलाई आधारभतू मानवअिधकार सबै ूकारका ःवतन्ऽताको पिन आधारःतम्भ मािनएको 
छ।121 मानवअिधकार सम्बन्धी घोषणापऽ, १९४८ ले हरेक व्यिक्तलाई िवचारको अिभव्यिक्त 
ःवतन्ऽतासँगै सूचना पाउने122 िवषयलाई उल्लेख गरेबाट मानव अिधकार र मौिलक हककै 
                                                            
121  सूचनाको हक र सशुासन, िशक्षक ौिुत सामामी, ूकाशक नेपाल सरकार िशक्षा, िव ान र 

ूिविध मन्ऽालय, पा बम िवकास केन्ि, सानोिठमी, भक्तपरु, २०७४ प ृ३ 
122  UDHR धारा १९ 
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पमा समेत आत्मसात गनर् थािलएको पाईन्छ ।ॅ ाचार िव को संयकु्त रा संघीय 
महासन्धी (UNCAC) को धारा १० ले समेत Public Reporting को पमा पारदिशर्ता र 
सूचनाको सावर्जिनिककरणलाई ॅ ाचार िव को िनवारणात्मक उपाय (Preventive 

Measures) अन्तगर्त समेटेको पाईन्छ ।123 
 

नेपालमा सूचनाको हकलाई मौिलक हकको पमा पिहलो पटक नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ ारा ूत्याभतू गिरएको िथयो । यस अन्तगर्त ूत्येक नागिरकलाई 
सावर्जिनक महत्वको कुनै पिन िवषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हनेु124 व्यवःथा गिरएको 
र कानून बमोिजम गोप्य राख्नपुन सूचनाको जानकारी िदन कसैलाई बाध्य नपािरने व्यवःथा 
गिरएको िथयो । यदी कुनै िवषय सावर्जिनक महत्वको िवषय हो वा होईन भनने् सम्बन्धमा 
ू ता नभएको अवःथामा सव च्च अदालतबाटै ूितपादन भएका िस ान्तका आधारमा हेनर् 
सिकने अवःथा समेत िव मान रहेको छ । सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ूितपािदत 
िस ान्तह का आधारमा देशको जलॐोत, वातावरण, परुाताित्वक महत्वका िवषयह  
सावर्जिनक महत्वका िवषयह  भएको र त्यःता िवषयको सूचना पाउने नागिरकको मौिलक 
हक रहेको देिखन्छ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को सूचनाको हकको 
व्यवःथालाई नेपालको अन्तिरम संिवधान, २0६३125 ले समेत व्यविःथत गरेको र वतर्मान 
नेपालको संिवधानमा ूत्येक नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारका कुनै पिन 
िवषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हनेु तर कानून बमोिजम गोप्य राख्नपुन सूचनाको 
जानकारी िदन कसैलाई पिन बाध्य नपािरने126 भनने् व्यवःथा गरी नेपाली नागिरकलाई 
मौिलक हकको पमा सूचनाको हक ूत्याभतू गिरएको छ । 

 

२.३  नेपालमा सूचनाको हक सम्वन्धमा भएको कानूनी व्यवःथा : 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवःथा भएकोमा सचुनाको 

हक सम्बन्धी छु ै काननु बनेको िथएन । लामो समयको ूयास र सब च्च अदालतको 
आदेश पशच्ात ्माऽ यस सम्बन्धमा ऐन बनेको पाइन्छ । सचुनाको हक सम्बन्धी ऐन र 
यसको संःथागत ब्यबःथा यस ूकार रहेको छ । 

                                                            
123  UNCAC, Article 10, Public Reporting. 
124  नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७, धारा १६ 
125  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३, धारा २७ 
126  नेपालको संिवधान, धारा २७ 
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(क) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

नेपालमा पिहलो पटक २०६४ साल ौावण ५ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 
जारी भएको हो िन।३८ वटा दफा रहेको यस ऐनमा सावर्जिनक िनकाय, सूचना, सावर्जिनक 
महत्व, िलखत, सूचनाको हक, सूचना अिधकारी आिद पिरभािषत गिरएको छ । यस ऐनले 
सूचनाको हक र ूवाह सम्बन्धी व्यःथा, सावर्जिनक िनकायको दाियत्व, सूचनाको अ ाविधक 
र ूकाशन गन, सूचना अिधकारीको व्यवःथा, सूचना ूा  गन कायर्िविध, सूचना वापत लाग्ने 
दःतरु, कायार्लय ूमूख समक्षनै उजरुी िदन सिकने व्यवःथा, आयोग समक्ष पनुरावेदन िदन 
सिकने व्यवःथा, सूचना आयोग सम्बन्धी व्यवःथा, सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवःथा, 
सूचनादाताको संरक्षण, सजाय र क्षितपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा तथा आयोगको िनणर्य उपर उच्च 
अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने व्यवःथा समेत गिरएको छ । यसै ऐन अन्तगर्त सो व्यवःथा 
कायार्न्वयनको लािग सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ तथा िविभ दिशकाह  
समेत जारी गिरएको छ । 

 

(ख) राि य सूचना आयोग : 
सूचनाको हकलाई सबै नागिरकको हकको पमा ःथािपत गराउन राि य सूचना आयोग 

२०६५ साल वैशाख २२ गते गठन गिरयो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले 
आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार तोकेको छ ।127 यस अन्तगर्त सूचना आयोगलाई 
सावर्जिनक िनकायमा रहेका सावर्जिनक महत्वको सूचना, सम्बिन्धत अिभलेख, िलखत, अन्य 
साममी अध्ययन गन, त्यःता सूचना सूचीकृत गन, नागिरकको जानकारीका लािग सावर्जिनक 
गनर् लगाउने, समय िकटान गरी माग गरेका सूचना िदन आदेश गन, नेपाल सरकारलाई 
सझुाव वा िसफािरस गन, सूचनाको हक संरक्षणमा उपयकु्त आदेश िदने लगायतका कायर् 
तोिकएको छ । 

२.४  सूचनाको हक र ॅ ाचार िनयन्ऽण बीच अन्तरसम्बन्ध : 
सूचनाको हक लोकतन्ऽको आधारःतम्भ हो । रा को सावर्भौमस ा नेपाली जनतामा 

िनिहत रहने128 संवैधािनक ूत्याभिूत भएकोमा राज्यका िनकायह को गितिविध, िबयाकलाप 
जानन् पाउने, िनगरानी राख्ने र खवरदारी गन अवःथाको सजृना सूचनाको हककै 

                                                            
127  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, दफा १९ 
128  नेपालको संिवधान, धारा २ 
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माध्यमबाट हनु सक्छ । राज्यका िनकायह को कायर्लाई पारदशीर् पमा स ालन गनुर्पन र 
सूचनामा नागिरकको पहुँच विृ  गनुर्पन दाियत्व पिन राज्यकै हो । 

 

राज्यको शासन व्यवःथाको ूभावकारी संचालन ूत्यक्ष र अूत्यक्ष पमा रा सेवकसँग 
जोिडएको हनु्छ । िनजह बाट ूदान गिरने सशुासनको ूत्याभिूतले ॅ ाचार न्यून हनु 
जान्छ। सावर्जिनक िनकायबाट सम्पादन हनेु कायर्मा नागिरकले ू  सोध्ने र रा सेवकलाई 
जनता र रा ूित जवाफदेही बनाउने हक सूचनाको हकले ूदान गदर्छ । सूचना माग्नेलाई 
सूचना ूवाह गनुर्पन भएकोले सूचनाको हकको ूभावकारी कायार्न्वयन र उपयोगले ॅ ाचार 
िव  सशक्त औजारको पमा कायर् गनर् सक्दछ । 

 

ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सूचनाको हकको भिूमकालाई िनम्नानसुार बुदँागत पमा ूःततु गनर् 
सिकन्छ।129 

(क) राज्यले कुन क्षेऽमा के नीित जारी गरेको छ, सो माग गरी अध्ययन गरेमा 
नीितगत ॅ ाचार रोक्न सिकन्छ । 
 

(ख) ि पक्षीय र बहपुक्षीय सन्धी सम्झौता माग गरी मलुकु र जनतालाई पगेुको 
नोक्सानी थाहा पाई िनयन्ऽणका लािग आवाज उठाउन सिकन्छ । 

 

 

(ग) कुनै पिन िवषयको सेवाूवाहमा भईरहेको िढलाई र नागिरकबीच गिरएको 
पक्षपात सूचना मागपिछ ःवत: उजागर हनु्छ । यसबाट ॅ ाचारजन्य 
गितिविधमा कमी आउँछ । 
 

(घ) िवकास िनमार्णको िढलाई रोक्न, गणुःतर िनयन्ऽण गनर्, िजम्मेवारी बोध 
गराउन सूचना मागको िनवेदनले जादकुो काम गदर्छ ।   

(ङ) नागिरक खबरदारी गन भनेकै सूचना माग गन हो । 

(च) सूचना शिक्त भएकोले नागिरकले सूचना हािसल गरी उनीह  ःवयं 
सशिक्तकरण भएपिछ गलत काम गनह  ःवत: िनिःबय हनु्छन ्। 

                                                            
129  कृंणहिर बाँःकोटा, सूचनाको हक ॅ ाचार िनयन्ऽणको सशक्त औजार, ःमािरका २०७४, 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, ट ाल काठमाण्डौ, प ृ१६  
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उपयुर्क्तानसुारको बुदँाह लाई अध्ययन गदार् नागिरक सिबयतामा ॅ ाचार घट्ने र 
नागिरकले सूचनाको हकको ूभावकारी पमा ूयोग नगदार् ॅ ाचार फःटाउने अवःथा 
रहन्छ ।समममा भनन्पुदार् सावर्जिनक िनकायलाई जवाफदेही बनाउन सूचनाको हकको 
संरक्षण गनुर् पदर्छ ।जहाँ सूचनाको सहज पहुँचको अवःथा रहन्छ त्यहाँ ॅ ाचार ःवत: न्यून 
हुँदै जान्छ । 

 

२.५  ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग सशुासन र सूचनाको हक : 

सशुासनलाई असल शासन भनने् गिरन्छ । यस अन्तगर्त शासनमा जनताको सहभािगता, 
जवाफदेिहता, पारदिशर्ता, सवर्साधारणमा सूचनाको पहुँच, कानूनी र वैधािनक शासन प ित, 

िवकेन्िीकरण, शिक्तको उिचत ूयोग, मानव अिधकारको रक्षा, अल्पसंख्यक अिधकारको 
ूत्याभिूत, ईमान्दािरता, सदाचािरता, असल नेततृ्व, जनमखुी शासन, ूभावकारी सावर्जिनक सेवा, 
शािन्त सवु्यवःथा, आिथर्क एवं भौितक सम्विृ , समझदारीपूवर्कको शासन व्यवःथा नै असल 
शासन भनन् सिकन्छ ।130 यसरी हेदार् सशुासनको जग भनेको उ रदाियत्व, पारदशीर्ता, 
सहभािगता, अनमुानयोग्य शासन र कानून बमोिजमको शासनलाई बझुाउँछ । कानून 
बमोिजमको शासन भ ाले उिचत कानून (Just Law) को शासनलाई बझु्नपुन हनु्छ । 

 

नेपालको सन्दभर्मा सशुासनलाई संिवधानको ूःतावनामानै उल्लेख गिरएको पाईन्छ। 
संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको माध्यम ारा िदगो शािन्त, सशुासन, 
िवकास र समिृ को आकांक्षा पूरा गनर् संिवधानसभाबाट पािरत गरी यो संिवधान जारी 
गदर्छ 131 भ े उल्लेख भएबाट राज्यको समम शासन व्यवःथा सशुासनमा आधािरत हनुे ू  
देिखन्छ । 

नेपालमा सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ ले ूशासिनक कायर् सम्पादन 
गन आधार अन्तगर्त पारदिशर्ता, वःतिुन ता, जवाफदेिहता तथा ईमान्दािरता132 समेत हनेु भनने् 
उल्लेख भएको देिखन्छ । यसैगरी नागिरक वडापऽ राख्नपुन,133 सावर्जिनक सनुवुाई गराउन ु
                                                            
130  केदार खड्का र ँयामसनु्दर शमार्, असल शासनको िवषयगत धारणा, असल शासनका लािग 

वकालत, ॐोत संगालो सम्पादक केदार खड्का, ूो.पिब्लक २०६१ प ृ१७ 
131  नेपालको संिवधान, ूःतावना 
132  सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ दफा ६(ङ) 
133  ऐ. दफा २५ 
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पन,134 गनुासो व्यवःथापन र कारवाहीको जानकारी सूचना पाटीमा राख्नपुन,135 ूवक्ता 
तोक्नपुन136 जःता व्यवःथा गरेको पाईन्छ।  

 
यसरी सशुासन कायम राख्न नागिरकको सूचनाको हकको ूयोग अपिरहायर् छ। राज्यले 

कानूनत: सावर्जिनक िनकाय र पदािधकारीलाई नागिरकूित उ रदायी बनाएको छ । 
नागिरकले सावर्जिनक कामकारवाहीको सूचना माग गनुर्पदर्छ । शासनमा जनताको 
सहभािगता, जवाफदेिहता, पारदिशर्ता, कानूनी र वैधािनक शासन प ित, शिक्तको उिचत ूयोग 
जःता मान्यतालाइ सवर्साधारणमा सूचनाको पहुँचको माध्यमबाट िनयनऽ्ण गिरएमा सशुासन 
कायम हनुसक्छ । ॅ ाचार िनयन्ऽण जःतो संवेदनशील कायर् राज्य एक्लैले गनर् असम्भव 
ूाय: हनु्छ । तसथर्, नागिरक सहभािगता र सहयोगबाट सवर्पक्षीय ूयास भएमा सशुासन 
कायम हनेु र ॅ ाचार पिन िनयन्ऽण हनेु िनि त छ ।  

३.  सूचनाको हक सम्बन्धमा अदालतको ि कोण 

सूचनाको हक सम्बन्धी िववादमा सव च्च अदालतबाट भएका फैसलाह  महत्वपूणर् रहेका 
छन ्। सव च्च अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त िरट िनवेदन दतार् भई न्याियक 
िन पणको बममा सूचनाको हक सम्बन्धमा व्याख्या भएको पाईन्छ । सूचनाको हकलाई 
आम िव तुीय स ार माध्यमबाट सूचनाको हक अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता एक अकार्को 
आधारभतू अ  रहेको भनी व्याख्या भएको पाईन्छ । 

 

 माधव कुमार बःनेत िवपक्षी नेपाल सरकार : 
ूत्येक नागिरकलाई कुनै पिन सावर्जिनक महत्वका िवषयमा आफ्नो िवचार तथा 
अिभव्यिक्त रेिडयोको माध्यमबाट ूशारण गन र रेिडयो ारा सावर्जिनक महत्वका 
िवषयमा सूचना पठाउने एवं अ का िवचार तथा अिभव्यिक्त ूा  गन अिधकार पिन 
संिवधान ारा व्यविःथत िवचार अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता तथा सूचनाको हकको 
आधारभतू अंगको पमा रहेको मा ु पन ।137  सबै नागिरकले िवचार तथा 

                                                            
134  ऐ. दफा ३० 
135  ऐ. दफा ३१(५) 
136  ऐ. दफा ३५(१) 
 
137  माधव कुमार बःनेत िवपक्षी नेपाल सरकार, ने.का.प. २०५८  अंक ७ र ८ प.ृ३९२ िन.नं. 

७०१८ 
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अिभव्यिक्त ःवतन्ऽ पमा आदान ूदान गन तथा सावर्जिनक महत्वको कुनै पिन 
िवषयमा ःवतन्ऽ एवं िनंपक्ष माध्यमबाट िनवार्ध पमा सूचना एवं जानकारी ूापत् 
गनर् सक्ने अवःथा हनुपुछर् । यस व्याख्याले सूचनाको हकलाई अन्य मौिलक 
हकसँग अन्तर सम्बिन्धत र फरक हकको पमा व्याख्या गरेको देिखन्छ। 
 

 गणेश कुमार अमवाल िवपक्षी नेपाल सरकार : 
यःतै, सावर्जिनक महत्वको िवषयको जानकारी नागिरकले पाउने भ े सन्दभर्मा 
“राजनीितक, सामfिजक, आिथर्क र साँःकृितक गितिविध लगायत देशको जल्दोबल्दो र 
महत्वपूणर् िवषयमा जानकारी पाउने नागिरकको अिधकार हनुे"138 भ े व्याख्या 
भएको पाईन्छ । 
 

 अिधवक्ता बालकृंण न्यौपाने िवपक्षी नेपाल सरकार : 
सावर्जिनक महत्वका िवषयमा सरकारले अपनाएको नीित र गरेका िनणर्य र कामको 
सम्बन्धमा जानकारी िदने एकाितर सरकारको कतर्व्य हो भने अक ितर सूचना माग्ने 
र पाउने नागिरकको अिधकार हनुे 139 भ  ेव्याख्या भइर् मौिलक हकको ूयोग र 
पालनामा राज्यलाई िजम्मेवार बनाएको पाईन्छ। 
 

 िऽ. िव. िव. रिजषश्ार िव  राि य सूचना आयोग समेत : 
यसैगरी, परीक्षाथीर्ले आफ्नो उ र पिुःतकामा ूा  ूा ा  आफूले हेनर् पाउने िक 
नपाउने भ े सन्दभर्मा परेको िववादमा आफ्नो िवषयमा सूचना माग्ने हक ूत्येक 
नागिरकलाई भएको उल्लेख गद सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा 
३(३) को ूितबिन्धत सूचीमा उ रपिुःतका समावेश नभएको भ े आधार िलई 
“ूजातािन्ऽक राज्य व्यवःथामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जःताको 
तःतै सेन्सर नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन ्र थाहा पाएको हनु ुपदर्छ । आफ्नो 

                                                            
138  गणेश कुमार अमवाल िवपक्षी नेपाल सरकार, २०६२ सालको िरट नं. ३२०८ िनणर्य िमित 

२०६३।०१।१८  
139  अिधवक्ता बालकृंण न्यौपाने िवपक्षी नेपाल सरकार, २०४८ सालको िरट 

नं.१८५१(२०४९।८।३०) संवैधािनक काननु सम्वन्धी निजर भाग १० खण्ड (ग) पृ  १ 
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उ र पिुःतकाको ूितिलिप पाउने ूत्येक परीक्षाथीर्को हक भएको हुँदा िऽ.िव.ले 
तोकेको शतर्मा उ र पिुःतकाको ूितिलिप पाउन ुपन"140 भ े व्याख्या भएको छ। 

 

 राजेश झा अिहराज िव  नेपाल सरकार : 
सूचनाको हकको ःव प, महत्व र यसको दायरा सम्बन्धमा सूचनाको हक, िवचार र 
अिभव्यिक्त ःवतन्ऽताको वहृ र छातािभऽ समावेश रहेको मा ुपन141 भनी सम्मािनत 
सव च्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाईन्छ । 

 
 डा. रामकृंण ितमिल्सना िव. नेपाल सरकार समेत : 

यसैगरी, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को संवैधािनक परीक्षण 
गन सम्बन्धमा परेको िरट िनवेदनमा संिवधानको धारा २७ को सूचनाको हक 
सम्बन्धी व्यवःथा िनरपेक्ष मौिलक हक नभई कानूनले िनिदर्  गरे बमोिजम त्यसको 
ूयोग र उपभोग गनर् पाउने हक भएकाले कानून बमोिजम सावर्जिनक सूचनाको 
सदपुयोग गनुर् पदर्छ भ े उल्लेख गद सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा 
३१ नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा २७ सँग बािझएको देिखन 
नआउने ।142 भिन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को ब्यबःथालाई वैध ठहर 
गिरएको देिखन्छ । 

 

 यसैगरी सावर्जिनक महत्व र सरोकारका सूचना नागिरकले पाउन ु पन सम्बन्धमा 
काशी दाहालले लिुम्बनीको मायादेवी मिन्दरका मूितर्ह  सानुर् परेको तथा िपपलको 
वकृ्ष काटी हटाउन ुपरेको कारण सिहतको सूचना माग गरी सव च्च अदालतमा िरट 
िनवेदन दतार् गनुर् भएकोमा अदालतको िमित २०५२ काितर्क २१ गतेको आदेशमा 

                                                            
140  िऽ. िव. िव. रिजशार िव  राि य सूचना आयोग समेत ने.का.प. २०६८ अंक ४ प.ृ ६१९ 

(२०६८।२।४) िन.नं. ८५९४ 
141  राजेश झा अिहराज िव  नेपाल सरकार २०६७ सालको िरट नं. ०९३३ िनणर्य 

२०६८।४।१५ 
142  डा. रामकृंण ितमिल्सना िव. नेपाल सरकार समेत ने.का.प.२०७३ अंक १ िन. नं. ९५२१ 
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यस सम्बन्धी वाःतिवक सूचना सावर्जिनक पमा ूवाह गनुर् भनी परमादेश जारी 
भएको देिखन्छ ।143  
 

 यसैगरी िऽ.िव. िव ालय, नेपाल ल क्याम्पसका तीनजना सह-ूाध्यापकह ले 
मािथल्लो पदमा जाने ूयोजनका लािग ूा  गरेको अंक माग गरी ूा  नभए पिछ 
राि य सूचना आयोगमा पनुरावेदन गरेका, आयोगले पटक पटक सूचना िदनू भन्दा 
पिन अटेरी गरेकाले िऽ. िव.िव. सेवा आयोगका अध्यक्षलाई . १०१।- जिरवाना 
गिरएकोमा आयोगको आदेश िव  िवपक्षीह  पनुरावेदन अदालत पाटन गएकोमा 
िमित २०७०।१२।११ को पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला ारा आयोगको 
िमित २०७०।०२।२३ को जिरवाना गन आदेशनै सदर ठहर भै िरट िनवेदन 
खारेज भएको देिखन्छ ।144 

 
 यःतै अिधवक्ता राजीव बाःतोलाले सूचना माग गदार्  “त्यःतो सूचना ूा  गनुर् पन 

कारण खलुाई” भ े सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा 
(१) को वाक्यांश अमान्य र बदर गरीपाउँ भनी सव च्च अदालतको संवैधािनक 
इजलासमा आयोगलाई समेत िवपक्षी बनाई िनवेदन पेश गनुर् भएकोमा आयोगले िनज 
िनवेदकको माग दाबी ठीक छ भनी अदालत समक्ष िलिखत जवाफ पेश गरेर 
िनवेदकले उठाउन ुभएको िवषयलाई समथर्न गरेको अवःथा छ ।145   
सूचनाको हक सम्बन्धी िववादह  हेन िनकाय सूचना आयोग भएको र यस 
आयोगको िनणर्य उपर पनुरावेदन सु े अिधकार उच्च अदालतलाई हनुे कानूनी 
व्यवःथा भएकोले सूचना सम्बन्धी सबै िववादह  सव च्च अदालतसम्म नपगु्ने 
अवःथा समेत छ ।  

४.  ॅ ाचार िनयन्ऽणको ि ले सूचनाको हक कायार्न्वयनमा देिखएका चनूौतीह  : 
ॅ ाचार मूलत: आिथर्क अपराध नै हो । ॅ ाचार, गिरबी र पछौटेपन भएका 
मलुकुमा बढी हनुे गरेको देिखन्छ । नागिरकको चेतनाको ःतर उच्च भएमा वा 

                                                            
143  “सरकारी वकीलह को लािग आयोिजत ॅ ाचार िनवारण काननु िवषयक ूिशक्षणमा ूःतिुत 

नोट”, कृंणहरी बाःकोटा, ूमखु सूचना आयकु्त, राि य सूचना आयोग, नेपाल (अूकािसत) 
144  ऐ. ऐ. ूःतिुत नोट  
145 ऐ. ऐ. ूःतिुत नोट 
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िशिक्षत नागिरक भएको अवःथामा सूचनाको हकको उपयोग बढी माऽामा हुँदा 
ॅ ाचार न्यून हुँदै जाने हनु्छ । ॅ ाचारलाई न्यूनीकरण गनर् नागिरक सहभािगतामा 
जोड िदईन्छ । नेपालमा ॅ ाचार िनयन्ऽण गन सम्बन्धमा संवैधािनक र कानूनी 
व्यवःथा रहेको र नागिरकलाई सावर्जिनक िनकायको सावर्जिनक सरोकारका िवषयमा 
सूचना माग्ने र पाउने हकको सिुन तता भएको पाईन्छ । सूचना माग्ने र पाउने 
सूचनाको हकको कायार्न्वयनमा नागिरकको सहकायर् गराउने कायर् चनुौतीपूणर् छ । 
उक्त चनुौतीह लाई यस ूकार औलं्याउन सिकन्छ : 
(क) नागिरक तथा नागिरक समाज र िनजी क्षेऽको िनगरानी ूणाली िवकिसत 

गराउने कायर्। 
 

(ख) नागिरकको ॅ ाचार सहने ूविृ लाई न्यूनीकरण गन कायर् । 
 
 

(ग) सावर्जिनक सेवा ूवाह गन पदािधकारी र िनजी क्षेऽको िमलोमतोमा हनुे 
ॅ ाचार रोक्ने कायर् । 
 

(घ) नागिरक समाजले ॅ ाचार िवरोधी कानून, नीित र रणनीितलाई ूभावकारी 
बनाउने कायर् । 
 

(ङ) िनगरानी समूहलाई सूचनाको हकको पहुँच िदई िनजी िनगरानी प ित 
िवकास गन कायर् । 

 

 

(च) ॅ ाचार िनयन्ऽण गन, अनसुन्धान गन िनकायमा नागिरकको सहभािगता 
अिभविृ  गन र समन्वयात्मक पमा कायर् गन। 
 

(छ) ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धी कानूनमा अपयार्पत्ता । 

५.  ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सूचनाको हकको ूभावकारी उपयोग र कायार्न्वयनका लािग केही 
सझुाव: 

(क) नागिरक समाज तथा िनजी क्षेऽको िनगरानी ूणाली िवकास गनर् िनम्न कायर् 
गनुर्पन : 
 नागिरक समाज ःवयंले यसूित चेतना अिभविृ  गन । 

 नागिरक समाजलाई सूचनाको सहज पहुँच िदनपुन । 

 गोप्य राख्न ुनपन सूचना ःवत: ूकाशन गन ूणाली िवकाश गन । 

 िनगरानीका नाममा ॅ ाचार हनु निदन ूितिनगरानीको व्यवःथा गन । 
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(ख) आम नागिरकको ॅ ाचार सहने ूवृि लाई न्यूनीकरण गनर् िनम्न कायर्  
गनुर्पन : 
 ॅ ाचार िव  जनचेतना फैलाउने । 

 ॅ ाचार िव को घटना र कारवाहीलाई िनयिमत ूचार ूसारमा 
ल्याउने । 

 सरकारी योजना तथा िवकास बजेटूित नागिरक समाजले ूचार र िनगरानी 
बढाउने। 
 

(ग) सावर्जिनक सेवा ूवाह गन पदािधकारी र िनजी के्षऽको िमलोमतोमा हनेु ॅ ाचार 
रोक्न िनम्न कायर् गनुर्पन : 
 सावर्जिनक सेवाूवाह हनेु कायार्लयमा नागिरकको सहज पहुँचको अिभविृ  

गन। 

 नागिरक समाजले ॅ ाचार र आिथर्क अिनयिमतता हनुे ठाउँमा कायर्रत 
व्यिक्त र िनजी क्षेऽका व्यिक्त समेतलाई एकै ःथानमा ल्याई चेतनामूलक 
कायर्बम सञ्चालन गन । 

 अनसुन्धान गन िनकायलाई सूचना ूदान गन, िनयन्ऽणमा सहकायर् गन । 
 

(घ) नागिरक समाजले ॅ ाचार िवरोधी कानून, नीित र रणनीितलाई ूभावकारी 
बनाउन:े 
 समयसापेक्ष कानून, नीित र रणनीित तयार गनर् दबाब िदने । 

 ॅ ाचारूितको सामािजक सिहंणतुा हनेु ूविृ को िव  अनसुन्धान 
गन िनकायसँग सहकायर् गन । 
 

(ङ) िनगरानी समूहलाई सूचनाको हकमा सहज पहुँच िदई िनजी िनगरानी प ितको 
िवकास गन सम्बन्धमा िनमन् सधुार गनुर्पन देिखन्छ : 
 िनगरानी समूहलाइ सूचनाको हकको उपभोगमा सहज पहुँच परुय्ाउने 

गरी छोटो र सरल ूिबयाबाट िछटो सूचना पाउने कानूनी व्यवःथा 
हनुपुन । 
 

(च) ॅ ाचार िनयन्ऽण गन, अनसुन्धान गन िनकायमा नागिरकको सहभािगता 
अिभविृ  गन र समन्वयात्मक पमा कायर् गन सम्बन्धमा,  
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 सूचना ूवाहकलाई पटक-पटक अनसुन्धान गन िनकायमा उपिःथत हनु 
नपन, 

 सूचनाको ूवाह सहज पमा गनर् सक्ने वातावारको ौृजना गन र  

 सूचकको नाम-नामेसी गोप्य रहने सिुनि तता ूदान गन । 
 

(छ) काननुमा समय सापेक्ष सधुार गन :  

 ॅ ाचारका नयाँ-नयाँ क्षेऽ र आयामलाई अध्ययन गरी पिरमाजर्न र 
नयाँ-नयाँ तिरकाका कसरुजन्य कायर्लाइ कानूनका दायरमा ल्याउनपुन। 

 िनजी क्षेऽमा रहेका िनकायले सावर्जिनक ूकृितको खचर् गिररहेकामा 
त्यःता िनकाय, गै॑सरकारी संःथालाई समेट्ने गरी कानून िनमार्ण गन। 

 संयकु्त रा संघीय महासन्धीसँग अनकूुल हनेु गरी कानून बनाउन ुपन । 

 सूचना ूवाहक संरक्षण ऐनको (Whistle Blower Protection Act) तजुर्मा 
गनुर् पन ।  

६. िनंकषर् : 
ॅ ाचार िव व्यापी पमा फैिलएको सफेदपोश (White Color) अपराध हो । यसलाई 

सामािजक महाब्याधीको (Social Pandemic) पमा पिन हेनर् थािलएको छ । यसले 
सशुासनलाई अव  बनाउँछ । ॅ ाचारजन्य कसरु गोप्यतामा मौलाउँछ र पारदिशर्तामा 
न्यून हुँदै जान्छ । राज्यका सावर्जिनक िनकाय पारदशीर्, जवाफदेही र जनसहभागीतामा 
आधािरत भएमा सशुासन िदने राज्यको संवैधािनक दाियत्व ूापत् हनु्छ। नागिरकको 
सूचनाको हकको उपयोगले शासनमा जनसहभागीता बिृ  गराउने तथा पारदशीर्ता र 
जवाफदेहीता बढाउने हुँदा ॅ ाचार न्यिुनकरण हुँदै जान्छ। 

ूजातािन्ऽक ूणालीमा नागिरकको सूचनाको हकलाई मौिलक हकको पमा अ ीकार 
गिरन्छ । नेपालमा ॅ ाचार िनयन्ऽण गन िनयन्ऽणमखुी सारवान कानून एवं िनयन्ऽण गन 
संयन्ऽ ःथापना भएका छन ्तथािप ॅ ाचारमा न्यूनता आएको देिखंदैन। ॅ ाचार िव को 
कायर् गन राज्यका िनकायह को ूयासले माऽ ॅ ाचार िनयन्ऽण संभव हदैुन । ॅ ाचार 
िनयन्ऽणको सहकायर्मा नागिरकको सूचनाको हकको पहुँचमा सहजता ल्याउन ुआवँयक छ। 
हाॆो िछमेकी मलुकु भारतका अनन्ा हजारेको जःतै नागिरकले आफ्नो तफर् बाट िनगरानी 
ूणालीलाई सूचनाको हकको पहुँचमाफर् त ॅ ाचार िनवारण गनर् ःथािपत अनसुन्धान 
िनकायसँग सहकायर् गरेमा ॅ ाचार िव  सवर्पक्षीय ूहार हनेुछ । सेवा ूदायकले 
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पारदशीर्ता, वःतिुन ता, इमान्दािरता र जवाफदेहीतालाई आफ्नो कायर्सम्पादनको मलु मन्ऽ 
वनाई नागिरकलाई सूचनाको हकमा सहज पहुँचको वातावरण ौृजना गरी यःको ूभावकारी 
उपयोग हनेु अवःथाको िनमार्ण गनर् सिकएमा ॅ ाचार ःवत: न्यिुनकरण हदैु जान्छ । 
सचुनाको हकको महत्वको सम्बन्धमा जनतालाई ससूुचीत गद यःको व्यापक एवं समूिचत 
उपयोगको माध्यमबाट ॅ ाचार िनयन्ऽण गरी राज्यमा सशुासन ूवाह गन संवैधािनक 
ूितव तालाई मूतर् प िदन सिकने कुरामा िव ःत हनु सिकन्छ । 
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पिरच्छेद-१ 

ूारिम्भक 

१. िवषय ूवेश 

सामान्य अथर्मा राज्यको कोषबाट खचर् हनेु गरी सावर्जिनक िनकायले िनमार्ण कायर्, 
मालसामान, परामशर् सेवा वा अन्य सेवा खिरद गनुर् वा ूा  गनुर्लाई सावर्जिनक खिरद 
भिनन्छ। सावर्जिनक खिरदलाई Public Procurements means the acquisition of goods, 

construction or service by a procuring entity146 भिन पिरभाषा गिरएको पाइन्छ । राज्यको 
ठूलो धनराशी सावर्जिनक खिरदको माध्ययमबाट खचर् हनुे गरेको यथाथर्ता रहेको छ । 
नेपालको संघीय िविनयोिजत बजेटलाई हेदार् आ.व. २०७६।७७ मा कूल िबिनयोिजत रकम 
१५ खबर् ३२ अबर् ९६ करोड ७१ लाख मध्ये िबकास वा पूिँजगत तफर्  ४ खबर् ८ अबर् 
५९ लाख िबिजयोजन भएको147 िथयो भने आ.ब. २०७७।७८ मा कूल िबिनयोिजत रकम 
१४ खबर् ७४ अबर् ६४ करोड ५४ लाख मध्ये िवकास वा पूिँजगत तफर्  ३ खबर् ५२ अबर् 
९१ करोड िबिजयोजन भएको148 छ। संिघय बजेटको अलावा सम्विन्धत ूदेश सरकार र 
ःथािनय सरकारबाट समेत िवकास खचर्मा यथे  रकम िविनयोजन हनेु गरेको छ। राज्यको 
पूवार्धार िवकास सावर्जिनक िनमार्णको सफलतमा िनभर्र हनुे भएकोले यसको सवार्िधक महत्व 
रहेको छ। 

                                                            
146  Article 1(j), UNCRITRAL Modal Law on public procurement, 2014, United Nation Publication 
147 बजेट वक्त य, २०७६।७७, नपेाल सरकार, अथर् मन्तर्ालय 
148 बजेट वक्त य २०७७।७८, नेपाल सरकार, अथर् मन्तर्ालय 
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सावर्जिनक खिरदमा िनि त िविध, ूकृया र मापदण्डको अवलम्वन गरी छािनएको िनमार्ण 
व्यवसायीसंग सावर्जिनक िनकायले गरेको खिरद सम्झौतामा उल्लेिखत शतर्ह  दबैु पक्षलाई 
बन्धनकारी हनु्छ। दईु पक्ष वीच भएको खिरद सम्झौतामा कुन कुन कायर् कुन समयमा 
सम्प  गन भिन समय तािलका समेत बनाई सम्पूणर् कायर् सम्प  गन अविध समेत िनधार्रण 
भएको हनु्छ।  

सावर्जिनक िनमार्ण कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएको समयिभऽ सम्प  भएमा माऽ 
सावर्जिनक खिरदले िन  गरेको ूितफल ूा  हनु्छ र पूवार्धार िवकासले सही गित िलन 
सक्छ। नेपालको सन्दभर्मा िविनयोिजत पूिँजगत रकम खचर् हनु नसकेको, खिरद सम्झौतामा 
उल्लेख भएको अविधिभऽ िनमार्ण  कायर् सम्प  हनु नसकी अलपऽ अबःथामा रहेको, 
ःथािनय जनतावाट समय समयमा िवरोधमा उिऽएको िवषय िबिभ  पऽ पिऽकामा समाचारह  
ूकाशन भएका छन। खिरद सम्झौतामा उल्लेिखत अविधिभऽ िनमार्ण कायर् सम्प  हनु 
नसक्दा राज्यको ठूलो लगानीबाट आशाितत ूितफल ूा  हनु सक्दैन भने जनतामा पिन 
व्यापक िनराशा रहेको हनु्छ । यःतो अबःथामा सावर्जिनक िनमार्णका कायर् समयमा नै 
सम्प  हनु नसक्नकुा कारणह का बारेमा ूःततु कायर्पऽ लेख्न ेजमक  गरेको छु ।   

२. अध्ययनको उ ेँयः मूल पमा अध्ययनको उ ेँय िनम्न रहेका छनः 
(क) नेपालमा सावर्जिनक िनमार्णका कायर्ह  खिरद सम्झौतामा तोिकएका अविधिभऽ 

सम्प  हनु सकेका छन िक छैनन भ े िवषयमा जानकारी हािसल गन? 

(ख) सावर्जिनक िनमार्णका कायर्ह  खिरद सम्झौतामा तोिकएका अविधिभऽ सम्प  
हनु नसक्नकुा कारणह  के के हनु सक्छन भ े िवषय पिहल्याउने ? 

(ग) सावर्जिनक िनमार्णका कायर्ह  खिरद सम्झौतामा तोिकएका अविधिभऽ सम्प  
गन ूयोजनको लािग उपयकु्त सझुावह  ूःततु गन । 
 

३. अध्ययनको िविधः ूःततु अध्ययन िववरणात्मक िविधमा आधािरत रहेर िववेचना गिरएको 
छ। अध्ययनको बममा ूाथिमक तथा ि ितय दबैु ौोतह को उपयोग गरी सूचना 
संकलन गिरएको छ। संिवधान तथा कानूनलाई ूाथिमक ौोतको पमा िलइएको छ 
भने िव ानह को लेख रचना जःता संकिलत ौोतलाई ि ितय ौोतको पमा िलई 
अध्ययन गिरएको छ ।  
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४. अध्ययनको सीमाः सावर्जिनक खिरद आफैमा वहृत िवषयवःत ुहो । सावर्जिनक खिरदको 
एउटा महत्वपूणर् पक्ष सावर्जिनक िनमार्ण हो। सावर्जिनक िनमार्ण िभऽ पिन धेरै िवषय 
पछर् जनु अत्यन्त जिटल र वहृत रहेको छ। तसथर्, ूःततु अध्ययनमा सावर्जिनक 
िनमार्णका कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएकै समयिभऽ सम्प  हनु नसकेका कारणह मा 
माऽ िसिमत गिरएको छ । 

 

५.  अध्ययनको संरचनाः ूःततु कायर्पऽलाई पाँच पिरच्छेदमा िवभाजन गिरएको छ। पिहलो 
पिरच्छेदमा ूारिम्भक िवषयलाई समेिटएको छ भने दोौो पिरच्छदमा सावर्जिनक िनमार्ण 
कायर्को सामान्य पिरचय र खिरद सम्झौताको म्याद थप सम्वन्धी िवषय समावेश 
गिरएको छ। तेौो पिरच्छेदमा सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को बतर्मान अवःथालाई िचऽण 
गिरएको छ। त्यसैगरी पिरच्छेद चारमा सावर्जिनक िनमार्णको कायर् खिरद सम्झौतामा 
तोिकएको अविधिभऽ सम्प  हनु नसक्नकुा कारणह को िववेचना गिरएको छ भने 
अिन्तम पिरच्छेदमा िनंकषर् तथा सझुावह  उल्लेख भएको छ । 

पिरच्छेद-२ 

सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को समान्य पिरचय र खिरद सम्झौताको  
अविध थप सम्वन्धी सामान्य जानकारी 

१. सावर्जिनक िनमार्ण कायर्ः  

सामान्य अथर्मा मलुकुको सरकारी कोषबाट खचर् हनुे गरी राज्यले अवलम्वन गरेको 
ूकृया र प ित बमोिजम नयाँ ूकृितका संरचना िनमार्णका कायर् गन, भै रहेका संरचना 
भत्काउने वा पनुः िनमार्ण गन, ममर्त गन वा िजणो ार गन जःता कायर्लाई सावर्जिनक 
िनमार्ण कायर् भिनन्छ र यःतो कायर् सावर्जिनक खिरदवाट ब्यविःथत हनु्छ। ूचिलत कानूनले 
गरेको पिरभाषा हेदार्, सावर्जिनक “िनमार्ण कायर्” भ ाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको िनमार्ण 
गन, पनुः िनमार्ण गन, भत्काउने, ममर्त संभार गन वा िजणो ार गन कायर्संग सम्विन्धत 
िनमार्णःथल तयार गन, ख े, ठ ाउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गन, 
सजाउने आिद जःता कायर् सम्झन ुपछर् र सो शव्दले नक्शा वनाउने, ूयोगशाला पिरक्षण 
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गन, भउूपमहीय फोटो खोच्ने, भकूम्पीय पिरक्षण गन जःता िनमार्ण कायर्को आनषुाि क सेवा 
समेतलाई जनाउनेछ149।  

“सावर्जिनक िनमार्ण कायर्” भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम नेपाल सरकार तथा नेपाल 

सरकारको पूणर् ःवािमत्व भएको संगिठत संःथाको तफर् बाट सम्प  गिरने जनुसकैु ूकारका 
िनमार्ण सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् र सो शब्दले पनुः िनमार्ण तथा ममर्त सम्भारको कायर् 
समेतलाई जनाउँछ150 भिन पिरभाषा गरेको छ । 

िवकासको गितिविधसंग सम्विन्धत भौितक संरचना सावर्जिनक िनमार्णको मूल िवषय 
मािनन्छ। सावर्जिनक िनमार्ण कायर्ले जनताको सेवा सिुवधालाई केन्िमा राखेको हनु्छ। 
अथार्त जनतालाई सेवा सिुवधा अिधकतम उपलव्ध गराउने उ ेँयले राज्यको तफर् बाट गिरने 
भएकोले समम जनताको आशाको केन्िको पमा रहेको हनु्छ। समम देश िवकासको मापन 
समेत सावर्जिनक िनमार्णको किसमा हेिरने भएकोले सावर्जिनक खिरदको महत्वपूणर् पक्षको 
पमा रहेको सावर्जिनक िनमार्णलाई व्यविःथत र पिरणाममिुख वनाउन ूत्येक राज्यले 
आवँयक ूवन्ध िनमार्ण गरेको हनु्छ ।  

२. सावर्जिनक िनमार्णमा खिरद सम्झौताको अविध थपः 

सावर्जिनक िनमार्ण कायर् राज्यले िनधार्रण गरेको िविध र ूकृया अवलम्वन गरी गिरने 
भएकोले त्यःता ूकृया पार गरी छिनएका बोलपऽदाता र राज्यको िनकायबीच ूचिलत 
कानूनको अिधनमा तयार भएको खिरद सम्झौतामा उल्लेिखत शतर् बमोिजम तोिकएको 
समयमै गणुःतर कायम रािख सम्प  गन िनमार्ण व्यवासायीको दाियत्व हो भने खिरद 
सम्झौता गदार्को अवःथामा िनमार्ण व्यवासयीबाट पेश भएको कायर्सूची बमोिजमको कायर् 
ूगित भए नभएको िनयिमत हेन िजम्मेवारी सावर्जिनक िनकायको हो। यस अथर्मा हेदार् खिरद 
सम्झौतामा उल्लेिखत अविध थप हनेु अवःथा रहदैन। In principle, any contract exists to 
be a “full contract” which means that all work stated as a part of the contract should be 
completed and handed over to the other party of the contract before the contractual 

completion date151  तथापी, िनमार्ण व्यवसायी र सावर्जिनक िनकायले आफ्नो िजम्मेवारी 
पूरा गदार् गद पिन िवशेष कारणवस खिरद सम्झौतामा उल्लेिखत अविधिभऽ िनमार्ण कायर् 
                                                            
149  सावर्निजक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २ (घ) 
150  िनमार्ण वसाय ऐन, २०५५ को दफा २ (क) 
151 Mc kandrick EWEN, Contract Law, 10th ed, 2013, Palgrave Macmillan Masters, p. 2 
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सम्प  हनु नसकेमा सम्झौताको थप हनु सक्ने व्यवःथा खिरद सम्झौतामा नै उल्लेख भएको 
हनु्छ। खिरद सम्झौताको अविध थप सम्वन्धी व्यवःथालाई िनम्नानसुार चचार् गनर् सिकन्छः 

(क) International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) बमोिजम सम्झौताको 
अविध थप हनेु आधारह ः 

Asian Development Bank को Procurement Guideline बमोिजम तयार भएको Standard 

Bidding Document152  तथा सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लयले नेपालको अन्तरार्ि य 
वोलपऽ (ICB) को लािग तयार गरेको Standard Bidding Document153 मा General 

Condition of contract सम्वन्धी व्यवःथा International Federation of Consulting 

Engineers (FIDIC) बमोिजम हनेु भिन उल्लेख हदुा नेपालको सन्दभर्मा ADB Procurement 

Guideline वा अन्तरार्ि य वोलपऽ समावेश भएको िनमार्ण कायर्मा FIDIC आकिषर्त हनु्छ । 
FIDIC अनसुार सावर्जनिनक िनमार्ण कायर् Red Book समावेश भएकोले FIDIC Red Book मा 
भएको म्याद थप हनेु अवःथा िनम्नानसुार रहेको छ154 

S.N. Description Sub clause 

1. Delayed Drawing or Instruction 1.9 

2. Right to access to the site 2.1 

3. Site setting out 4.7 

4. Unforeseeable physical condition  12.4 

5. Access Route 4.15 

                                                            
152 ADB Standard Bidding Document, Procurements of Works, 2017, Section 7, General Condition 
of contract 
153 Standard Bidding Document, Procurements of Works,(ICB) 4th Revised  2019, Part III, Section 
7, General Condition of contract, PPMO Nepal 
154  FIDIC Red Book, Condition of Contract for Construction, 2nd edition, 2017 
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6. Fossils 4.23 

7. Test 7.4 

8. Delay cause by authority 8.6 

9. Variation Procedure 13.3 

10. Adjustment for change in litigation 13.6 

11. Contractor’s Entitlement to suspect works 16.1 

12. Consequences of Force Majeure   18.4 

13. Extension of Tome for Completion  8.5 

 

(ख) िव  बकको Procurement Guideline बमोिजम सावर्जिनक िनमार्णमा खिरद सम्झौताको अविध 
थप हनेु आधारह  Standard Bidding Document मा िनम्नानसुार उल्लेख भएको छ155: 

Extension of Time for Completion: In the event of: 

(a) The amount of nature extra additional works, 
(b) Any cause of delay referred to this conditions, 
(c) Exceptionally adverse climate conditions, 
(d) Any delay, impediment or prevention by the employer, or 
(e) Other special circumstances which may occur, other then through a default of or 

breach of contract by the contractor or for which he is responsible, 
Being such as fairly to entitle the contractor to an extension of the time for 
completion of the works, or any section or part thereof, the engineer shall, after 
due consultation with the employer and the contractor, determine the amount of 

                                                            
155 Clause 44.1, Standard Bidding Document, 14463, Procurement of Works, The World Bank, 
Washington D.C.,  May, 2000. 
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such extension and shall notify the contractor accordingly, with the copy to the 
employer. 
 

(ग) नेपालको व्यवःथाः सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा सम्झौताको 
अविध थप सम्वन्धी िनम्न व्यवःथा गरेको छः 

(१) खिरद सम्झौताको अविध थप सम्वन्धी व्यवःथा खिरद सम्झौतामा उल्लेख भए 
बमोिजम हनुेछ156 । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन काबू बािहरको पिरिःथित, 
सावर्जिनक िनकायले उपलव्ध गराउन ुपन कुरा उपलव्ध गराउन नसकेमा वा 
अन्य मनािसव कारणबाट खिरद सम्झौताको अविध नवढाई नहनेु भएमा सम्झौता 
ूा  गन व्यिक्तको िनवेदन बमोिजम अिधकार ूा  अिधकारीले तोिकएको 
आधारमा अविध बढाउन सक्नेछ157 ।  

त्यसैगरी सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा खिरद सम्झौताको 
अविध थप गन सम्वन्धमा िवःततृ व्यवःथा रहेको छ। िनमार्ण व्यवसायीले सम्झौताको 
अविध थप गरी पाउँन िनवेदन िदए पिछ सो सम्वन्धमा जाँचवझु गदार् वा गराउदा िनम्न 
िवषयमा िवचार158 गरी मनािसव देिखएमा खिरद सम्झौमा भएको व्यवःथा अनसुार सम्झौताको 
अविध सम्बिन्धत अिधकारीले159 थप गनर् सिकन्छ । 

(क) सम्बिन्धत िनमार्ण व्यवसायी, आपूितर्कतार्, सेवा ूदायक वा परामशर्दाताले खिरद 
सम्झौता बमोिजमको काम समय मै सम्प  गनर् भर मग्दरु ूयास गरेको िथयो 
वा िथएन, 

(ख) सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायले िनमार्ण व्यवसायी, आपूितर्कतार्, सेवा ूदायक वा 
परामशर्दातालाई सम्झौता बमोिजम उपलब्ध गराउन ुपन कुरा उपलब्ध 

गराएको िथयो वा िथएन,  

(ग) ऐनको दफा ६७क. बमोिजम कागजात िझकाएको कारणबाट काममा िढलाइ 
भएको हो वा होइन, र 

                                                            
156  सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५६ (१) 
157 Ibid, दफा ५६(२) 
158 सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४, िनयम १२०(२) 
159 सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४, िनयम १२० को उपिनयम (३) र (४) मा सम्झौताको अविध थप गन 
अिधकारीको वस्था रहकेो छ। 
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(घ) काब ुबािहरको पिरिःथितको कारणबाट काममा िढलाई भएको हो वा होइन । 

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० को उपिनयम (६) मा शु  
सम्झौताको पचास ूितशतभन्दा बढी हनेु गरी सम्झौता अविध थप नहनेु व्यवःथा रहेको छ।  

नेपालको सावर्जिनक खिरद ूणालीलाई व्यविःथत गन सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ 
UNCRITRAL Modal Law on public procurement मा आधािरत रहेको छ। खिरद सम्झौताको 
अविध थप हनेु आधारह  नेपालको सन्दभर् तथा िव  बकको Standard Bidding Documents, 

ADB Standard Bidding Documents, FIDIC किरव किरव िमल्दा जलु्दा नै देिखन्छन। 
समममा खिरद सम्झौताको अविध थप हनेु कारणह मा िनमार्ण व्यवसायीको कारण, 
सावर्जिनक िनकायको कारण, परामशर्दाताको कारण र काव ुबािहरको पिरिःथित मखु्य हनु 
भ  सिकन्छ । 

पिरच्छेद-३ 

सावर्जिनक िनमार्ण कायर्मा ूगितको अवःथा 

मलुकुको समम िवकास सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को सफलतासंग जोिडएको हनु्छ। 
नेपालको संिवधानले लोकतिन्ऽक मूल्य र मान्यतामा आधािरत समाजबादूित ूितव  रही 
सशुासन, िवकास र समिृ  हािसल गन राि य कायर्सूची िनधार्रण गरेको छ160। नेपालमा 
योजनाव  िवकासको थालनी िव.स. २०१३ बाट सु  भई अिहले पन्ीौ योजनाको 
कायार्न्वयनको चरणमा रहेका छौ। िवकासको कायर्लाई ूथिमिककरण गरी नितजामिुख 
बनाउन राि य गौरवको आयोजनाको िनधार्रण गिरएको छ। योजनाब  िवकासको ढाँचा, 
ूया  कानूनी व्यवःथा, व्यवःथापिकय पक्षमा िवशेष जोड िदई सावर्जिनक िनमार्ण कायर्लाई 
व्यविःथत तथा ूभावकारी वनाउन ूयासरत रहेको छ। 

राि य गौरवको आयोजनाको ूगितको अवःथाः 

नेपाल सरकारले आविधक िवकास योजनाका लक्षह  हािसल गन उ ेँयले संचािलत 
िवकास आयोजना तथा कायर्बमह को ूाथिमकताबम तोक्ने कायर्लाई संःथागत गरेको छ। 
नवौ योजना देिख नै िवकास योजना तथा कायर्बमह लाई िवशेष ूाथिमकता ूा  वा 
                                                            
160  पन्धर्ौ योजना, नेपाल सरकार, राि य योजना आयोग, पृ -१ 
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ूाथिमकता ूा  आयोजनाको पमा ूथिमकीकरण गरी सघन िविनयोजनलाई ूभावकारी 
वनाउने कायर् ूारम्भ गिरएको िथयो161। आ.व. २०६८।६९ देिख ूथम ूाथिमकताका १७ 
वटा आयोजनालाई राि य गौरवको आयोजनाको पमा विगर्करण गरेको िथयो162 भने हाल 
राि य गौरवको आयोजनाको संख्या २२ रहेको छ। नेपालले िव.स. २०७९ सम्ममा 
िवकासशील देशमा ःतरउि  गन, िव.स. २०८७ सम्म आफूलाई मध्यम आय भएको  
मलुकुमा ःतरो ित गन र िव.स. २१०० सम्ममा समु त रा को ःतरमा परु ्याउने िलएको163 
लआय उच्च र िदगो आिथर्क वृि दरबाट माऽ सम्भव छ । यसका लािग राि य गौरबका 
आयोजनाह  िनधार्िरत समयमै सम्प  गनपछर्, जसबाट मलुकुको समिृ को बिलयो जग 
िनमार्ण हनु्छ । राि य गौरवका आयोजनाको आ.व. २०७४।७५ सम्मको भौितक तथा 
िव ीय ूगित िववरण (ूितशतमा) िनम्नानसुार रहेको छः 

िस.नं. आयोजना आ.व. 
२०७४।७५ 

को ूगित 

समि गत ूगित व्यितत वषर्  

 

भौितक िव ीय भौितक िव ीय 

१. िसक्टा िसंचाइ आयोजना 

 

८०.४    

 

७४.४ ५६.७ ५६.६ १२ 

२. बबई िसंचाइ आयोजना 

 

९९.४ ९८.६ ५९.५ ४७.२ ३० 

                                                            
161  राि य गौरवका आयोजनाहरुको संिक्ष  पिरचय तथा पर्गित, राि य योजना आयोग, २०७२, पृ -१,  

Available at https://www.npc.gov.np/images/category/national_pride_2072_6__19_.pdf 
162   Ibid 
163   पन्धर्ौ योजना, राि य योजना आयोग, पृ - १७ 
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३. रानीजमरा कुलरीया िसंचाइ 
आयोजना 

९६.७ ९४ ३६ ३४.८ १० 

४. भेरी बबई डाइभसर्न 
बहउु ेँयीय आयोजना 

१०९.५ ९९.९ ३५ ५० ६ 

५. मािथल्लो तामाकोशी 
जलिव तु आयोजना 

७३.३ ९५ ९६.४ ८३ ७ 

६. बिुढगण्डकी जलिब तु 
आयोजना 

९९.९ ९९.५ ९.९ १० ५ 

७. पि म सेती जलिब तु 
आयोजना 

ूगित 
नभएको 

ूगित 
नभएको 

ूगित 
नभएको 

ूगित 
नभएको 

२१ 

८. गौतम बु  अन्तरार्ि य 
िवमानःथल, भैरहवा 

८०.९ १०० ५० ६६.६ ३ 

९. पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य 
िवमानःथल 

३३.३ ३० १५ ३० १ 

१० िनजगढ अन्तरार्ि य 
िवमानःथल, बारा 

३९.४ ७.६ ३९.४ १७.६ ३ 

११. पशपुित क्षेऽ िवकास कोष ६४.९ ५१.६ ४०.२ ४०.२ १७ 

१२. लिुम्बनी क्षेऽ िवकास कोष १०० ९९ ८० ८० ३२ 
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१३ पुं पलाल (मध्य पहाडी) 
लोकमागर् 

९३ ९९.९ ४५ ३३.९ १० 

१४. रेल्वे तथा मेशो िवकास 
आयोजना 

९२ ९९.२ १३.७ १४.९ ८ 

१५. हलुाकी लोकमागर् १५.९७ ९९.५ २५ ४१.९ ११ 

१६. उ र दिक्षण (कोशी) 
लोकमागर् 

९२ ९९.९ ३५ ४०.४ ९ 

१७. उ र दिक्षण 
(कालीगण्डकी कोिरडोर) 
लोकमागर् 

८८ ९४.८ १० ८.४ ९ 

१८. उ र दिक्षण (कणार्ली) 
लोकमागर् 

१०० ९९.२ १२ ११.७ ९ 

१९. काठमाण्डौ तराई–मधेस 
ितुमागर् 

९५ ९५ - ५.८ १ 

२०. मेलम्ची खानेपानी 
आयोजना 

८४.४ ४३.२ ८३.७१ ८७.४ १६ 

२१. रा पित चरेु संरक्षण 
कायर्बम 

९०.८ ८४.३ ९२.२ ८८.२ ८ 

ौोतः राि य गौरवका आयोजनाको संिक्ष  पिरचय, २०७६, राि य योजना आयोग, िसंहदरवार, पृ  ३,४, 
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उपरोक्त २१ आयोजनाको अितिरक्त सनुकोशी-मिरन डाइभसर्न आयोजनालाई समेत िव.स. 
२०७६ सालमा राि य गौरवको आयोजनाको पमा अगाडी वढाउने िनणर्य भएको छ। 

राि य योजना आयोगको तथ्यांकलाई हेदार् राि य गौरवको आयोजनाको ूगित उत्साहजनक 
देिखदैन। राि य गौरवका अिधकांश आयोजनाको भौितक ूगित िनराशाजनक देिखएको छ 
�। कुल २२ गौरवका आयोजनामध्ये १६ आयोजनाको ूगित िनराशाजनक देिखएको 
सरकारी िववरणले देखएको छ �। राि यो योजना आयोगको पिछल्लो ूितवेदनले चार 
आयोजनाको ूगित शून्य छ� । त्यःतै, पाँच आयोजनाको ूगित १५ ूितशतभन्दा कम र 
सात आयोजनाको ूगित ५० ूितशतभन्दा कम देिखएको छ� । मािथल्लो तामाकोशी 
जलिव तु आयोजनाको ूगित राॆो देिखन्छ तथापी २०७२।७३ मा सम्प  गरी सक्न ुपन 
आयोजना पिन िनधार्िरत समयमा नसिकएको ू  हनु्छ। 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले नेपाल सरकार ारा संचालन भएका आयोजनामा 
िनमार्ण कायर्को ठेक्का व्यवःथापनको अवःथा, अध्ययन तथा िव षेण (२०७५ माघ) ूकािशत 
गरेको िथयो। पूवार्धार िवकाससंग सम्विन्धत िविभ  मन्ऽालय अन्तरगतका ग्ण ठेक्काको 
िववरण िव षेण गरी हेदार् २०७५ मंिसर सम्म कुल . ११८.१ अबर् वरावरको जम्मा 
१,८४८ ठेक्का सम्झौतावमोिजमको समयाविधिभऽ सम्प  भएको देिखएन ।164 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले ग्ण ठेक्काको व्यवःथापन अध्ययन तथा िव षेण 
ूितवेदन, माघ, २०७६ अनसुार मन्ऽालयगत िववरण िनम्न देिखन्छः 

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय/सडक िवभाग अन्तरगत रहेका ग्ण ठेक्का 
सम्झौताह को िवःततृ िववरण 

िस.नं. ठेक्का सम्झौता अनसुार सम्प  
गनुर् पन वषर् 

२०७६ मंिसर मसान्त सम्म 
सम्प  नभएको ठेक्का सम्झौता 
(संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौताको 
रकम ( . करोडमा) 

                                                            
164 रुग्ण ठेक्काको वस्थापन अध्ययन तथा िव ेषण पर्ितवदेन, माघ, २०७६, अिख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग,  पृ -१ 
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ौोतः ग्ण ठेक्काको व्यवःथापन अध्ययन तथा िव षेण ूितवेदन, माघ, २०७६, अिख्तयार दु पयोग 
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िस.नं. ठेक्का सम्झौता अनसुार सम्प  
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(संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौताको 
रकम ( . करोडमा) 
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ौोतः ग्ण ठेक्काको व्यवःथापन अध्ययन तथा िव षेण ूितवेदन, माघ, २०७६, अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग, पृ -१९ 

खानेपानी मन्ऽालय/ खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन िवभाग अन्तरगत रहेका ग्ण ठेक्का 
सम्झौताह को िवःततृ िववरण  

िस.नं. ठेक्का सम्झौता अनसुार सम्प  
गनुर् पन वषर् 

२०७६ मंिसर मसान्त सम्म 
सम्प  नभएको ठेक्का सम्झौता 
(संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौताको 
रकम ( . करोडमा) 
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ौोतः ग्ण ठेक्काको व्यवःथापन अध्ययन तथा िव षेण ूितवेदन, माघ, २०७६, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग, पृ  -२० 

मािथको राि य गौरवको आयोजनाको ूगित तथा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको ूितवेदन अनसुार नेपालमा सावर्जिनक िनमार्णका कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएको 
अविधमा सम्प  हनु सिकरहेको पाइदैन। पूवार्धार िवकासको महत्वपूणर् िजम्मेवारी संहालेका 
ठूला भिनएका मन्ऽालयह  अन्तगर्तका आयोजनाह  नै वढी ूभािवत रहेका छन ् । 
सावर्जिनक बाटो, पलु, भवन जःता िनमार्णका कायर् समयमै सम्प  हनु नसक्दा जनताले धेरै 
दःुख भोग्न ुपरेको कारण िनमार्ण व्यवसायीको फोटो सावर्जिनक गन, सडकमै धान रोप्ने, 
जलुसु धनार् िदने जःता दबाबमूलक कायर्ह  ःथािनय ःतरबाट भएका छन ्।  
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पिरच्छेद-४ 

सावर्जिनक िनमार्णको कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएको  
अविधिभऽ सम्प  हनु नसक्नकुा कारणह  

सावर्जिनक खिरदको मूल ममर् भनेकै िनधार्िरत समयमा, िनधार्िरत रकममा नबढाई 
गणुःतिरय िनमार्ण कायर् सम्प  गरी सावर्जिनक िनकायलाई हःतान्तरण गनुर्  भएपिन 
सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को आशाितत ूगित हनु सिकरहेको पाइदैन। खिरद सम्झौतामा 
उल्लेिखत अविधमा कायर् सम्प  हनु नसक्दा Value for Money, Fair and Equitable 

Treatment, Integrity, Accountability, Competition   जःता सावर्जिनक खिरदको मखु्य 
िस ान्त165 ले साथर्कता पाउन सिकरहेको छैन ।  

सावर्जिनक िनमार्णको सफलतको लािग आयोजनाको पूवर् सम्भाव्यताको अध्ययनको बमदेिख 
आयोजना कायार्न्वयनको चरणसम्म धेरै कुराले ूत्यक्ष वा परोक्ष पमा अशर गिररहेको 
हनु्छ। मूलतः आयोजना ूमखुको अनभुव, योजना, अनगुमन, मूल्या न, नगद ूवाहको 
अवःथा, िनमार्णःथलको उपलव्धता, ःथािनयको सहयोग, िनमार्ण व्यवसायीको लगनिशलता 
जःता िवषय सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को सफलता वा असफलतामा िजम्मेवार रहेका 
हनु्छन।Delay as a situation in which a project due to some causes related to the 
contractor, consultant and client or other causes has not been finished in contractual or 
agreed period.166 Large Construction projects are facing problem of delays and extra 
costs.167 

                                                            
165 UNCRITRAL Modal Law on public procurement, 2014, United Nation Publication को 
प्र तावनामा यी िसद्धानतह को उजागर गेरको छ। 
166   Murali Sambasivan and Yav Wen Soon, cause and effect of delay in Malaysian 

Construction Industry, International Journal of Project Management, 2007, Vol. 25, Issue 
5, available at: https://www.sciencedirect.com 

167  Onkar U. Jadhav, An Analysis of causes and effects of change orders on construction 
project in Pune, International Journal of Engineering Research and General Science Vol. 3, 
Issue 6, Nov-Dec, 20015 available at: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.735.2578&rep=rep1&type=pd
f  
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सावर्जिनक िनमार्ण कायर्मा हनु े िढलाका ूकारः सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमा 
सम्प  नहदुाँ िनमार्ण व्यवसायीलाई हनुसक्ने कारवाही, सावर्जिनक िनकायलाई हनु सक्ने थप 
व्ययभार समेतलाई माध्यनजर गरी िनम्न िवषयमा िवभाजन गनर् सिकन्छ168 

(a) Excusable and Non Excusable: िनमार्ण व्यवसायीले िनमार्ण कायर् सम्प  गनर् 
भरमजदरु ूयासको बाबजतु पिन सावर्जिनक िनकायको कारण वा काव ु बािहरको 
पिरिःथित िसजर्ना भई िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु नसकेको अवःथालाई क्षमायोग्य 
मािनन्छ। यःतो अवःथामा िनमार्ण कायर्को सहजै म्याद थप हनु्छ। यसको िठक 
िवपिरत िनमार्ण व्यवसायीको लापरवाहीको कारण िनधार्िरत समयमा िनमार्ण कायर् 
सम्प  हनु नसकेमा पूवर् िनधार्िरत क्षितपूितर् िलएर माऽ म्याद थप हनु्छ। 

(b) Compensable and Non compensable: सावर्जिनक िनकायको कारणले िनधार्िरत 
समयमा िनमार्ण कायर् सम्प  हनु नसकेमा िनमार्ण व्यवसायीले िनजलाई पगु्न गएको 
क्षितको क्षितपूितर् िदइ म्याद थप गिरन्छ। िनमार्ण व्यवसायी वा सावर्जिनक िनकाय 
दवैुको कारण िवना काव ुबािहरको पिरिःथित वा अन्य अवःथा िसजर्ना भई िनमार्ण 
कायर् सम्प  हनु नसकेमा िबना क्षितपूितर् म्याद थप गिरन्छ।  

(c) Concurrent and Non Concurrent:  दईु वा दईु भन्दा धेरै कारणह ले गदार् हनु जाने 
िढलालाई Concurrent भिनन्छ भने िनमार्ण व्यवसायीले उपलव्ध गराएको समय 
तिलका अनसुार िनमार्ण कायर् सम्प  हनैु नसक्ने अवःथा भएमा त्यःतो िढलालाई 

Non Concurrent भिनन्छ । 

सावर्जिनक िनमार्णकायर् िढला हनुकुा कारणह ः construction delay is a common problem in 
the part of the world169. The Problem of delay in construction industry is a global 

phenomenon170  भ े देिखदा िव का धेरै मलुकुह  सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनरधािरत 

                                                            
168  Trauner T. Construction Delays- Understanding Them Clearly, Elsevier Inc., USA, 2009, 2nd 

edition, p.25 
169  Muhammand Saiful Islam & Bambang Trigunarsyah, Construction delay in development 

countries, KICEM Journal of Construction Engineering & project Management, ISSN 2233-
9582, available at www. jcepm. Org  
170 Murali Sambasivan and Yav Wen Soon, cause and effect of delay in Malaysian 
Construction Industry, International Journal of Project Management, 2007,  Vol. 25, Issue 
5, available at: https://www.sciencedirect.com 
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समयमा नसिकने समःयसंग जिुधरहेका छन। मलेिसयमा सावर्जिनक िनमार्ण िढला हनुे 
कारणह  िनम्न देिखन्छ171: 

(1) Contractor’s Improper planning 
(2) Contractor’s poor site management 
(3) Inadequate contractor’s experience 
(4) Inadequate client’s finance and payment for competed works 
(5) Problems with sub-contractors 
(6) Shortage in materials 
(7) Labor supply 
(8) Equipment availability and failure 
(9) Lack of communication between parties 
(10) Mistake during the construction stage 

त्यसैगरी दिक्षण तथा दिक्षण एिसयाली मलुकुह मा Managerial and Financial172, 
मध्यपूवीर् देशह मा Managerial, Financial, Manpower and Design173, अिृकी मलुकुह मा 
Contractor’s cash problem, delay in payment by owner, poor Site Management, Change 

order by owner174 जःता कारणह ले िनधार्िरत समयमा सावर्जिनक िनमार्ण कायर् सम्प  हनु 
नसकेको पाइन्छ। िछमेकी रा  भारतमा सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमा 
नसिकनमुा िविभ  १०३ कारणह  रही ित १०३ कारणह लाई Owner, Contractor, 

Consultant, Designer, Labor, Materials, Equipment and  External समहुमा समावेश 
गिरएको पाइन्छ175।   

नेपालको सन्दभर्मा सावर्जिनक िनमार्ण कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएको अविधमा 
नसिकनमुा िबिभ  ५७ वटा कारण देखउदै ित कारणह लाई  material related; labor-
related; equipment-related; finance-related; contractor-related; client related; 

                                                            
171  Ibid 
172  Muhammand Saiful Islam & Bambang Trigunarsyah, Construction delay in development 

countries, KICEM Journal of Construction Engineering & project Management, ISSN 2233-
9582, available at www. jcepm. Org 

173  Ibid 
174  Id 
175  Dinesh Kumar R. Cause and effect of delay in Indian construction Project, International 

Research Journal of Engineering and Technology, Volume 3, Issue 4 Apr. 1016, available at 
www. Irjet. Net 
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consultant-related; and external factors समूहमा िवभक्त गिरएको पाइन्छ176। सावर्जिनक 
िनमार्णमा िढला हनेु धेरै कारणह  ूायः मलुकुह मा उःतै देिखन्छ तापिन आफ्नो देशको 
पिरवेश अनसुार केही फरक कारणह  रहेका हनु्छन। नेपालको बतर्मान अवःथालाई हेदार् 
सावर्जिनक िनमार्ण कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएको अविधमा नसिकनकुा कारणह  िनम्न 
देिखन्छनः 

१. िनमार्ण व्यवसायीको कारणः  

(क) धेरै ठेक्का िलने, सवैमा ध्यान िदन नसक्ने 
 

(ख) धेरै न्यूनतम मूल्य कबोल गन, गणुःतिरय कायर् सम्पादन गनर् नसक्ने 
 

 

(ग) िनमार्ण ःथलको ूया  अध्ययन नगनुर् 
 

(घ) ःतिरय योजना नबनाउन,ु ूभावकारी समय तािलका, लागत िनधार्रण नगनुर् 
(ङ) सावर्जिनक िनकाय, ःथािनयःतर तथा आफ्नै कामदारसंग उिचत समन्वयको 

अभाव 
 

(च) बोलपऽको शतर् बमोिजमको दक्ष कामदार, ूया  मेिशनरी औजारको अभाव 
रहन ु

 
 

(छ) िनमार्ण साममी समयमै भण्डारण नगनुर् 
 

(ज) नगद अभाव हनु ु
 

 

(झ) उ रदाियत्व बहन गनुर् भन्दा पिन जसरी पिन म्याद थप भैहाल्छ भिन लापरवाही 
गनुर्  
 

(ञ) िनमार्ण व्यवासायी राजनीितक पृ भिूमका भएका कारण दवाव, ूभाव पानुर् 
 

 

                                                            
176  Padam Bahadur Shahi, FACTORS AFFECTING THE FAILURE OF A CONSTRUCTION 

PROJECT IN NEPAL, International Journal of Current Research Vol. 9, Issue, 01, January, 

2017, available at: www.journalcra.com 

 

 



143 
 

(ट) कमजोर व्यवःथापिकय क्षमता हनु ु
 

२. सावर्जिनक िनकायको कारणः 
(क) समयमा िनणर्य नहनेुः ूकृयागत िढलासिुःतका कारण भेिरयशन आदेश, 

िववादका िवषय, िनमार्ण व्यवसायीका दावी आदी जःता पक्षमा समयमै िनणर्य 
नहदुा आयोजनाह  िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु सकेका छैनन ्साथै िनमार्ण 
व्यवसायीले िदन ुपन िनदशन समयमा निदन,ु िडजाइन समयमै ःवीकृत नहनु ु
 

(ख) िनमार्णःथलको व्यवःथा नहनुःु व्यिक्त िवशेषको घर जग्गा पनमा जग्गा ूाि  
ऐन, २०३४ बमोिजम ूा  नगरी, बन क्षेऽको जग्गा तथा िनकु  क्षेऽको जग्गा 
पनमा सम्विन्धत िनकायको अनमुित निलई अथार्त िनमार्णःथलको व्यवःथापन नै 
नगरी ठेक्काको सम्पूणर् ूकृया पूरा गरी िनमार्ण कायर् सूचा  गनर् खोज्न ु । 
नेपालको धेरै आयोजनाह  जग्गा ूाि को कारण ग्ण ब  पगेुका छन भने 
अन्य िनकायको अनमुित िलन ु पन, वातावरण ूभाव मलु्या न गनुर् पन नगरी 
संचालन भएका करण िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु सकेका छैनन ्   

 

(ग) िनधार्रण भएका समय तािलका, लागत अनमुान ूभावकारी नहनु ु
 

(घ) पूवर् िनधार्िरत क्षितपूितर् िलने तथा िनमार्ण व्यवायीलाई कारवाही गन पक्ष अत्यन्त 
कमजोर हनु ु

 

 

(ङ) अनगुमन मलु्या न पक्ष िफतलो हनु ु
 

(च) आयोजना ूमखु तथा आयोजनाका मखु्य व्यिक्तह मा ूया  अनभुवको अभाव 
देिखन,ु कमर्चारीमा व्यवसाियकताको अभाव रहन ु

 

 

(छ) भैरहेका ूावधानह मा पिरवतर्न हनुःु खिरद सम्झौताको कायार्न्वयनको चरणमा 
िडजाइन, योजना तथा अन्य पूवर् आदेशह  पिरवतर्न गनुर्  
 

(ज) िनमार्ण व्यवसायीलाई खिरद सम्झौताको शतर् बमोिजम गरेको कामको भकु्तानी 
समयमै नहनु ु
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(झ) आयोजनाको अध्ययन तथा छनौट गन बममा आयोजना िनमार्णको बममा 
आउन सक्ने जोिखमको पक्षमा ूया  अध्ययन नगनुर् 
 

३. काव ु वािहरको पिरःथितः सावर्जिनक िनमार्णका सवै पक्षको िनमार्ण सम्प  गन 
तत्परता हदुा हदैु पिन भकूम्प, बाढी, पिहरो जःता ूाकृितक िवपि को कारण 
समयमै सावर्जिनक िनमार्ण कायर् सम्प  हनु सकेका छैनन ्। २०७२ साल वैशाख 
१२ गतेको भकूम्प, वष िपच्छे हनेु वाढी पिहरो र हाल भैरहेको Covid-19 को 
माहामारीको कारण सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु सकेका 
छैनन । 
 

४. परामशर्दाताको कारणः 
(क) िनमार्ण व्यवसायीलाई तत्काल िदन ुपन िनदशन िदनमा िढलाई 

 

(ख) ल्याव पिरक्षणको ःवीकृित िदनमा िढलाई 
 

(ग) िडजाइनमा किमकमजोरी तथा गल्ती देिखन ु
 

(घ) िनमार्ण व्यवसायीलाई भकु्तानी िदनमा िढलाई गनुर् 
 

 

(ङ) परामशर्दाताको व्यवःथापिकय पक्ष कमजोर हनु ु
 

(च) िनमार्णःथलको िनयिमत अनगुमन, सिुरवेक्षण हनु नसक्न ु
 

५. अदालतको आदेशको कारणः नेपालको संिवधानले सम्पि  सम्वन्धी हकलाई मौिलक 
हकको पमा राखेको छ177। मौिलक हकको संरक्षण गनुर् अदालतको कतर्व्य हनु े
भएकोले राज्यले सावर्जिनक िनमार्णको कायर् गदार् जनताको मौिलक हक हनन हनु 
जाने देिखएमा अन्तिरम आदेश तथा परमादेशको आदेश जारी भएका धेरै ान्तह  
छन। राज्यलाई सावर्जिनक िहतका लािग नागिरकको सम्पि  आवँयक परी 
अिधमहण गनुर्पन भएमा कानूनले िनधार्रण गरेको ूिबया परु ् याएर माऽै अिधमहण 
गनर् सिकने178, िवकास िनमार्णको कायर् आफमा नराॆो होइन, तर ूकृितले िदएको 
अपार ॐोत साधनको अिनयिन्ऽत र जथाभावी अितबमण वा दोहन गरी यसको 

                                                            
177  नेपालको संिवधान, धारा २५ 
178  सान ुौे  समेत िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबार, काठमाड  समेत, 

िनणर्य नं. ९९८६, फैसला िमित :२०७४/०६/०२  ४२६९ 
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अिःतत्व नै संकटमा पान गरी भएको िवकास यथाथर्मा िदगो िवकाश (Sustainable 

Development) नभई क्षिणक हनु्छ । यसैले ूाकृितक ॐोत साधन र िवकासका बीच 
सन्तलुन कायम गरी ूकृितको कमभन्दा कम दोहन गन र ूाकृितक उपहारलाई 
भावी पःुतासम्म हःतान्तरण गनुर् नै िदगो िवकास हनुे 179।, िवकास िनमार्णका 
आयोजना छनौट र िनमार्णको चरणदेिख नै सम्बिन्धत सरोकारवाला नागिरक वा 
त्यसबाट ूत्यक्ष पमा ूभािवत हनुे व्यिक्त िवशेषलाई ससूुिचत गराउन ुपदर्छ । साथै 
िवकास आयोजनाको सञ्  चालनबाट व्यिक्तको घर बसोबासलगायत कुनै सम्पि मा 
असर पन अवःथा भएमा ूचिलत कानूनबमोिजम उिचत र पयार्  क्षितपूितर् वा 
मआुब्जा निदई राज्यले आफ्नो शिक्तको आडमा जबरजःती त्यःतो व्यिक्तगत 
सम्पि मा अितबमण गनर् निमल्ने 180।िनवेदकह  आफ्नो जग्गाबाट बाटो बनाउन 
िदन मंजरु नरहेको भ े िनजह कै िनवेदनबाट देिखएको हुँदा िनजह को जग्गाबाट 
िनजह को मंजरुी वेगर कानून बमोिजम क्षेितपूितर् निदइ सडक लाग्न सिकने अवःथा 
नआएबाट आयोजना बमोिजम सडकमा परेको जग्गाको मआुव्जा िदने भनी 
िवपक्षीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हनुे181 । िबकास िनमार्णको बममा 
मूलतः जग्गा अिधमहरणको सम्वन्धमा अदालतबाट आदेशह  जारी हुँदा पािन 
सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमै सम्प  हनुसकेको छैन । 
 

६. अन्य बा  कारणः 
(क) ौिमक सम्वन्धीः दक्ष वा अदक्ष ौिमकको पूितर् गनर् िनमार्ण व्यवसायीले 

सिकरहेका छैनन भने दक्ष ौिमकको उच्च मूल्य, िवदेशी दक्ष ौिमकको लािग 
िभसा ूकृया, सवै ौिमकको ःवःथ्य, सरुक्षा जःता पक्षले सावर्जिनक िनमार्ण 
कायर्लाई ूभाव पिररहेको हनु्छ । 

                                                            
179  अिधवक्ता खगेन्ि सवेुदी समेत िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लय समेत िनणर्य 
नं. १००८६   फैसला िमित :२०७५/०१/१६  
180   सिन्दप शाह समेत िव  काठमाड  उपत्यका नगर िवकास सिमित समेत िनणर्य नं.१००४६, 

फैसला िमित :२०७४/०७/२६ 
181  बििूसाद शमार् समेत िव  ौी ५ को सरकार मन्ऽीपिरषद सिचवालय समेत, िनणर्य नं. 

७०४०, फैसला िमित :२०५८/०५/१९ 
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(ख) िनमार्ण समामीः िनमार्ण साममीको अभाव हनेु, िवदेशबाट आपूितर् गनुर् पन िनमार्ण 
साममी तत्काल नआउने, बजारमा कृितम अभाव देिखने, गणुःतर नभएका 
िनमार्ण समामी ूयोग हनेु, आयोजना िनमार्णको बममा िनमार्ण सामामी घटी 
वढी हनु जाने, िनमार्ण साममी ूकारमा पिरवतर्न हनुे जःता कारणले सावर्जिनक 
िनमार्ण कायर् िढला भएको छ। 

 

 

(ग) ःथानीयको असहयोगः सावर्जिनक िनमार्ण कायर् गदार् गराउदा ःथानीय तह, 
ःथानीय जनताको ूयार्  सहयोग हनु ज री छ। नेपालको सन्दभर्मा ःथानीय 
जनताको माग परुा गरेर आयोजना सु  गनर् नै लामो समय लाग्ने गरेको 
यथाथर्ता छ । 
 

(घ) उजार् सम्वन्धीः िबगतमा लामो समय सम्म हनुे गरेको लोडसेिडङको ूभाव समेत 
सावर्जिनक िनमार्णमा परेको छ। यसको अलावा समय समयमा पेशोिलयम पदाथर् 
सहज पमा नपाइने गरेको यथाथर्ता समेत भएकोले समयमै उजार् अभावको 
कारण समेत सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु किठनाई 
भएको छ । 

 

 

(ङ) ॅ ाचारः सावर्जिनक खिरदमा आिथर्क अिनयिमतताको गन्ध आइरहेको हनु्छ। 
नेपालको सन्दभर्मा हेदार् अझ व्यापक छ भिनन्छ। अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट दतार् भएका मु ा तथा ईिन्जिनयर जःता िव त बगर् 
रंगेहात पिबएको अवःथालाई हेदार् सावर्जिनक िनमार्णमा ॅ ाचारले जरो गाढेको 
छ भ  सिकन्छ। ॅ ाचारको कारण िनमार्ण व्यवसायीलाई कारवाही गरी ठेक्का 
अन्त गनुर् पन अवःथामा पिन म्याद थप गद िनमार्ण व्यवासयीलाई नै सहज 
बनाई िदने गरेको पाइन्छ। जसको कारण गणुःतर, पिरमाणमा त ध्यान पगु्दैन 
नै िनमार्ण कायर् पिन अत्यन्त िढला हनु जान्छ। 
 

(च) अित िछटो सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को संशोधनः सावर्जिनक 
खिरदको क्षेऽमा दरुगामी अशर पान सावर्जिनक खिरद िनयमावली धेरै िछटो 
िछटो पिरमाजर्न भएको छ। २०७६।१।३० मा छैठौ पटक संशोधन हुँदा 
संशोिधत व्यवःथाले काम नगन िनमार्ण व्यवसायीह लाई चेतावनी ूदान गरी 
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त्यसपिछ म्याद थप नै हनु नसक्ने व्यवःथा गरेको िथयो तर सो व्यवःथा एक 
मिहनासम्म पिन रहन सकेन पिरणाम ःव प २०७७।२।२३ मा सातौ 
संशोधन भयो र िमित २०७७।१।१५ सम्म आइपगु्दा दशौ संशोधन भैसकेको 
छ। पिछल्लो एक वषर्को अविधमा पाँच पटक संशोधन भएको िनयमावलीको 
म्याद थप सम्वन्धी व्यवःथा नै पिरमाजर्न भए। ग्ण भिनएका ठेक्काह ले 
िनकाश पाउन छैठौ संशोधनले गरेको राॆो व्यवःथालाई त्यसपिछका संशोधनले 
लिचलो बनाउदै लगेको हुँदा िनधार्िरत समय बमशः थप हदैु गएका छन।  

खिरद सम्झौतामा िनधार्रण गिरएको अविधमा िनमार्ण कायर् सम्प  नहदुा िवकासको गितमा 
नकारात्मक अशर पिररहेको हनु्छ। राज्यका जनशिक्त अक  कुनै आयोजनामा खिटन ुपन 
अवःथामा परुानै योजनामा ध्यान केिन्ित हनेु भएकोले नयाँ अन्वेषणात्मक कायर्मा बाधा 
परेको, िनमार्ण व्यवसायीले मलु्य अिभविृ  दािव गन, िववाद िसजर्ना हनुे जःता ूभाव परी 
समय र आिथर्क पक्षमा नकारात्कम अशर देिखन्छ। 

पिरच्छेद-५ 

िनंकषर् तथा सझुाव 

देश िवकासको महत्वपूणर् पक्षसंग जोिडएको सावर्जिनक िनमार्णको कायर् खिरद सम्झौतामा 
तोिकएकै अविधमा सम्प  भएमा माऽ सावर्जिनक खिरदको िस ान्त, ममर् र उ ेँयले 
साथर्कता पाउछ। सावर्जिनक िनकाय र िनमार्ण व्यवसायी बीच हनेु खिरद सम्झौतामा 
उल्लेिखत अविधिभऽ िनमार्ण कायर् सम्प  गरी हःतान्तरण गनुर् िनमार्ण व्यवसायीको 
िजम्मेवारी हो भने सो अविधमै गणुःतर, पिरमाण समेत कायम राख्दै िनमार्ण कायर् सम्प  
गराउन ु सावर्जिनक िनकायको कतर्व्य पिन हो । दईु पक्ष बीच कानून बमोिजम भएको 
खिरद सम्झौता दवैु पक्षलाई बन्धनकारी हनुे भएकोले िनधार्िरत समयमा िनमार्ण कायर् सम्प  
हनु नसक्न ु भनेको खिरद सम्झौताको उल्लंघन हनु ु हो।खिरद सम्झौताको उल्लघंन हनुे 
अवःथा आएपिछ दवैु पक्षको सहमितमा खिरद सम्झौतामा भएको व्यवःथा अनसुार नै म्याद 
थप गरी पनुः बैधािनक अवःथमा ल्याइन्छ ।िस ान्ततः सावर्जिनक िनमार्ण कायर् गदार् 
गराउदा सम्झौताको अविध थप हनुे भ े नै हदैुन तथापी खिरद सम्झौता कायार्न्वयन गद 
जाँदा िविभ  अवरोधह  िसजर्ना भई सम्झौतामा िकिटएको अविधमा िनमार्ण कायर् सम्प  हनु 
नसक्ने अवःथालाई मध्यजनजर गरी सम्झौताको अविध थप गन व्यवःथा गिरएको हनु्छ।  
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सावर्जिनक िनमार्ण कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएको अविधमा नै सम्प  नहनेु समःयाबाट 
िब का धेरै मलुकुह  अfबान्त भैरहेको अवःथामा नेपालमा झन अःतव्यःत अबःथामा 
रहेको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले गरेको अध्ययन तथा राि य गौरवको 
आयोजनाको ूगितको अवःथा हेदार् देिखन्छ ।यसका करणह  हेदार् िबकिसत देशह मा काब ु
बािहरको पिरिःथित मखु्य रहेको पाइन्छ भने िबकासशील र अल्पिबकिसत देशह मा िनमार्ण 
व्यवसायी, सावर्जिनक िनकाय, परामशर्दाता सवैको किम कमजोरीको कारण सावर्जिनक 
िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु सिकरहेका छैनन। 

नेपालको सन्दभर्मा िनमार्ण व्यवसायीले िनमार्णःथलको पयार्  अध्ययन नगरी न्यून रकम 
कबोल गरी एकै पटक धेरै ठेक्का िलने र मोिवलाईजेश रकम िलएपिछ सावर्जिनक िनमार्ण 
कायर् अलपऽ पारेको पाइन्छ। सावर्जिनक िनकायले यःता िनमार्ण व्यवसायीलाई खिरद 
सम्झौता अनसुार कारवाही गनर् सिकरहेको छैन भने सावर्जिनक िनकायले िनमार्णःथलको 
व्यवःथापन (Site Clear) नै नगरी ठेक्का ूकृया सु  गदार् जग्गा ूाि  तथा अन्य िनकायको 
अनमुित जःता कारणले सावर्जिनक िनमार्ण कायर् िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु सिकरहेको 
छैन । परामशर्दाता रहने सावर्जिनक िनमार्ण कायर्मा परामशर्दाताले उिचत समन्वय गरी 
सावर्जिनक िनमार्ण कायर्लाई ितोता िदन सिकरहेको छैन।यसका अितिरक्त भकूम्प, बाढी 
पिहरो जःता काव ु बािहरको पिरिःथितले सावर्जिनक िनमार्ण कायर्मा िढलाई हनु गएको 
देिखन्छ।  

सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा ॅ ाचारजन्य गितिविधकको सधै गु ायस रहने र सावर्जिनक 
िनमार्णको सवालमा िनमार्ण व्यवसायीले गरेको गिल्तमा कारवाही हनु नसक्नकुो पछाडी 
आिथर्क अिनयिमतता महत्वपूणर् तर लकेुको कारण रहेको मा  गार ् हो हदैुन। सोही कारण 
सावर्जिनक िनमार्णमा एकाितर गणुःतर र पिरणामको ू  उिठरहेको हनु्छ भने अक  तफर्  
कायर्सम्पादनमा िढलाई हनु पगेुको छ ।   

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ िदघर्कािलन असर पान ूकृितको कानून हो। यो 
िनयमावली िमित २०७६।१।३० िमित २०७७।१।१५ सम्म आइपगु्दा पाँच पटक 
संशोधन भएको छ र सवै संशोधनमा म्याद थप सम्वन्धी ूावधानलाई चलायमान वनाएको 
छ। संशोधनकै बममा ग्ण भिनएका ठक्काको म्याद थप गदार् पूवर् िनधार्िरत क्षितपूितर् िलइने 
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छैन182 भिन नव  संशोधनले व्यवःथा गनर् पगु्यो यो व्यवःथा सावर्जिनक खिरदको ममर् 
िवपिरत र सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ को दफा ५२183 को ूितकुल समेत देिखन्छ। 
यःता व्यवःथाले काम नगरी मोिबलाइजेशन पेँकी िलएर वःने िनमार्ण व्यवसायीलाई झन 
उत्साह िमलेको छ। 

सावर्जिनक खिरद िनयमावलीका पिछल्ला संशोधनले म्याद थप गदार् मन्ऽालयको 
सिचवलाई िजम्मेवार वनाइन,ु पचास ूितशत भन्दा वढी म्याद थप गनर् नसिकने व्यवःथा हनु ु
राॆा पक्ष रहेका छन । 

सावर्जिनक िनमार्ण कायर् खिरद सम्झौतामा िनधार्रण भएका अविधमा सम्प  हनु नसक्दा 
जनताले िवकासको ूत्यक्ष ूितफल ूा  गनर्बाट वि त भएको छ भने मलुकुले िवकासको 
गित िलन सिकरहेको छैन। जनु समयमा सावर्जिनक िनमार्णको कायर् सम्प  हनु ुपन हो सो 
समयमा नसिकदा सावर्जिनक खिरदको मूल ममर् Value for Money मा नकारात्मक ूभाव 
पछर्। साथै िनमार्ण व्यवसायीले माग गन मूल्य समायोजनको कारण थप आिथर्क व्ययभार 
िसजर्ना हनु्छ। यसरी  िनधार्िरत समयमा सावर्जिनक िनमार्ण कायर् सम्प  नहदुा समय र 
आिथर्क पक्षमा क्षित त हनु्छ नै अन्य िववादह  (मध्यःथता तथा मु ा मािमला सम्वन्धी) 
पिन िसजर्ना भई नकारात्मक ूभाव पन भएकोले सवै पक्षवाट िजम्मेवारी पूवर्क कायर् गरी 
खिरद सम्झौतामा उल्लेिखत अविधिभऽ नै सावर्जिनक िनमार्णका कायर् सम्प  गनुर् ज री 
भैसकेको छ। 

सझुावह ः 

सावर्जिनक िनकायलाई सझुाव:  सावर्जिनक िनमार्णको सन्दभर्मा सावर्जिनक िनकाय महत्वपूणर् 
पक्ष हो। सावर्जिनक िनकायले सम्भाव्यता अध्ययनको समय देिख खिरद सम्झौता 
कायार्न्वयनको चरणसम्म जवाफदेहीपूणर् काम गन हो भने सावर्जिनक िनमार्णको कामले 
ितॄता पाउनेमा दइुमत हनु सिकदैन ।सम्प  हनु सक्ने आयोजनाको चयन गरी 
                                                            
182 सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम (६ख) 
183 सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) मा िनधार्िरत 
समयमा कायर्सम्पादन हनु नसके बापतको पूवर्िनधार्िरत क्षितपूितर् खिरद सम्झौताको शतर् राख्न ु पन 
व्यवःथा रहेको छ सोही कानूनी व्यवःथा बमोिजमको Standard Bidding Document अनसुार बनेको 
सबै खिरद सम्झौताको शतर्मा पूवर् िनधार्िरत क्षितपूितर् िलने व्यवःथा रािखएको हनु्छ। 
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िनमार्णःथलको व्यवःथा गरेर माऽ ठेक्का ूकृया सु  गन, िनयिमत अनगुमन मलु्या न गन, 
िछटो छिरतो िनणर्य गरी िनमार्ण व्यवसायीलाई काम गन वातावरण िसजर्ना गन िजम्मेवारी 
सावर्जिनक िनकायको हो।यो िजम्मेवारी कुशलता पूवर्क िनबार्ह गन आयोजना ूमखु लगायत 
सम्पूणर् िटमको छनौट अनभुव, योग्यता र जनशिक्तको िन ाको आधारमा गिरन ुपछर्। यसरी 
काम गन वातावरणमा पिन िनमार्ण व्यवसायीले कायर् तािलका एवं समय तािलका बमोिजम 
ूगित गनर् नसकेमा पूर्वर् िनधार्िरत क्षितपूितर् लगाउने, कायर्सम्पादन जमानत जफत गन, कालो 
सूचीमा राख्न े जःता खिरद सम्झौतामा व्यवःथा भए बमोिजम कारवाहीयकु्त काम भएमा 
िनमार्ण व्यवसायीले िनधार्िरत समयमा काम सम्प  गन हनु्छ। 

िनमार्ण व्यवसायीलाई सझुावः िनमार्ण व्यवसायी ःवभावैले मनुाफा आजर्न गन हनु्छ। 
सावर्जिनक िनकायले आव्हान गरेको वोलपऽ अनसुारको िनमार्णःथलको परुा अध्ययन गरेर, 
आफ्नो लाग्न सक्ने लागत भन्दा घटी नहनेु गरी कवोल गनुर् पछर्। ऐकै पटक धेरै ठेक्का 
िलन ुभन्दा पिन आफूले सम्प  गनर् सक्ने माऽ ठेक्का िलन ुउिचत हनु्छ। बोलपऽमा उल्लेख 
गरी पेश गरेको सवै मेिसनरी औजार तथा जनशिक्त िनमार्ण ःथलमा व्यवःथापन गनुर् पछर्। 
िनमार्ण व्यवसायीले उ रदायी भएर खिरद सम्झौताको शतर् अनसुारको दाियत्व िनवार्ह गरेमा 
सावर्जिनक िनमार्णमा िढलाई हनेु अवःथा िसजर्ना हदैुन । 

परामशर्दातालाई सझुावः परामशर्दाताको व्यवःथापिकय पक्ष मजवतु बनाउने, िनमार्णािधन 
कायर्को िनयिमत अनगुमन गन, गिल्त वा किम कमजोरी भएमा तत्काल सधुार गन, गराउने, 
आवँयक िनदशन िदन ु परेमा तत्काल िदने, सावर्जिनक िनकाय र िनमार्ण व्यवसायी वीच 
समन्वय कायम गन जःता कायर् गरेमा सावर्जिनक िनमार्ण कायर् खिरद सम्झौतामा तोिकएकै 
अबिधमा सम्प  हनु्छ।  

नीित िनमार्तालाई एवं नेपाल सरकारलाई सझुाव 

(क)  िदघर्कािलन अशर पान ूकृितको सावर्जिनक कानून िछटो िछटो संशोधनले अन्यौलता 
िसजर्ना गछर्। यःता कानून दवाब एवं ूभावको आधारमा हैन आवँयकताको 
आधारमा माऽ संशोधन हनु ुपछर्।  
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(ख)  कुनै पिन ठेक्का िनमार्ण व्यवसायीको कारण तोिकएको समयमा सम्प  हनुनसकेको 
रहेछ भने त्यःता िनमार्ण व्यवसायीले त्यो िनमार्ण कायर् सम्प  नभए सम्म अक  ठेक्का 
ूकृयामा भाग िलन नपाउने गरी सावर्जिनक खिरद ऐन पिरमाजर्न गनुर् पछर्।  

(ग) वहृत िहतहनेु गरी िवकास िनमार्णको कायर् सचुा  गदार् व्यवःथािपका र 
कायर्पािलकासंग न्यायपािलकाको न्द िसजर्ना हनु निदन तथा अदालतको आदेशको 
कारण िवकास िनमार्णको कायर्मा िढलाई हनु जाने अवःथालाई रोक्न संिवधान संशोधन 
गरी सम्पि  सम्वन्धी मौिलक हकको व्यवःथा मौिलक हकबाट िझकी कानूनी हाकको 
पमा राख्न सिकन्छ। भारतको संिवधानको सन १९७८ मा भएको संिवधानको ४४ 
औ ं संशोधनले मौिलक हक अन्तरगत रहेको धारा ३१ मा रहेको सम्पि  सम्वन्धी 
हकको व्यवःथालाई पूणर् पमा िझक्यो र सोिह ४४ औ ंसंशोधनबाट  धारा ३००A 
थप गरी सम्पि को अिधकारलाई िवधाियकी कानूनको मातहतमा राखेको छ। सम्पि  
सम्वन्धी हक मौिलक हकको पमा रहदा सम्म िवधाियका र न्यायपािलका बीच 
िबिभ  समयमा टकरावको िःथित उत्प  भएकोमा हाल सो िःथित िव मान छैन184।  

(घ)  सावर्जिनक खिरदको अलावा सवै क्षेऽमा भ ाचार िनयन्ऽण  भएमा माऽ सशुासनले 
गित िलन सक्छ। ॅ ाचारूित कठोर बन्दै अनशुािसत समाजको िसजर्ना हनु सकेमा 
जनुसकैु सावर्जिनक काम गणुःतर, पिरमाणमा कुनै सम्झौता नै नगरी खिरद 
सम्झौतामा उल्लेख भएको अविध भन्दा अगावै सिकन्छ। 

(ङ)  कालो बजारी, कृितम अभाव जःता कारणले िनमार्ण समामी समयमा उपलव्ध नहनेु 
अवःथामा सरकारका सम्विन्धत िनकायले तत्काल वजार अनगुमन गरी कारवाही 
भएमा िनमार्ण समामीको अभाव िसजर्ना हदैुन फलःव प सावर्जिनक िनमार्ण कायर् 
िनधार्िरत समयमा सम्प  हनु सघाउ पगु्ने देिखन्छ। 

                                                            
184 िवषयगत अवधारणागत तथा ूारिम्भक मःयौदाको ूितवेदन, २०६६, संिवधानसभा मौिलक हक 
अिधकार तथा िनदशक िस ान्त सिमित, संसद भवन, िसंहदरवार, पृ  २४३  
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1. सामान्य पिरचय 

ॅ ाचार नेपाली जनिजॄोमा अत्यिधक ूयोग हनुे थोरै शब्द मध्ये एक हो, जहाँ 
ॅ ाचारको कुरा नउठेको होस ्। िनलो लगुा लगाउने मजदरुबाट नभई व्यवःथापन वा 
नेततृ्व तहमा रहेका सफा र सेतो कठालो भएको लगुा लगाउने व्यिक्तबाट गिरने 
अपराधलाई सफेद पोस, तेिमवी, तेवसन अपराध भिनन्छ। समाजको ठाल ुवगर्ले गन, 
संरक्षण िदने र संःथागत गन भएकोले ॅ ाचारलाई पानीसँग तलुना गिरन्छ।ॅ ाचार 
मािथ बाट तल बग्छ र यसले पानीले जःतै आफ्नो तह आफै िमलाउँछ । ॅ ाचार जित 
उपल्लो तहमा हनु्छ त्यित  नै बढी खतरनाक हनु्छ यःता नीित र कानून िनमार्ण तहमा 
हनेु नीितगत ॅ ाचारको त्यित नै ठूलो ूभाव र असर हनु्छ र  petty corruption ले 
जनसाधारणलाई िदनानिुदन ूभाव पािररहेको हनु्छ ।185 ॅ ाचार आज कुनै रा  
िवशेषको माऽ चासो र िचन्ताको िवषय नभई आज िव कै साझा सरोकार, चासो र 
िचन्ताको िवषय भएको छ । संयकु्त रा संघले यस िव  लड्नको लािग महासिन्ध 
माफर् त पक्षरा ह लाई  आव्हान गरेको छ । 

सामािजक िव ानमा राजनीित मन पराउनेह ले राजनीितशा लाई सामािजक 
िव ानकी रानी (queen of the science) मान्दछन ्। राजनीितलाई मन नपराउनेह  
यसलाई फोहोरी खेलको पमा िलन्छन।नागिरक राजनीितसँग चाहेर वा नचाहेर ूत्यक्ष 
वा अूत्यक्ष पमा जोिडएका हनु्छन ् । लोकतािन्ऽक प ितमा शासन व्यवःथाको 
स ालन राजनीितक दलले गरेका हनु्छन ्। राजनीितक दलको अिःतत्वलाई समा  पानर् 
सिकँदैन । Lord वेल्सको शब्दमा जसरी समनु्िमा आएको छालले िकनारालाई ताजा 

                                                            
185 संगिठत अपराधको पमा ॅ ाचार, मोहन ूसाद बन्जाडे,सावर्जिनक व्यवःथापन ॐोत साममी, सारथी अध्ययन तथा अनसुन्धान केन्ि, पृ  २६३ 
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पािरिदन्छ त्यसरी नै राजनीितक दलले रा को िववेकलाई जीिवत राख्दछन"्186 भनी 
दलको महत्वलाई दशार्एका छन ्।  

लोकतन्ऽका लािग सशुासनको महत्वपूणर् भिूमका रहन्छ।सशुासनका लािग कानूनी 
राज्य, पारदशीर्ता, जवाफदेिहता, उ रदाियत्व र ॅ ाचार िनयन्ऽणका सूचा  राॆो देिखन ु
पछर् । राज्यको शासन ूणालीलाई स ालन गन राजनीित  तथा ितनका िजम्मेवार 
िनकायले खेलेको भिूमका ूभावकारी हनु सकेको छैन । राजनीित  नै ॅ चारमा संलग्न 
रहेको राि य तथा अन्तरार्ि य ःतरमा भएको अध्ययन अनसुन्धानका ूितवेदनह ले 
देखाएका छन ्। 

सबै नीितको माग राजनीित भएकोले राजनीित ःवच्छ नहुँदासम्म अन्य क्षऽे इमान्दार 
ब  सक्ने अवःथा रहँदैन । त्यसैले राजनीितक नेततृ्व सदाचारी हनु ु ज री छ । 
राजनीितक दलह ले आफ्ना नेता र कायर्कतार् छनौट गदार् इमान्दारी, िनःवाथीर् र 
कानूनूितको वफादािरतालाई ूमखु आधार बनाउन ुपदर्छ ।िनवार्चन प ित खिचर्लो हुँदै 
गएको खिचर्लो िनवार्चन प ितले व्यिक्त पदमा पगुपेिछ असलु उपरको शैलीमा काम गन 
गरेको देिखएको छ।  

िनवार्चन खचर्को अिधकतम सीमा तोक्ने गरेको भएतापिन त्यसको ूभावकािरता रहन 
सकेको छैन । िनवार्चन आयोगले दल तथा उम्मेदवारह को िनवार्चन खचर्को जाचँबझु, 
छानिवन गनर् आवँयक भइसकेको छ।िनवार्चन घोषणापऽमा ूितव ता गरेका आधारमा 
राजनीितक दलले मत िलएका हनु्छन ् ।घोषणापऽलाई पन्छाएर ःवाथर् पूरा गनर् 
राज्यकोषको दु पयोग तथा नीितह को िनमार्ण गन ूविृतले सशुासनलाई टेवा पगेुको 
छैन।  

इितहास हेन हो भने शासन िवचारले गथ, िवचारका लडाई तथा आन्दोलन हनु्थे । 
िस ान्तिन  मािनसह  िनवार्िचत हनु्थे ।िनवार्चन िजतेपिछ िवचार अनसुारको राज्य 
व्यवःथा लागू गनर् ूयतन् रहेका हनु्थे । तर आज राजनीित पैसाका लािग, िटकट पैसा 
हनेुको लािग र िज  ेशासन स ामा पगुेका छन ्। नेपालमा पिन त्यसको ूभाव परेको 

                                                            
186 राजनीितक िस ान्त र िव षेण, िशरीषचन्ि रेग्मी, िव ाथीर् पःुतक भण्डार भोटािहटी, काठमाण्डौ पृ  १३८  
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देिखन्छ। िनवार्चनमा हनेु ठूलो पैसाको ूयोगले व्यवसायीह लाई राजनीितमा िछन मौका 
िमलेको छ । राजनीितक दललाई बािहर बसेर िहजो ठूलो सहयोग गनह  आज आफै 
ूत्यक्ष वा समानपुाितक िनवार्चनमा िनवार्िचत भई नीितमा हःतक्षेप गिररहेका छन । 
यसले राजनीितक संरचनाको सारमा पिरवतर्न ल्याएको छ । त्यसैले ूःततु कायर्पऽमा 
राजनीित र ॅ ाचारको सम्बन्धमा संिक्ष  चचार् गन ूयास गिरएको छ ।  

1.1 ॅ ाचार को अथर् र पिरभाषा    

ॅ  र आचार शब्दको संयोजनबाट ॅ ाचार शब्दको िनमार्ण भएको पाइन्छ । 
ॅ ाचार नैितक र भौितक दवैु  पमा आचरण पतन भएको कायर्का पमा िलइन्छ 
।"राजाले अन्याय मलुकुमा हनु निदन ु िनया ँ िनसाफ िवगरय्ा भन्याको घसु िदन्या र घसु 
खान्या हनु" ौी ५ बडामहाराजिधराज पथृ्वीनारायण शाहको 187 उक्त िदव्य उपदेशले 
पिन ॅ ाचार नेपालमा पूरानो रोग हो भ  े कुरा दशार्उँछ ।ॅ ाचारलाई िविभ  व्यिक्त, 
संघ, र संःथाह ले व्याख्या र पिरभाषा गरेका छन ्।  

ॅ चारको पिरभाषा गन सन्दभर्मा “The abuse of entrusted power for 
private gain.” अथार्त (सावर्जिनक क्षऽेमा काम गन पदािधकारी वा राजनीितक  वा 
सरकारी अिधकारीले आफूलाई अिख्तयारी र शिक्तको दु पयोग गरी कुनै पिन व्यिक्त वा 
सम्व  व्यिक्तह को िनजी फाइदाका लािग गैर कानूनी काम गनुर् ॅ ाचार 
हो)Transparency International 188 ले पिरभाषा गरेको छ ।यसैगरी “The abuse 
of public office for private gain.” - अथार्त (िनजी फाइदाका लािग सावर्जिनक 
ओहोदाको दु पयोग नै ॅ ाचार हो World Bank 189 ले पिरभाषा गरेको छ । 
यसैगरी “Covers many different forms of corruption, such as bribery, 
trading in influence, abuse of functions, and various acts of corruption 
in the private sector.” – UNCAC ले पिरभाषा गरेको छ । यसैगरी उक्त 
महासिन्धको धारा २ को खण्ड (ङ) मा अपराधजन्य कायर् माफर् त ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष 

                                                            
187 पद िटप्पणी नं-१ को पृ  २६७ 
188 https://www.transparency.org 
189 helping countries combat corruption the role of the world bank,1997 
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पमा आएको सम्पि लाई आपरािधक आजर्न मानेको छ।खण्ड (ज) मा धारा २३ 
बमोिजम मनसायपूवर्क गिरएका आफ्नो कुनै कायर्बाट उत्प  हनुे कानूनी कारवाहीबाट 
बच्न कुनै सम्पि  आपरािधक हो भनी जानीजानी सम्पि को गैरकानूनी उत्पि लाई 
लकुाउन, िछपाउन, ःव प पिरवतर्न गनर् वा हःतान्तरण गनर् वा संलग्न व्यिक्तलाई 
सहयोग परुय्ाउन,ु सम्पि को यथाथर् ूकृित, ॐोत, ःथान अविःथित, ओहोरदोहोर वा 
ःवािमत्व वा अिधकार लकुाउने िछपाउने र आकृित पिरवतर्न गनुर्, यःतो सम्पि  ूा  
गनुर् भोग वा ूयोग गनुर्, ःथािपत कसूर गन, उ ोग गन, सहयोग दु साहन, परामशर् 
िदन,ु सहभागी जनाउन,ु संलग्नता राख्न ुवा षडयन्ऽ गनुर्लाई अपराधको पमा ू याएको 
छ। साथै धारा ७ मा ूत्येक राज्य पक्षले यस महासिन्धका उ ेँ यह को अनकूुल हनेु 
गरी िनवार्िचत हनेु सावर्जिनक कायार्लय र राजनीितक दलह को कोष सम्बन्धी िवषयमा 
लागू हनेु हदसम्म पारदिशर्ता अिभविृ  गनर् सिुचत िवधाियकी र ूशासिनक उपायह  
लागू गन िवषयमा िवचार गनर् अिभूिेरत गरेको छ । धारा ८ मा सावर्जिनक 
अिधकारीह को आचारसंिहतामा जोड िदएको छ । आचारसंिहता वा मापदण्डह  
उल्लंघन गन सावर्जिनक पद धारण गरेका व्यिक्तह  िव  अनशुासनात्मक कारवाही 
गनर् िसफािरस गरेको पाइन्छ। 190  

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 2 मा ॅ ाचार भ ाले 
ॅ ाचार िनवारण सम्बन्धी ूचिलत कानून बमोिजम सजाय हनेु कसरु सम्झन ुपछर्।191 
साथै ॅ ाचार िनवारण ऐन, 20५9 को दफा 2 को खण्ड (क) ॅ ाचार भ ाले 
पिरच्छेद-2 अन्तगर्त सजाय हनेु कसूर सम्झन ुपछर् जस अन्तगर्त िर त िलनेिदने, राजःव 
चहुावट गन, िबना मूल्य वा कम मूल्यमा वःत ुवा सेवा िलने, दान दातव्य उपहार चन्दा 
िलने, किमशन िलने, गैरकानूनी लाभहानी परुय्ाउने, बदिनयतले काम गन, गलत िलखत 
तयार गन, गलत अनवुाद गन, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सावर्जिनक 
संःथाको कागजात नोक्सान गन, ू पऽको गोपनीयता भ  गन वा परीक्षाको पिरणाम 
फेरबदल गन, गैरकाननुी व्यापार व्यवसाय गन, नपाएको ओहदा पाए भ ,े झु ा 
िववरण िदने, सावर्जिनक सम्पि  हानीनोक्सानी गन, गैरकानूनी दबाब िदने, 

                                                            
190 ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्ध, २००३ 
191 नेपाल ऐन संमह खण्ड १, २०७६ कानून िकताव व्यवःथा सिमित बबरमहल काठमाण्डौ 
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गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गन र उल्लेिखत कसूरको उ ोग गन वा कसूरको 
मितयार हनेु भनी पिरभाषा गरेको छ।192 उच्च पदीय हैिसयत अथार्त ूित ाको आडमा 
पेशागत  आधारमा गिरने अपराध, अपराधशा मा तेमीवी अपराध  (White colour 
crime) को पमा पिरिचत भएको देिखन्छ ।यःता अपराधह  उच्च पदःथ कमर्चारी 
तथा राजनीितक पदािधकारीह बाट पदीय अिधकारको दु पयोगको उपजको पमा हनेु 
भएकोले यःता अपराधलाई नैितकताको ूितकूल गम्भीर अपराधको पमा िलनपुन भनी 
सव च्च अदालतले पिरभािषत गरेको पाइन्छ।193 

अत: समममा िव षेण गदार् सावर्जिनक क्षऽेमा काम गन पदािधकार वा राजनीित  वा 
सरकारी अिधकारीले नीिज फाइदाका लािग गै॑ कानून पमा सावर्जिनक पदको द पयोग 
गनुर् नै ॅ ाचार हो।यःता अपराधलाई नैितकताको ूितकूलताका गिम्भर अपराधका 
पमा बझु्न सिकन्छ। 

१.२ ॅ ाचार र राजनीितको अन्तर सम्बन्ध  

अमेिरकी रा पित भए लग ै जबेल्टले सन ् १९९३ मा भनेका िथए, ए गरीब 
जनताह  ितमीह  बोलन, संसदमा त सॅान्त एिलटह  छन ् ितॆा होइनन उनीह  
आफ्नो ध्यानमा छन ् भनी जनतालाई बोल्न आव्हान गरेका िथए। यसले ॅ ाचार र 
राजनीितको समीकरण गािँजएर रहेको बझु्न सिकन्छ।राजनीित हाॆा हरेक गाउँघर, 
टोलवःती र सहरबजार जताततै पगेुको छ ।यसरी पगेुको राजनीित ॅ ाचारका टेकामा 
अडेको पाइन्छ । राजनीित र ॅ ाचार बीचको समीकरण र सहकायर् गिहिरदै गएको 
पाइन्छ।194 तत्कालीन ूमखु आयकु्त लोकमानिसंह काकीर्का अनसुार अिहले अिख्तयारले 
एक हजार जना  राजनीितक व्यिक्तका बारेमा इन्टेिलजेन्स  सभ गिररहेको भनी िव.स. 
२०७१ मंिसर १९ गते व्यवःथािपका संसदको सशुासन तथा अनगुमन सिमितको 
वैठकमा बताएका िथए।195 यसले राजनीित  ॅ ाचारमा संलग्न रहेको िचिऽत गदर्छ। 
                                                            
192 पद िटप्पणी नं. ७ 
193 ने.का.प. २०६९ अंक ५ िनणर्य नं. ८८३२ ूकरण नं. २४ 
194 सूयर्नाथ उपाध्याय र िदनेश िघिमरे, समाज र ॅ ाचार, साङिमला ूकाशन ूा. िल काठमाण्डौ पिहलो संःकरण २०७३ पृ  १८  
195  पद िटप्पणी नं १० पृ  ३७ 
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लोकतन्ऽको संरक्षक र संवाहकका पमा राजनीितक दललाई िलने गिरन्छ । सन ्
२०१३ मै शान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सावर्जिनक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोिमटरका 
अनसुार नेपालको कूल ॅ ाचारको ७०% अंश राजनीितक क्षऽेले माऽै ओगटेको छ । 
मलुकु नीितगत ॅ ाचारले मिसत छ ।नीितगत ॅ ाचारका िवषयमा अिख्तयारले 
अनसुन्धान गनर् पाउन ुपदर्छ भ  ेसवाल ःथापना देिख नै उठ्दै आएपिन २९ वषर् सम्म 
पिन िनंकषर् िनिःकएको छैन।196 शान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २०२० मा ूकाशन 
गरेको करप्सन पसप्सन इण्डेक्स अनसुार नेपालले ३४ अंक माऽ ूा  गरेको छ । 
समम रा ह मा नेपाल १३४ औ ंःथानमा रहेको छ । नेपालका दईु संवैधािनक िनकाय 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको ूितवेदनमा संघ, ूदेश र 
ःथानीयतहमा सावर्जिनक  सम्पि को दु पयोग र ॅ ाचार मौलाएको उदाहरण ूःततु 
भएका छन।् राजनीितक संःकार र आचरण भएका त्यािग र अनशुािसत व्यिक्तह लाई 
राजनीितक दलले उम्मेदवार नबनाउन,ु िनवार्िचत भएपिछ पिन दलको पद ओगटी रहने 
हनुाले पदभन्दा दल ठूलो भयो र काम गदार् दल हावी बन्यो, राजनीितक दलका नेता 
उच्च ूशासकह  नै Tax Heaven हेभेनबाट रकम िभत्र्याउने व्यापारी मािफया र 
ठेकेदारसँग आव  भएर त्यःताको ःवाथर् पूितर्मा लागकेो कारण र ूितवषर् ॅ ाचार 
बढो री भएको छ । 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई "साना माछा ढिकयामा ठूला माछा 

खोलामा"197 पान भनेर दोषारोपण गरेको पिन पाइन्छ। नीितगत ॅ ाचारमा राजनीितक 
उच्च नेततृ्व र ूशासिनक उच्च नेततृ्व संलग्न हनेु गदर्छन ् ।नीितगत ॅ ाचारमा 
सरकारले पािरत गन, नीित, िनयमावली, िनदिशका, कायर्िविध मन्ऽीःतरीय िनणर्यबाट हनेु 
यःतै ूकारका िनणर्यह , सिचवःतरीय िनणर्यबाट हनेु िविभ  कुराह , सावर्जिनक िनकाय 
र त्यसका स ालक सिमितबाट हनेु िविवध िनणर्यह  पदर्छन ् ।नीितगत ॅ ाचारको 
िनिम्त कुनै िनि त क्षऽे वा सीमा हदैुन।्198 ूचिलत नीितगत ूावधानमा टेकेर संरचना 
भत्काई अपव्याख्या गरी आफू अनकूुल िनणर्य गन गराउने, हेरफेर गरी ूःताव अनकूुल 
िनणर्य गन, सावर्जिनक खिरद ऐनका ूावधान परैु िमच्ने, समयमा काम नगरी म्याद 
                                                            
196 सम्पादकीय अ पूणर् पो  २०७६ माघ २८ मंगलवार  
197 खेमराज नेपालमाघ २८/२०७६ अ पूणर्पो  
198  नेपालका ॅ ाचार र ॅ ाचारी, हिरहर पोखरेल, ॄदसर् बकु्स ूकाशन ूा.िल पृ  २७ 
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थपेपिछ आपतकालीन व्यवःथा ूयोग गरी अत्यािधक लाभ िलने, नीितगत ूावधान हो 
भनी मिन्ऽपिरषदमा ूःताव लगेर िनणर्य गराउने ।नीितगत िनणर्य के हो भनेर सम्मािनत 
सव च्च अदालतबाट व्याख्या हनुपुन देिखन्छ। मिन्ऽपिरषदबाट भएका सबै िनणर्य 
नीितगत हुँदैनन ् नीितगत र व्यिक्तगत िवषयका िनणर्यमा अन्तर हनु सक्छ ।199 
मिन्ऽपिरषदको नीितगत िनणर्यबाट बहृत ूकृितका ॅ ाचार हनु सक्दछन। नीितगत 
िनणर्यिभऽ हनेु चलखेल ॅ ाचारको मूल ॐोत ब  पगु्छ । मिन्ऽपिरषदको नीितगत 
िनणर्य छानिवनमा बच्न मिन्ऽपिरषदबाट नीितगत िनणर्य गराएरै बच्ने ूकृित झन 
हिुकर् एको  छ । कुसीर्मा आफू कित समय रहने हो भ  ेकुनै ग्यारेन्टी हुँदैन उनीह  
जसरी भए पिन कमाउन चाहन्छन ्। कुन नीितगत हो र कुन होइन भनी छु याउने कुनै 
ःप  लआमण रेखा छैन । राजनीितक दलह को गितिविध स ालनका िनिम्त पैसा 
चािहन्छ ।खिचर्लो िनवार्चन ूणाली नै ॅ ाचारको मूलजड हो ।राजनीितमा बारम्बार 
ूयोग हनेु मसल, मािफया र म्यानपुलेुसन शब्दावलीह  िनवार्चनका समयमा वढी ूयोग 
हनु्छन । राजनीितक दलह को िनवार्चन तथा पाटीर् स ालनका िनिम्त आवँयक पन 
कोषका लािग ॅ ाचार गदर्छन ्गनर् लगाउँछन ्। महुान सङलो भए माऽ नदी सङलो 
हनु्छ । राजनीित ूदिुषत हनुकुो मखु्यकारण चनुावी खचर् असलु्ने ूविृ  हो ।राजनीितक 
दल ॅ  भएसम्म ॅ ाचार  मकु्त समाजको पिरकल्पना गनर् सिक । 200 
पाटीर्लाई पैसा चािहन्छ, तर अत्यिधक पैसा लाग्ने बनाइयो, राजनीितलाई 

सै ािन्तकरण नगिरदा त्यःतो भएको हो।सै ािन्तकरण गरेको भए ःवयं सेवा बढ्थ्यो । 
ौमदान र ःवयंसेवाको चलन नबःदा पैसा सव परी भयो । पैसा नभइकन जनता 
पिरचालन गनर् नसक्ने अवःथा िसजर्ना भयो । राजनीित खिचर्लो बन्यो र खचर् ॅ ाचार 
गरेर उठाउन थािलयो ।201 ॅ ाचारको मूल जरो राजनीित हो यो राजनीितमै जोिडन्छ र 
नीितगत ॅ ाचारसँग सम्बिन्धत छ । पूवर् ूधानमन्ऽी डा. के आई िसंहको भनाईबाट 
पिन ूमािणत हनु्छ । मेरो पालामा ॅ ाचार िनमूर्ल पान भनी त्यसको मूल प ा लगाउँदै 
गए जाँदा जाँदा म त दरबारको मूल ढोकामै पगु े ।जनु िदन म त्यहा ँ पगु े मेरो 

                                                            
199 सूयर्नाथ उपाध्याय अ पूणर् पो  २०७६ माघ २८ मंगलवार 
200 रजगत ८५ हिर वहादरु थापा ूकाशन फाइनलिून्ट बकु्स ूा.िल. िबशालनगर  
201 एउटा पऽाकारको कानूनी दैिनकीपिहलो संःकरण २०६८ पृ  १४५ कृंण ूसाद िधताल  
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मिन्ऽमण्डल िवघटन भएको  सु पुरय्ो ।202 ठेकेदार, बकर र व्यवसायीह  सासंद 
भएपिछ त ॅ ाचार नीित  िनमार्णको तहमा पगेुपिछ आफू अनकूुल हनुे गरी ऐन कानून 
र नीित िनयम बनाउने भएपिछ राजनीितक तहको ॅ ाचार हनुे नै भयो। नेपालमा त 
चनुावका लािग िटकट िदँदा, समानपुाितक संसद बनाउँदा, राजनीितक िनयिुक्त िदँदा पिन 
लेनदेन हनुे गरेको सु मा आउँछ ।203 
नेपालमा ॅ ाचार र सशुासन सम्बन्धी अध्ययन २०७५ तथा ःथानीय तहमा हनेु 

ॅ ाचार सम्बन्धी अध्ययन / सवक्षण, २०७६ अनसुार नेपालमा नीितगत ॅ ाचार हनेु 
गरेको छ भ  े धारणा सेवामाहीह मा व्यापक पमा रहेको पाइएको छ । सेवामाही 
सवक्षण अनसुार उच्च पदःथ पदािधकारीह बाटै बढी नीितगत ॅ ाचार हनेु देिखएको  
छ । ःथानीय तह सम्बन्धी सवक्षणमा ३०.३% नीितगत ॅ ाचार हनेु गरेको 
औल्याइएको छ ।अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मिन्ऽपिरषद 
वा त्यसको कुनै सिमितले सामूिहक पमा गरेको नीितगत िनणर्यका सम्बन्धमा आयोगले 
कुनै कारवाही नगन ूावधान रहेको छ।नीितगत िनणर्यह को ःप  पिरभाषा र व्याख्या 
गरी नीितगत र ूशासिनक िनणर्यको सीमा िनधार्रण हनु आवँयक छ। 
 
२. राजनीितक दल :- 

"राजनीितक दल एक औपचािरक संगठन हो । जसको सोच,चेतना एवं ूमखु उ ेँय 
त्यःतो व्यिक्तह लाई सावर्जिनक पदमा परुय्ाउन ुर त्यसमा कायम राखी राख्न ुहो । 
जो जसले एक्लै या कसैसँग िमलेर शासनमा िनयन्ऽण राख्दछ ।" 204 भनी रावटर् सी. 
वोनले बताएका छन ् ।नेपाल कानूनमा राजनीितक दल भ ाले नेपालको संिवधानको 
धारा 269 तथा राजनीितक दलसम्बन्धी ऐन, 2073 को दफा ४ मा समान 
राजनीितक िवचारधारा, दशर्न, कायर्बमूित जनसाधारणको समथर्न र सहयोग ूा  
गनर्का लािग त्यसको ूचार ूसार गनर् गराउन वा सो ूयोजनका लािग िबयािशल रहेका 
र संिवधानको धारा २७१ र  राजनीितक दलसम्बन्धी ऐन, 2073 को दफा ४८ 

                                                            
202 राजनीित ॅ ाचार र आयोग डा. इन्द ुअिभनय ःमािरका २०७६, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग काठमाण्डौ नेपाल २०७६ पृ  १४ 
203 पद िटप्पणी नं १८ डा. गोिवन्द बहादरु थापा ऐ.ऐ. पृ  ४३  
204 पद िटप्पणी नं.२ पृ  १३८ 
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बमोिजम िनवार्चन ूयोजनका लािग दतार् भएको दललाई राजनीितक दल भनी पिरभाषा 
गिरएको छ।205 दलले आफ्नो उ ेँय तथा कायर्बमूित जनसाधारणको समथर्न र 
सहयोग ूा  गनर्का लािग त्यसको ूचारूसार गनर् तथा दल स ालनको लािग 
राजनीितक िव को आवँयकता पदर्छ । 

2.१ राजनीितक िव  

लोकतािन्ऽक समाजमा राजनीितक नेततृ्वले नागिरक तथा सरोकारवालाह सँग 
िनरन्तर संवाद कायम राख्न आवँयक हनु्छ ।जनताको मत बढीभन्दा बढी ूा  गनर्का 
लािग राजनीितक दलह ले आफ्नो िवचार िस ान्त र कायर्बम जनतासाम ु लैजाने  
गदर्छन ्। राजनीितक दलह लाई आन्तिरक व्यवःथापन, दलको कायर् स ालन, संगठन 
िवःतार, अध्ययन अनसुन्धान एवं िनवार्चन ूचारूसार अिभयानको लािग रकमको 
आवँयकता पदर्छ । उिल्लिखत अिभयानमा हनेु पैसाको उपयोगलाई राजनीितक िव  
भिनन्छ ।हे उडका अनसुार आधिुनक समाजमा ॅ ाचारको जरो राजनीितक िव मा 
रहेको छ । राजनीितक पद ूा  गनर्का लािग गिरने िनवार्चनमा हनेु व्यापक खचर्, 
पाटीर्का कायर्कतार्, नेता तथा अन्यलाई पाटीर्मा राखी राख्नका लािग गिरने खचर् र 
अपारदशीर् आय व्ययले संःथागत गिररहेको छ।206 यसअन्तगर्त िनवार्चनको अविधमा 
िनवार्चन ूचारूसार अिभयानको बममा हनेु खचर्, दलले िनवार्चनको समयमा गन अन्य 
खचर्, दलह ले सम्ब  िनकायसँग सम्बन्ध ःथािपत गदार् हनेु खचर्, राजनीितक िवचार 
आफूतफर्  डोहोर ् याउन गिरने, पऽपिऽका स ारमाध्यमलाई आफ्नो दलको िवचार िस ान्त, 
कायर्बम तथा घोषणापऽ लगायत सूचना सम्ूषेण गन खचर्, आिद पदर्छन ्। राजनीितक 
िव लाई राजनीितक दलको खचर् र िनवार्चन ूचारूसार खचर् वा िनवार्चन अिभयान 
िव को पमा िवभाजन गनर् सिकन्छ । 

                                                            
205  नेपालको संिवधान, नपेाल ऐन संमह खण्ड ३, २०७६  
206  पद िटप्पणी नं. १० पृ  ४६ 
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क. राजनीितक दलको  खचर् 

राजनीितक दलको खचर्िभऽ कायार्लयको िनयिमत खचर्, नीित िनयमको अध्ययन-
अनसुन्धान, राजनीितक सम्वादमा हनेु खचर्, मु ा दतार् तथा दलका अन्य िनयिमत कायर्मा 
हनेु खचर् आिद पदर्छन।्यसबाहेक िनवार्चनको समयमा गन िनवार्चन ूचारूसार खचर् पिन 
राजनीितक दलको खचर्मा नै राखेर हेन गरेको पाइन्छ।  

ख.  िनवार्चन ूचार ूसार खचर् 

यसअन्तगर्त राजनीितक दलले िनवार्चनको समयमा िनवार्चन ूचारूसारका लािग गिरने 
खचर् पदर्छन । यःतो खचर् राजनीितक दल, राजनीितक दलको उम्मेदवार, दलको 
ूितिनिधको पमा कुनै व्यिक्त वा संगठन र समथर्कले गरेको हनु सक्दछ । िनवार्चन 
ूचारूसार खचर् (campaigning finance) खासगरी िनवार्चनमा केिन्ित हनु्छ । यसमा 
िनवार्चन अिभयानका लािग उठाइएका रकम र राजनीितक दल, उम्मेदवार र दल बाहेक 
तेॐो पक्षले गरेको खचर् समेत पदर्छन ् 

२.२ नेपाल कानूनमा राजनीितक दलको कोष सम्बन्धी व्यवःथा: 

दल स ालनको लािग कोषको आवँयकता पदर्छ। दलको कोषमा ॐोतको िनधार्रण, 
ॐोतको पारदिशर्ता, खचर्को िविवधता, आविधक लेखापरीक्षण र सावर्जिनकीकरण आिद 
पदर्छन। त्यःतो कोषको स ालन राज्यले कुन िविध र माध्यमबाट सहयोग गन भ  े
ःप  हनु ुपदर्छ। राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ३७ मा दलको एक 
छु ै कोष हनुे उक्त कोषमा देहायको रकम जम्मा हनेु व्यवःथा रहेको छः- 207 

 
a. सदःयता शलु्क वा सदःयता नवीकरण शलु्कवापत िवधान बमोिजम ूत्येक 

सदःयबाट ूा  रकम  

b. दफा 38 बमोिजम ूा  हनुे ःवेिच्छक आिथर्क सहयोग  

                                                            
207 नेपाल ऐन संमह खण्ड ३, २०७६ 
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c. दलले कुनै कायर्बम आयोजना गरी संकलन गरेको रकम  

d. दलको ूकाशन तथा चलअचल सम्पि को िवबीबाट ूा  रकम  

ङ.  कोषमा रहेको रकम वापत बकबाट ूा  व्याज रकम   

च.  सदःयबाट िवधान बमोिजम िनयिमत पमा ूा  सहयोग रकम।  

कोषमा जम्मा भएको रकम बकमा खाता खोली जम्मा गनुर् पनछ।दलको नाममा हनेु 
सबै खचर् कोषबाट व्यहोन व्यवःथा रहेको देिखन्छ ।  

२.३ िनवार्चन कानूनमा िनवार्चन ूचार ूसार खचर् िनधार्रण सम्बन्धी व्यवःथा 

िनवार्चन आयोगले ूत्येक िनवार्चनमा राजनीितक दल तथा उम्मेदवारले िनवार्चनको 
ूचार ूसारमा खचर् गनर् पाउँने हद िनधार्रण गनुर् पन कानूनी व्यवःथा रहेको छ । 

1. िनवार्चन आयोग ऐन, 2073 को  दफा 24 मा आयोगले राजनीितक दल तथा 
उम्मेदवारले िनवार्चनमा गनर् पाउने खचर्को अिधकतम हद तोकी सो को सूचना नेपाल 
राजपऽमा ूकाशन गनुर्पन र िनवार्चनमा भाग िलने राजनीितक दल वा उम्मेदवारले 
तोिकएको अिधकतम हद भन्दा बढी नहनेु गरी िनवार्चन खचर् गनर्पन व्यवःथा रहेको 
छ ।  

2. ःथानीय तह िनवार्चन ऐन, 2073 को दफा 64 मा ःथानीय तहको िनवार्चनमा 
उम्मेदवारले आयोगले तोकेको िसमािभऽ रही खचर् गनुर्पन, खचर्को िववरण तोिकएको 
ढाचँामा राख्नपुन, पिरणामको घोषणा भएको िमितले 30 (तीस) िदनिभऽ खचर्को िववरण 
सम्बिन्धत कायार्लयले आयोगमा बझुाउन ु पन, खचर्को िववरण तोिकएको समयिभऽ 
नबझुाउने र तोिकएको  हदभन्दा बढी खचर् गन उम्मेदवारलाई आयोगले ूचिलत संघीय 
कानून बमोिजम जिरवाना गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ । 

3. ूितिनिध सभा सदःय िनवार्चन ऐन, 2074 र ूदेश सभा सदःय िनवार्चन ऐन, 
२०७४ को दफा 72 मा पिहलो हनेु िनवार्िचत हनुे िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त हनेु 
िनवार्चनमा उम्मेदवारले र समानपुाितक िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त हनेु िनवार्चनमा दलले 
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आयोगले तोकेको िसमािभऽ रही खचर् गनुर्पन, खचर्को िववरण आयोगले तोकेको ढाचँामl 
राख्नपुन । िनवार्चनको पिरणाम घोषणा भएको िमितले 35(पतीस) िदनिभऽ  खचर्को 
िववरण बझुाउनपुन खचर्को िववरण तोकेको समयिभऽ नबझुाउने दल वा उम्मेदवारलाई 
आयोगले िनवार्चन आयोग सम्बन्धी संघीय कानून बमोिजम जिरवाना गनर् सक्ने व्यवःथा 
रहेको छ । 

4. रा पित तथा उपरा पितको िनवार्चन सम्बन्धी ऐन, 2074 को दफा 62 मा 
तोकेको ढाचँामा राख्न ुपनछ । िनवार्चन पिरणामको घोषणा भएको िमितले 35(पतीस) 
िदनिभऽ वा आयोगले तोकेको कायार्लय समक्ष पेश गनुर्पन, खचर्को िववरण तोकेको 
समयिभऽ नबझुाउने उम्मेदवारलाई आयोगले िनवार्चन आयोग सम्बन्धी संघीय कानून 
बमोिजम जिरवाना गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ । 

5. राि यसभा सदःय िनवार्चन ऐन, 2075 दफा 65 मा उम्मेदवारले तोिकएको 
सीमािभऽ रही खचर् गनुर्पन, िनवार्चनमा भएको सम्पूणर् खचर्को िववरण आयोगले 
तोकेको ढाचँामl राख्न ुपनछ । िनवार्चन पिरणामको घोषणा भएको िमितले 35(पतीस) 
िदनिभऽ वा आयोगले तोकेको कायार्लय समक्ष पेश गनुर्पन, खचर्को िववरण तोकेको 
समयिभऽ नबझुाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले िनवार्चन आयोग सम्बन्धी संघीय 
कानून बमोिजम जिरवाना गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ । 

२.४ 2074 सालमा सम्प  सबै तहका िनवार्चनमा िनधार्रण गिरएको खचर्को सीमा :- 

िनवार्चन आयोगले ूत्येक िनवार्चनमा राजनीितक दल तथा उम्मेदवारले िनवार्चनको ूचार 
ूसारमा खचर् गनर् पाउँने हद िनधार्रण गनुर्पन कानूनी व्यवःथा बमोिजम संवत २०७४ 
सालमा सम्प  सबै तहका िनवार्चनमा गनर् पाउने खचर्को अिधकतम हद देहाय बमोिजम 
तोकी सो सूचना राजपऽमा ूकाशन गरेको िथयो।  

1.   रा पित तथा उपरा पित पदको िनवार्चन 

रा पित तथा उपरा पितको िनवार्चनमा रा पित तथा उपरा पित पदको उम्मेदवारले चार लाख 
पैयाँसम्म खचर् गनर् सक्न ेखचर्को सीमा िनधार्रण गिरएको िथयो। 208 

                                                            
208 रा पित तथा उपरा पितको िनवार्चन िनदिशका, २०७४ को अनसूुची-७४ ,िनवार्चन आयोग कािन्तपथ काठमाण्डौ। 
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2. ूितिनिध सभा सदःय तथा ूदेश सभा सदःय पदको िनवार्चन 

(क) पिहलो हनुे िनवार्िचत हनुे िनवार्चन ूणाली बमोिजम ूितिनिध सभा सदःय िनवार्चनको 
उम्मेदवारले पच्चीस लाख पैयाँसम्म र ूदेश सभा सदःय िनवार्चनको उम्मेदवारले 
पन्ी लाख पैयाँसम्म खचर् गनर् सक्न ेखचर्को सीमा िनधार्रण गिरएको िथयो। 

(ख) समानपुाितक िनवार्चन ूणाली बमोिजम राजनीितक दलले गनर् पाउने खचर्को अिधकतम 
सीमा समानपुाितक िनवार्चन ूणाली बमोिजम हनु ेूितिनिध सभा सदःयको िनवार्चनमा 
राजनीितक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्या अनसुार ूित उम्मेदवार 
 दईु लाख पैयाँसम्म र समानपुाितक िनवार्चन ूणाली बमोिजम हनुे ूदेश सभा 
सदःय िनवार्चनमा राजनीितक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्या 
अनसुार ूित उम्मेदवार  एक लाख पचास हजार पैयाँ सम्म खचर् गनर् सक्ने खचर्को 
सीमा िनधार्रण गिरएको िथयो।209 

3. राि य सभा सदःय िनवार्चन 

राि य सभा सदःय िनवार्चनको उम्मेदवारले तीन लाख पचास हजार पैयाँसम्म खचर् गनर् सक्न ेगरी 
खचर्को सीमा िनधार्रण गिरएको िथयो।210  

                                                            
209 ूितिनिध सभा सदःय तथा ूदेश सभा सदःय िनवार्चन िनदिशका, २०७४ को अनसूुची-९१,िनवार्चन आयोग कािन्तपथ काठमाण्डौ। 
210 राि य सभा सदःय िनवार्चन िनदिशका, २०७४ को अनसूुची-८० िनवार्चन आयोग कािन्तपथ काठमाण्डौ। 
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4. ःथानीय तह िनवार्चन 

ःथानीय तह सदःयका उम्मेदवारह को िनवार्चन खचर्को अिधकतम सीमा देहाय बमोिजम िनधार्रण गिरएको 
िथयोः-211  

ःथ
ान
ीय
 त
हग
त 
उम्
मेद
वा
र 

महानगरपािलका उपमहानगरपािलका नगरपािलका गाउँपािलका 
िजल्ला समन्वय 

सिमित 

ूमखु, 

उपूमु
ख 

वडा 
अध्यक्ष 

र वडा 
सदःय 

मिहला र 
दिलत वा 
अल्पसं
ख्यक 

सदःय 

ूमखु, 

उपूमखु 

वडा 
अध्यक्ष र 
वडा 
सदःय 

मिहला र 
दिलत वा 
अल्पसंख्य
क सदःय 

ूमखु, 

उपूमखु 

वडा 
अध्यक्ष 

र वडा 
सदःय 

मिहला र 
दिलत वा 
अल्पसं
ख्यक 

सदःय 

अध्यक्ष 

र 
उपाध्य
क्ष 

वडा 
अध्यक्ष 

र वडा 
सदःय 

मिहला र 
दिलत वा 
अल्पसं
ख्यक 

सदःय 

ूमखु, 

उप 
ूमखु 

सदःय, 

मिहला 
र 

दिलत 

वा 
अल्पसं
ख्यक 

सदःय 

खचर् 
िसमा 

७,५०,००० ३,००,००० ५,५०,००० २,५०,००० ४,५०,००० २,००,००० ३,५०,००० १,५०,००० २,५०,००० १,५०,००० 

 

िनवार्चनमा उिल्लिखत हदमा सीिमत रही कुनै पिन दल वा उम्मेदवारले खचर् गरेको िव ास 
छैन । खचर्को िववरण कागजी पमा बझुाएमा पिन यथाथर् िववरण छु ै रहेको िनवार्चनका 
िव षेक िव ह को भनाइ रहेको पाइन्छ । 

२.५ राजनीितक दललाई सावर्जिनक अनदुान िदने अन्तरार्ि य अभ्यास:- 

राजनीितक दल तथा उम्मेदवारह लाई सावर्जिनक पदमा चनुाव लड्न िदईने सावर्जिनक 
आिथर्क सहयोगको ूावधान सन ्१९२० को दशकितर नै केही ल्यािटन अमेिरकी देशबाट 
सु वात भएको पाइन्छ। त्यःतो ूावधान सन ्१९६० को दशकमा यूरोपमा पिन फैिलयो । 
अिहले संसारका किरब दईुितहाई देशह ले यो व्यवःथालाई अवलम्वन गरेका छन।  

                                                            
211 ःथानीय तह सदःय िनवार्चन िनदिशका, २०७४ को अनसूुची-६४ िनवार्चन आयोग कािन्तपथ काठमाण्डौ। 
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अ ेिलया:- 

राजनीितक दल तथा ःवतन्ऽ उम्मेदवारले ूितिनिध सभा वा िसनेटको िनवार्चनमा चार 
ूितशतभन्दा बढी पिहलो ूाथिमकताको मत ूा  गरेको आधारमा तोिकएको िविध बमोिजम 
गणना भई हनु आउने रकम सावर्जिनक अनदुानको पमा ूदान गिरने व्यवःथा रहेको छ ।  

ग्वाटेमाला:- 

राजनीितक दल तथा उम्मेदवारलाई शूल्क रिहत हलुाक तथा स ारको सिुवधा ूदान गन 
व्यवःथा रहेको छ भने रा पतीय िनवार्चनमा कम्तीमा चार ूितशतभन्दा बढी सदर मत ूा  
गन दललाई सावर्जिनक अनदुान िदने व्यवःथा रहेको छ ।  

ःवीडेन:- 

िनवार्चनमा दलले ूा  जम्मा मत र सो दलको जम्मा िनवार्िचत िसट सङख्याको आधारमा 
सावर्जिनक अनदुान िदने व्यवःथा रहेको छ । तर उक्त दलले नाम नखलेुका कुनै दाता 
बाट सहयोग ूा  गरेमा भने सावर्जिनक अनदुान निदने व्यवःथा गरीएको छ ।  

साउथ अिृका:- 

राि य सभा वा ूदेश सभा वा दबैुमा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दललाई सावर्जिनक 
अनदुान िदने व्यवःथा छ तर नगर सभामा माऽ ूितिनिधत्व गन वा कुनै पिन सभामा 
ूितिनिधत्व नगन राजनीितक दललाई भने सावर्जिनक अनदुानको व्यवःथा गिरएको छैन ।  

जमर्नी, ृान्स, डेनमाकर्   

राजनीितक दलले आफूले पेश गरेको आम्दानी तथा खचर् िववरण तोिकएको सावर्जिनक 
संःथाबाट लेखापरीक्षण (external audit) गरी सोको सावर्जिनकीकरण गरे प ात माऽ 
सावर्जिनक अनदुानका लािग योग्य हनेु व्यवःथा गरेका छन ्। 

एिशया:-  

इन्डोनेिसया, जापान, मािल्दभ्स, मंगोिलया, दिक्षण कोिरया, ताइवान र िटमोरले उदार 
पमा ूत्यक्ष सावर्जिनक अनदुान िदने गरेका छन ्। भटुान र ौीलंकामा पिन िनवार्चन 
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ूचार ूसारको लािग सावर्जिनक अनदुान िदने व्यवःथा रहेको छ । भटुानको सन्दभर्मा 
िनवार्चन ूचार ूसार पूणर् पमा सावर्जिनक अनदुानमा भर पदर्छ। त्यःतै िविभ  रा ह ले 
अूत्यक्ष पमा सावर्जिनक अनदुान िदने गरेका छन ् जःतै:- बंगलादेश, भारत, मंगोिलया, 
ताइवान लगायत रा ले संचार माध्यमबाट हनेु ूचार ूसारको खचर् भराउने जःता व्यवःथा 
गरेको पाइन्छ ।  

२.६ नेपालमा राजनीितक दललाई सावर्जिनक अनदुान िदने सम्बन्धमा भएका ूयासह :  

 संवत २०५८ सालमा व्यवःथािपका संसदमा पेश भएको राजनीितक दल सम्बन्धी 
िवधेयकमा राज्यले एक मत बराबर एक पैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवःथा गरेकोमा 
उक्त िवधेयक पास भएन। संवत २०६० सालमा तत्कालीन अथर्मन्ऽीले ूितमत 
२० पैयाँका दलले अनदुान िदने घोषणा गरेको पाइन्छ। नाफामा स ािलत 
कम्पनीह ले ूितिनिध सभाको िनवार्चन हनेु वषर् िनवार्चन हनेु िमितले दईु मिहना 
अिघ आफनो नाफाबाट अिधकतम ५० लाख पैयाँसम्म राि य मान्यता ूा  
राजनीितक दलह लाई सावर्जिनक पले घोषणा गरी चन्दा िदन सक्ने र त्यःतो 
चन्दालाई आयकर ूयोजनका िनिम्त खचर् लेख्न पाइने व्यवःथा गिरने उल्लेख िथयो। 
सो ूावधान लागू हनु िदएको भए ठूला पाटीर्ह ले िनवार्चन खचर्का िनिम्त वैध-अवैध 
व्यापारी कहाँ धाउन ुपन िथएन । 
 

 राजनीितक दल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गनर् बनेको िवधेयक, २०६३ 
मा राि य िनवार्चनमा खसेको कूल सदर मतको कम्तीमा १०% मत ूा  गन 
दललाई ूा  मतको अनपुातमा दल स ालनका िनिम्त अनदुान उपलब्ध गराउने 
ूःताव गिरएको िथयो । 

 

 राजनीितक दलको आिथर्क व्यवःथा पारदशीर् र सावर्जिनक गनर् माग गद जनिहत 
संरक्षण म का तफर् बाट अिधवक्ता ूकाशमिण शमार् समेतले२०५९ सालमा दायर 
गरेको परमादेश िरट नं. २६६८ मा सम्मािनत सव च्च अदालतले िनवेदकले 
उठाएका कुराह  तफर्  के कःतो गनर् उिचत र आवँयक हनु्छ, राजनीितक 
दलह सँग  मेत परामशर् गरी उपयकु्त कानूनी व्यवःथा िमलाउने तफर्  आवँयक 
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कायर् गनुर् भनी िवपक्षी िनवार्चन आयोग समेतका नाममा िनदशनात्मक आदेश जारी 
भएको छ । 212 

 

उिल्लिखत व्यवःथालाई कानूनी पमा नै सम्बोधन गरी अत्यिधक चचार्मा रहेको िनवार्चन 
ूचारूसार खचर्ले उब्जाएका ॅ ाचारलाई कम गरी सशुासन कायम गनर् आवँयक भएको 
छ। 

२.७ नेपालमा िनवार्चन खचर् िनयमन सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा:213 

 िनवार्चन (कसरु तथा सजाय) ऐन, 2073 को दफा 27 मा आिथर्क सहयोग िलन 
नहनेु, दफा 28 मा अन्य व्यिक्तबाट खचर् गराउन नहनेु, दफा 29 मा आयोगले 
तोकेको हद भन्दा बढी खचर् गनर् नहनेु, दफा 3० मा िनषिेधत कायर्को लािग 
आिथर्क सहयोग िलन वा खचर् गनर् नहनेु, दफा 3१ मा िनवार्चन ूचार ूसारमा 
भएको आम्दानी र खचर्को िववरण बझुाउन ुपन सम्बन्धी व्यवःथा रहेको छ । 

 

 िनवार्चन आयोग ऐन, 2073 को दफा २५ मा िनवार्चन खचर्को िववरण पेश 
गनुर्पन, दफा 26 मा िनवार्चनमा िनधार्िरत हद भन्दा बढी खचर् गरेमा सजायको 
व्यवःथा रहेको छ । 

 

 ःथानीय तह िनवार्चन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा िनवार्चन ूचार ूसार खचर्को 
िववरण बझुाउनपुन व्यवःथा रहेको। 

 

 ूितिनिध सभा सदःय िनवार्चन ऐन, 2074 र ूदेश सभा सदःय िनवार्चन ऐन, 
2074 को को दफा ७२ मा पिहलो हनुे िनवार्िचत हनुे िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त 
हनेु िनवार्चनमा उम्मेदवारले र समानपुाितक िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त हनेु िनवार्चनमा 
दलले तोकेको समयिभऽ िववरण बझुाउनपुन व्यवःथा रहेको छ । 

 

 रा पित तथा उपरा पितको िनवार्चन सम्बन्धी ऐन, 2074 को दफा ६५ मा िनवार्चन 
ूचार ूसार खचर्को िववरण पेश गनुर्पन व्यवःथा रहेको छ । 

 

                                                            
212 राजनीितक दल पारदिशर्ता र ूकृित राजन कुइकेल पऽकारको खोिजमा वेिथित र ॅ ाचार िरमेक नेपाल ूकाशन २०६३ पृ  ६  
213 नेपाल ऐन संमह खण्ड ३, २०७६, कानून िकताव व्यवःथा सिमित, बबरमहल, काठमाण्डौ। 
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 राि यसभा सदःय िनवार्चन ऐन, 2075 को दफा  ६५ मा िनवार्चन ूचार ूसार 
खचर्को िववरण बझुाउनपुन व्यवःथा रहेको छ । 

 

 राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, 2073 को दफा 38 मा ःवेिच्छक आिथर्क सहयोग  
िलनसक्ने, दफा ३९ मा जाँचबझु गनुर्पन, दफा ४० मा दलले आफ्नो आय व्ययको 
वाःतिवक िहसाव िकताव देिखने गरी लेखा राख्नपुन, दफा  ४१ मा लेखापरीक्षण 
गराउनपुन, दफा ४२ मा लेखापरीक्षण ूितवेदन जाँच गनर् सक्ने, राजनीितक 
दलसम्बन्धी िनयमावली, 2074 को िनयम २६ मा ःवेिच्छक आिथर्क सहयोगको 
िववरण दलले पेश गनुर्पन कानूनी व्यवःथा रहेको छ । 

 राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोिजम लगातार तीन 
वषर्सम्म लेखा परीक्षण ूितवेदन आयोगमा नबझुाएमा, ूा  गरेको ःवेिच्छक आिथर्क 
सहयोग रकम र आिथर्क सहायताको रकमको लेखा िववरण राखी लेखापरीक्षण गरी 
आयोगमा पेश नगरेमा, िलन नहनेु ःवेिच्छक आिथर्क सहयोग िलएमा, लेखापरीक्षण 
ूितवेदनमा उल्लेख गनुर्पन िववरण उल्लेख नगरेमा, िववरण निदएमा वा िनरीक्षण 
गनर् निदएमा, लेखापरीक्षण ूितवेदन सावर्जिनक नगरेमा, लेखा िववरण ूकाशन 
नगरेमा, आयोगले कारवाही वा जिरवाना गनर् सक्ने कानूनी व्यवःथा रहेको छ । 
 

 िनवार्चन आयोग िनयमावली, 2073 को िनयम 14, ःथानीयतह िनवार्चन 
िनयमावली, 2073 को िनयम 40, ूितिनिध सभा सदःय िनवार्चन िनयमावली, 
2074 िनयम 50, ूदेश सभा सदःय िनवार्चन िनयमावली, 2074 को िनयम 
५०, रा पित तथा उपरा पित िनवार्चन सम्बन्धी िनयावली, २०७४ को िनयम ४५ 
र राि यसभा सदःय िनवार्चन िनयामवली, २०७६ को िनयम ४६ ले खचर्को िववरण 
यथासमयमा बझुाउनपुन व्यवःथा गरेको छ। 

उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाह  ूभावकारी पमा दलले पालना गरेको तथा िनवार्चन 
आयोगले कायार्न्वयन गनर् सकेको देिखँदैन। 
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३. ॅ ाचार िनयन्ऽण तथा सशुासन कायम गन सन्दभर्मा संवत २०७४ सालमा सम्प  
िनवार्चनमा राि य मान्यताूा  राजनीितक दलले घोषणापऽमा गरेका ूितब ता। 

३.१ नेपाल कम्यिुन  पाटीर् (एमाले) र नेपाल कम्यिुन  पाटीर् (माओवादी केन्ि)को साझा 
घोषणापऽ 214  

 ॅ ाचार र अिनयिमत कायर्लाई कडाइका साथ िनयन्ऽण गिरने, ॅ ाचार िव  
जनचेतना अिभयान स ालन गिरने, पारदिशर्ता र जवाफदेही   ूणालीलाई सु ढ 

तलु्याइनेछ । 
 

 सरकारी कायार्लयह मा सम्पूणर् आिथर्क कारोबारलाई नगद वीिहन भकु्तानी ूणालीमा 
आव  गिरने, सेवामाहीले चाहे अनलाइनमाफर् त उजरुी, गनुासो सम्बन्धी िनवेदन िदने 
व्यवःथा िमलाइने, सावर्जिनक खिरद र िनमार्ण सम्बन्धी सम्पूणर् काम अनलाइनमाफर् त 
गिरनेछ । 

 

 पिहले आउने व्यिक्तको पिहलो कामको नीित हरठाउँमा लागू गन, उजरुी महणयोग्य 
छ वा छैन वा कहाँ पठाउन ुपछर् भ े जानकारी दईु घण्टामा िदने व्यवःथा गिरने, 

उजरुी मािथको िनणर्य ूकृित हेरी एक ह ािभऽ िदने व्यवःथा लागू गिरनेछ । 
 

  सबै सरकारी कायार्लयमा िव तुीय सशुासन ूणाली ूारम्भ गन र ूशासन सेवालाई 
जनमखुी, राि य िहत र जनताूित िन ावान र दक्ष बनाइनेछ । 

 

  सूचना ूिविधको उच्चतम ूयोग गरी शासकीय व्यवहारलाई कुशल, पारदशीर् र 
सेवामाहीमैऽी तलु्याइनेछ भ े उल्लेख भएको पाइन्छ । 
 

३.२ नेपाली कामंसेको घोषणापऽ:- 215 

 सरकारी सेवा ूदायक िनकायमा दक्षता, जवाफदेिहता, पारदशीर्ता ःथािपत गनुर् 
आधारभतू नीित हनेु, 
 

                                                            
214 नेपाल कम्यिुन  पाटीर् (एमाले) र नेपाल कम्यिुन  पाटीर् (माओवादी केन्ि)को साझा घोषणापऽ २०७४, ॐोत िनवार्चन आयोग 
215 नेपाली काँमसे पाटीर्ले २०७४ सालमा सम्प  िनवार्चनमा पेश गरेको घोषणापऽ २०७४, ॐोत िनवार्चन आयोग 
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 हाॆो िनवार्चन अभ्यास खिचर्लो हुँदै गएको, शासनमा बःनेह  अवसर आउनसाथ 
अवैधलाभ िलन उ त हनेु गरेको,  

 

 ॅ चारीह लाई कानूनको कठघरामा कडाईकासाथ उभ्याई नेपाली समाज र 
राज्यलाई ॅ चारमकु्त बनाउन ढसंकल्प व्यक्त गद ॅ चार र आिथर्क अपराध 
िव  शून्य सहनशीलताको नीित अवलम्बन गन, 

 

  राजनीितक भागबण्डाका आधारमा हाल केही वषर्देिख गिरंदै आएको राजनीितक, 
संवैधािनक िनयिुक्त, िवकृित, ूचलनलाई पूणर् पमा रोक्ने, 

 

 सूचना ूिविधको ूयोगबाट नै सेवामाहीलाई सरकारी सेवा ूा  गनर् लाग्ने समय र 
लागतमा कमी ल्याउने र एक ार ूणालीको अवधारणा अवलम्बन गन, 

 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, राि य सतकर् ता केन्ि लगायतका ॅ चार 
िनयन्ऽण गनर् गिठत िनकायह लाई साधन, ूिविधले ससुिज्जत बनाई ॅ ाचार 
िनयन्ऽणलाई ूभावकारी बनाउन सामािजक, राजनीितक अिभयान स ालन गिरने, 

 राि य सदाचार संिहताको िनमार्ण गरी संघ, ूदेश तथा ःथानीय तहका सबै 
पदािधकारी एवं रा सेवक र िनजी क्षेऽ, गैरसरकारी एवं नागिरक समाजका संःथा 
लगायतका पदािधकारीमा शु  आचरणको िवकास गन ूणाली िवकिसत गिरनेछ। 

 

3.3 समाजवादी पाटीर्को घोषणापऽमा सशुासन र सदाचार सम्बन्धमा देहाय बमोिजम 
उल्लेख  भएको:216 

 अिहले नेपालको राज्य व्यवःथा र ॅ ाचार पयार्यवाची जःतै ॅ ाचार र अिनयिमतता 
हनेु गरेको, 
 

 राजनीितक दल, कमर्चारीतन्ऽ र न्यायालय लगायत राज्यका सबै अ ह  यसका 
बाहक बनेका, 

 

 ॅ ाचारको अन्त्य गरी राजनीित र सावर्जिनक सेवाको क्षेऽमा सशुासन र सदाचार 
कायम गनुर् संघीय समाजवादको आधारभतू लआय हनेु, 

 

                                                            
216 समाजवादी पाटीर्ले २०७४ सालमा सम्प  िनवार्चनमा पेश गरेको घोषणापऽ, ॐोत िनवार्चन आयोग 
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 िनवार्चन ूणालीअन्तगर्त अपनाइएको पिहलो हनेु िनवार्िचत हनेु िनवार्चन ूणाली 
अत्यन्तै खिचर्लो भएकोले ौमजीिव गरीब मिहला, िशल्पी/दिलत तथा अल्पसंख्यक 
समदुायह को राि य राजनीितको मलुधारमा आउन नसकेका, 

 

 समानपुाितक सूची तफर्  पिन धेरै िवकृित र िवसंगितह  देखापरेका छन ्यःतो िवकृित 
िवसंगित ह लाई हटाउँदै संघीय समाजवादी व्यवःथामा सबै तहको िनवार्चन 
समानपुाितक िनवार्चन ूणालीको आधारमा िनवार्चन गन व्यवःथा गिरनेछ । 

 

3.4 राि य जनता पाटीर् नेपालको घोषणापऽ 217  

नयाँनेपाल बनाउने संकल्पका साथ संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ, ःवतन्ऽ न्यायपािलका, 
मानवअिधकारको पूणर् ूत्याभिूत, व्यिक्तगत ःवतन्ऽता तथा सबै ूकारका िवभेदह को समूल 
अन्त्य, ूसे ःवतन्ऽता, समानता र सामािजक न्यायमा आधािरत यस दःतावेजमा अंिकत 
िवषयह ूित ूितब  रहँदै यो पाटीर् सबै ूकारको िहंसा, िनरंकुशता, अलोकतािन्ऽक अितवाद 
िव , भेदभाव र शोषणलाई देश र समाजबाट हटाउनका लािग ूितब  छ  भ े ब्यहोरा 
उल्लेख भएको छ । 

4. राजनीितक ॅ ाचार र सशुासनका सन्दभर्मा िविभ  िनकायले गरेका अध्ययन 
ूितवेदनह :- 

िवभ  िनकायबाट िविभ  समयमा भएका अध्ययन अनसुन्धानले राजनीितक ॅ ाचार र 
सशुासनका सम्बन्धमा िदएका ूितवेदन र सधुारका लािग िदएका सझुावह ले ॅ ाचार 
िनयन्ऽणमा नीितगत, कानूनी तथा संरचनागत सधुारका लािग मागर्दशर्न ूदान गरेका छन।  

                                                            
217  राि य जनता पाटीर्ले २०७४ सालमा सम्प  िनवार्चनमा पेश गरेको घोषणापऽ, ॐोत िनवार्चन आयोग 
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४.१ अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ारा ःथानीय तहमा हनु ेॅ ाचार सम्बन्धी 
अध्ययन ूितवेदन218 

   

1 ॅ ाचारको बारेमा जानकारी 92.5% 

2 ॅ ाचारको बारेमा जानकारी नभएको 7.5% 

3 कुनै काम गदार् वा गराउँदा िनयम कानून िवपरीत भएको 81% 

4 ःथानीय तहमा ॅ ाचार बढदै गएको 67.6% 

5 ःथानीय सरकारमा ॅ ाचार भएको भोगेको  14.9% 

6 ःथानीय तहमा ॅ ाचार भएको छ  55.3% 

7 पिहलाको भन्दा ःथानीय तहमा ॅ ाचार बढेको छ  27.3% 

8 ःथानीय तहमा ॅ ाचार बढेको तर कारवाही नभएको 71.5% 

9 राजनीितक संरक्षणले गदार् ॅ ाचार बढेको 37.2% 

10 चनुावमा धेरै खचर् लाग्ने हनुाले खचर् उठाउनका लािग
ॅ ाचार बढेको  

36.8% 

11 ॅ ाचारको मखु्य िजम्मेवार नेततृ्व रहेको 34.1% 

                                                            
218 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ारा ःथानीय तहमा हनेु ॅ ाचार सम्बन्धी अध्ययन ूितवेदन 2076, पृ  १०६-१०८  
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12 ूािविधक कमर्चारी िजम्मेवार 32.1% 

13 कायर्कारी अिधकृत िजम्मेवार 30.4% 

14 ॅ ाचारको ूकारमा नगदमा 55.3% 

15 ॅ ाचारको ूणालीगत 55.2% 

16 ॅ ाचारको नीितगत 30.3% 

 

उक्त तथ्यले ःथानीय तहमा ॅ चार बढदै गएको छ । ॅ ाचार बढनमुा राजनीितक 
संरक्षण ूमखु कारण रहेको, िनवार्चनमा धेरै खचर् लाग्ने हनुाले खचर् उठाउन, मखु्य िजम्मेवार 
नेततृ्व रहेको र नीितगत पमा ॅ ाचार हनुे गरेको उक्त ूितवेदनले देखाएको पाइन्छ । 

  

४.२ आ.व. 2071/72 को शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्धी ूितवेदन  ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को  कायार्लय िसंहदरबार, काठमाड , फागनु  2072219 

ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्धको व्यवःथा बमोिजम नेपालको  
पनुरावलोकन (peer review) यएुनओसीडी, बेिनन र िफजीबाट 2071 फागनु १९ देिख  21 

मा सम्प  भएको िथयो । साथै ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्धको 
कायार्न्वयन सम्बन्धी राि य रणनीित तथा कायर्योजना कायार्न्वयन अनगुमन सिमितको बैठक 
सम्प  भएको िथयो। शासकीय क्षेऽको िनकायगत उपलिब्धह   देहाय बमोिजम रहेका 
छन:-  

 कानून ारा ःवाय ता ूा  गरेका िनकाय र राजनीितक नीितबाट समममा सशुासनमा 
ूभाव रहेको,  

                                                            
219 शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्धी ूितवेदन  आ.व. 2071/72  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय िसंहदरबार, काठमाड , फागनु  2072 



176 
 

 िनवार्चन आयोगमाआय-व्ययको वािषर्क लेखापरीक्षण ूितवेदन नबझुाउने राजनीितक 
दलको िववरण तयार भएको, िनवार्चन आयोगमा दतार् भएका 180 राजनीितक 
दलमध्ये 42 दलले िनयिमत पमा आयोगमा वािषर्क लेखापरीक्षण ूितवेदन 
बझुाएका, लगातार  3 वषर्सम्म खचर्को िववरण नबझुाउने दलको तयार भएको,  

 संिवधान सभा सदःय िनवार्चन, २०७० मा समानपुाितकतफर्  १२२  राजनीितक 
दलले भाग िलएका मध्ये १०४ दलले िनवार्चन खचर्को िववरण बझुाएका, खचर् 
िववरण नबझुाउने १८ राजनीितक दललाई . १०००।- का दरले जिरवाना 
भएको र  ५ राजनीितक दलले जिरवाना बझुाएका,  

 पिहलो हनुे िनवार्िचत हनेु िनवार्चन ूणालीमा भाग िलएका ६१२५ उम्मेदवार मध्ये 
१४९७ उम्मेदवारले खचर् िववरण नबझुाएका, नबझुाउने उम्मेदवारलाई .500।- 
जिरवाना भएको मध्ये २१० जना उम्मेदवारले जिरवाना बझुाएका, खचर् नबझुाउने  

उम्मेदवार तथा राजनीितक दललाई वाग्लु  िजल्लाको संिवधान सभा सदःय 
उपिनवार्चन २०७० मा भाग िलन रोक लगाइएको, 

 सावर्जिनक सेवा ूवाह गन सबै मन्ऽालय, िनकायह ले आफ्नो मन्ऽालय र 
अन्तरगतका िनकायह बाट सम्पादन गिरने सावर्जिनक सेवाको ःवेतपऽ जारी 
गिरएको आधारमा पिहचान हनुे सेवा न्यूनतम र गणुःतरमा सधुार गन र यस 
आधारमा समेत सम्बिन्धत मन्ऽालयह को कायर्सम्पादनको मूल्यांकन गिरने।  

४.३ ॅ ाचार  िव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध कायर्न्वयन सम्बन्धी राि य रणनीित 
तथा कायर्योजना    220 

संयकु्त रा  संघीय महासभाले सन ् 2003 अक्टोबर 31 मा संयकु्त रा  संघीय 
महासिन्ध अनमुोदन गरी महासिन्धको पक्ष हनुका लािग सदःय रा ह लाई खलु्ला 
गय ।उक्त महासिन्ध सन ्2005 िडसेम्बर 14 देिख लागू भएको छ । संयकु्त रा  संघको 
सिबय सदःय रा को नाताले नेपालले महासिन्धलाई सन ्2011 फेॄअुरी 23 मा अनमुोदन 
गरी पक्ष रा  बनेको छ । यसरी पक्ष रा  बिनसकेपिछ महासिन्धले िसजर्ना गरेका दाियत्व 
                                                            
220 ॅ ाचार  िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्ध कायार्न्वयन सम्बन्धी राि य रणनीित तथा कायर्योजना 2069,ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय िसंहदरबार, काठमाड  
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पूरा गनुर्पन र त्यसमा नेपाल सरकार सदैव ूितब  रहँदै रणनीित, कायर्नीित तथा कायर्योजना 
तयार गरेको छ ।   

उ ेँ य:- 

महासिन्ध कायार्न्वयनको माध्यमबाट नेपाल सरकारको ॅ ाचार िव को ूितब तालाई 
कायर्गत पमा अझै ःप  गन । ॅ ाचार िव को अिभयानलाई अझ सशक्त बनाउने, 
महासिन्ध कायार्न्वयन गनर् उपलब्ध ॐोत र साधनको अिधकतम पिरचालन गरी ॅ ाचारमकु्त 
समाजको िनमार्ण गन । 

रणनीित:- 

ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्ध कायर्को माध्यमबाट सबै िकिसमका 
ॅ ाचारजन्य िबयाकलापको िनयन्ऽण गरी नैितकवान र ससंुःकृत नेपाली समाजको िनमार्ण 
गन, सामािजक, आिथर्क एवं राजनीितक अवयवह मा जकिडएर रहेको ॅ ाचार िव  
िनयोिजत पमा  (Planned) अिभयान स ालन गरी यसका सबै सार, प र र को िनयन्ऽण 
गन। 

कायर्नीित:- 

ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय महासिन्धको कायार्न्वयनका लािग िलइएका िनवारणत्मक 
कायर्नीित देहाय बमोिजम रहेका छन:-  

 कानूनको शासन, इमान्दािरता, पारदशीर्ता र जवाफदेिहता सिुनि त गद सावर्जिनक 
सम्पि  र सावर्जिनक कायर्ह को व्यवःथापन गनर् ॅ ाचार िवरोधी नीित तजुर्मा तथा 
पिरमाजर्न गन, 
 

 ॅ ाचार िव को कानून कायार्न्वयन तथा यस सम्बन्धी नीित रणनीित तथा 
कायर्योजना सम्बन्धी काम कारबाही स ालन तथा सोको समाधान गनर् ॅ ाचार 
िव  िबयाशील िनकायको संःथागत सधुार गन, 

 

 िनवार्िचत हनेु सावर्जिनक पदको आचारसंिहता, िनवार्चनमा उम्मेदवारीको आधार, 
राजनीितक दल को कोषको व्यवःथापन र िनवार्चन ूचारूसार खचर्का सम्बन्धमा 
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उम्मेदवार र राजनीितक दलको सक्षमता, पारदशीर्ता र वःतगुत आधारह  
कानून ारा िनि त गन, 

 

 संयकु्त रा  संघ महासभाबाट १२ िडसेम्वर १९९६ मा पािरत ूःताव नं. ५१/५९ 
िवचार गरी सावर्जिनक पदािधकारीह मा सदाचार,  इमान्दारी र िजम्मेवारीको भावना 
िवकास गनर्  आचारसंिहता तयार गरी लागू गन, सावर्जिनक पदको लािग िनवार्चन 
तथा उम्मेदवारी सम्बन्धी मापदण्ड िनधार्रण गन, 

 

 सावर्जिनक पदको िनवार्चन ूभावकारी र पारदशीर् बनाउन ःथानीय तह िनवार्चन ऐन, 

राजनीितक दल सम्बन्धी ऐन, िनवार्चन आयोग ऐन, िनवार्चन (कसूर तथा सजाय)ऐन 
लगायतका कानूनमा संशोधन गन, ॅ ाचार िव को महासिन्ध कायार्न्वयन गनर्को 
लािग संःथागत,कानूनी र संरचनात्मक सधुार गद महासिन्धले सजृना गरेका 
दाियत्वह लाई कायार्न्वयन गद लैजान ूितव  रहेको पाइन्छ । 

४.४  नेपालमा ॅ ाचार र सशुासनको अवःथा सम्बन्धी अध्ययन 2075221 

ॅ ाचार ूभािवत क्षेऽह को अवःथा िव षेण गरी सावर्जिनक सेवा ूवाह र शासनमा 
आएको कामको ूभाव आकलन गन उ ेँय िलएर गिरएको उक्त अध्ययनले नेपालमा 
ॅ ाचारको ूकृित तथा फरक फरक ूकारका चिरऽह  रहेको औलं्याएको छ।मखु्य पमा 
नीितगत तहबाट हनेु, संःथागत पमा हनुे, ूिबयागत पमा हनुे तथा सानाितना हनुे ॅ ाचार 
देिखएका छन।यस अध्ययनबाट 30.4 ूितशतले नीितगत ॅ ाचार हनुे गरेको, 27.2 
ूितशतले ूिबयागत पमा गिरने  िनणर्यबाट हनुे ॅ ाचार 10.4 ूितशतले सानाितना 
ॅ ाचार तथा 6.9 ूितशतले  संःथागत पमा हनेु ॅ ाचार गरेको पाइएको छ। नेपालमा 
नीित िनमार्ताले आफू र आफ्नो पक्षमा नीित तथा िनणर्य गराई लाभ िलने गरेको, जसमा 
राजनीितक नेततृ्व तथा मािथल्लो दजार्का उच्च पदःत कमर्चारीह बाट नीितगत पमा 
लाभको लािग काम कारवाही गन गराउने ूणाली हाबी भएको, सबैजसो िनणर्यह मा उच्च 
तहका पदािधकारीह बाट नै  ॅ ाचार गन गरेको र िजल्लाभन्दा केन्िीय पमा नै नीितगत 
पमा ॅ ाचार हनुे गरेको ूितवेदनले औलं्याएको देिखएको छ। 

                                                            
221  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ारा नपेालमा ॅ ाचार र सशुासनको अवःथा सम्बन्धी अध्ययन 2075  
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उच्च तहमा हनुे ॅ ाचारको िजम्मेवार पक्षमा गिरएको सवक्षण अनसुार 23.1 ूितशतले 
राजनीितक दललाई नै िजम्मेवार ठहर ् याएका छन ्भने 15.1 ूितशतले उच्च तहका सिचव 
तथा िवभागीय ूमखुह लाई औलं्याएका छन।्साथै 14.4 ूितशतले मन्ऽीका सल्लाहकार 
तथा निजकका व्यिक्तह  तथा 13.2 ूितशतले ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदबाट नीितगत 
ॅ ाचार गनर् िजम्मेवार रहेको पाइन्छ। 

ॅ ाचार बढ्दै जानमुा िजम्मेवार पक्षह   

यसबाट के देिखन आएको छ भने राजनीितक दलका, उच्च पदःत कमर्चारीह  तथा 
मन्ऽीका सल्लाहकार ह  बीच आपसी साँठगाँठबाट कुनै पिन लाभदायक नीितगत िनणर्य गन 
गराउने गरी संरक्षण हनुे हुँदा यी सबै पक्षह  पूणर् िजम्मेवार रहेको र यस ूकारको स ाल 
ॅ ाचारमा जकिडएर रहेको  पाइन्छ । 

नीितगत ॅ ाचारको माऽा बढ्दै जान ुर ॅ ाचारले अझै  ूौय पाउन,ु ॅ ाचारको लािग 
उपयकु्त वातावरण बनाउने कायर्मा मखु्य िजम्मेवार पक्षह  राजनीितक दलका मन्ऽी तथा 
उच्च पदःथ कमर्चारीह  नै हनेु देिखएको छ । ॅ ाचारको दायरा बढ्दै जानकुा मखु्य 
िजम्मेवार पक्षह मा 25.5 ूितशत राजनीितक दल, ितनका कायर्कतार्ह ,17.2 
ूितशत,मध्यःतकतार्, ठेकेदार र ूािविधकह  21.1  ूितशत सबै पक्षह  समान पले 
िजम्मेवार रहेको अध्ययन ूितवेदनले देखाएको छ। 

५. नेपालको संिवधानमा महािभयोग सम्बन्धी व्यवःथा  

नेपालकोसंिवधानको धारा 101 मा संिवधान  र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको 
आधारमा ूितिनिधसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूणर् सदःय संख्याको एक चौथाइ 
सदःयले रा पित वा उपरा पित तथा संिवधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, 
कायर्क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्यको 
पालन नगरेको वा आचारसंिहताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय िजम्मेवारी 
पूरा गनर् नसकेको आधारमा ूधान न्यायाधीश वा सव च्च अदालतका न्यायाधीश, 

न्यायपिरषद्का सदःय संवैधािनक िनकायका ूमखु वा पदािधकारीका िव  महाअिभयोग 
ूःताव पेश गनर् सक्नेछन।् त्यःतो ूःताव संघीय संसदको दवैु सदनको तत्काल कायम 
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रहेका सम्पूणर् सदःय संख्याको कम्तीमा दईु ितहाइ बहमुतबाट पािरत भएमा िनजह  
सम्बिन्धत पदबाट मकु्त हनुे व्यवःथा रहेको छ।  
 
6. राजनीित र ॅ ाचारका सम्बन्धमा सव च्च अदालतको ि कोण:  

राजनीित र ॅ ाचारका सम्बन्धमा सव च्च अदालतले िविभ  मु ाह मा िस ान्त ूितपादन 
गरेको छ। ूितपादन गरेका िस ान्तमध्ये केिह िस ान्तह को देहाय बमोिजम संिक्ष  चचार् 
गिरएको छ।  

 सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले अनिुचत कायर् वा ॅ ाचार गरी अिख्तयारको 
दु पयोग गरेको सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले कानून बमोिजम 
अनसुन्धान र तहिककात  गनर् वा गराउन सक्ने गरी ूदान गरेको अिधकारलाई 
संिवधान अन्तगर्तको कानून र त्यसमा पिन एउटा िनि त ूयोजन र िनि त अविधका 
लािग भएको नीितगत ूावधानले िनःतेज तलु्याउन नसक्ने।222  
 

 राजनीितक ूिबयाबाटै िनरोपण हनुपुन कायर् मिन्ऽपिरषद वा मिन्ऽपिरषदको सिमितमा 
सामूिहक पले गिरएको नीितगत िनणर्य हाॆो ूजातािन्ऽक संवैधािनक संरचनाको 
पिरूआेयमा ःवत आयोगले जाँचबझु तथा तहिककात गन िवषयमा नपन ूकृितको हुँदा 
िववािदत कानूनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पिन ःवतन्ऽ आयोगको 
क्षेऽािधकार बािहर हनुे।223  

 

 सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले अनिुचत कायर् वा ॅ ाचार गरी अिख्तयारको 
दु पयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोिजम अनसुन्धान र तहिककात आफै र अन्य 
कसै ारा गराउन सक्दछ ।224 

 

 पूवर् ूधानमन्ऽी लगायत राजपिरवारका पूवर् सदःय तथा राजनीितक दलका सभापित 
तथा राजनीितक दलसँग आव  रहेका व्यिक्तह लाई कानूनको अिख्तयारी िवना 
कानून अनसुार ूा  नहनेु घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खचर् र सवारी चालकको 

                                                            
222 ने.का.पा २०७६ अंक १२ िनणर्य नं. ५१९ 
223  ने.का.प २०५३  िनणर्य नं. ६२०५ 
224 ने.का.प. २०५८ िनणर्य नं. 7001 
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सिुवधा कानूनी अिख्तयारीमा आधािरत नभई ःवेच्छाचारी, गैरकानूनी र भेदभावकारी 
भएकोले कानूनी मान्यता ूा  गनर् नसक्ने। 225 

 

 तत्कालीन मिन्ऽपिरषदको सामूिहक र नीितगत िनणर्यको आधारमा गरेको खचर्को 
िजम्मेवार सोही मिन्ऽपिरषदको एकजना सदःयमाऽ हनु भ  सिकदैन । 
मिन्ऽपिरषदले गरेका िनणर्यह  मिन्ऽपिरषद पिरवतर्न वा अन्य राजनीितक कारणले 
पिरवतर्न वा एकजना माऽ िजम्मेवार भनी थपुानुर् िविधको शासन र सशुासनको 
आधारभतू िस ान्त िवपरीत छ ।226 

 

7. राजनीित र ॅ ाचार बीचको अन्तरसम्बन्धमा देिखएका समःया र चनुौतीह ; 

1. ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 मा मिन्ऽपिरषदले गरेको नीितगत िनणर्यमा अिख्तयारले 
छानिवन र अनसुन्धान गनर् निमल्ने, जसले गदार् धेरै ठूला ॅ ाचारका घटनाका बारेमा 
छानिवन गनर् सकेको छैन।सहसिचव ःतरमा गनुर्पन िनणर्यसमेत मिन्ऽपिरषदमा लगेर 
गिरएको छ।  

2. कुनै िवकास िनमार्णको काम भएको छ र यिद तोिकए अनसुारको गणुःतरको बनेको 
छैन भने त्यसलाई पिन ॅ ाचारको पिरभाषामा रािखएको छैन । त्यसमा ूत्यक्ष वा 
परोक्ष पमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिकएको छैन । 

3. हरेक िनकायका ूमखु आफू अन्तगर्तको िनकायमा िजम्मेवार बनाउने गरी कानूनी 
व्यवःथा हनु सकेको छैन। आफू अन्तगर्तका कमर्चारी, नेता वा कायर्कतार्ले कुनै 
आिथर्क अिनयिमतता गरेमा त्यसको िजम्मेवारी तालकु िनकायका ूमखुले िलने र 
अन्तगर्तका अिधकारीह को िनरीक्षण गन िजम्मेवारी तालकु िनकायका ूमखुबाट हनु 
सकेको छैन । 

4.  ॅ ाचार िव को अन्तरार्ि य महासिन्धले समेत उल्लेख गरेको िनजी क्षेऽ गै॑ 
सरकारी संःथा र सेनालाई  ॅ ाचार िनवारणको दायरामा ल्याउन नसिकएको। 
ॅ ाचारको अनसुन्धान गनर् देशिभऽ माऽ सीिमत नराखी अन्तरार्ि य स ाल िनमार्ण 

                                                            
225 ने.का. प. २०६८ अंक ८ िनणर्य नं. ८६७५ अं. रामचन्ि पंिडत व्यवःथािपका संसद वाड नं. ५ लिलतपरु िनणर्य नं. ८७७१ अंक २ 
226 ने.का.प. २०६९ अंक २ िनणर्य नं. ८७७१  
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गरी  छानिवनको दायरा बढाउन नसिकएको । मन्ऽी वा उच्च राजनीितक 
पदािधकारीका ःवकीय सिचवलाई पिन सावर्जिनक पद धारण गरेको अिधकारीको 
पमा पिरभाषा गिरएको छैन। 

5.  राजनीित गन नेता तथा कायर्कतार् िनवार्चनमा समानपुाितक होस ् वा पिहलो हनुे 
िनवर्िचत िनवार्चन ूणाली अन्तगर्त हनुे िनवार्चनमा पाटीर्को तफर् बाट उम्मेदवारी िदँदा 
हनुे गरेका आिथर्क चलखेल तथा अिनयिमततालाई पिरभाषा र छानिबन गन अिधकार 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 लाई नभएको।  

6. आधिुनक समाजमा ॅ ाचारको  जन्म राजनीितक िव मा रहेको छ | राजनीितक पद 
ूा  गनर् िनवार्चनमा हनुे व्यापक खचर्, पाटीर्, कायर्कतार्, नेता तथा अन्यलाई पाटीर्मा 
राखी राख्नका लािग गिरने खचर् र अपारदशीर्ताले ॅ ाचारलाई संःथागत गरेको छ । 

7. आफ्नै पेशा व्यवसाय नगन पाटीर् तथा नेतामा आिौत हनेु कायर्कतार्ह को भरणपोषण 
गनुर्पन दाियत्व भोग्न ु पदार् राजनीितक दल तथा ितनका नेताह ले ॅ ाचार जन्य 
िबयाकलापमा आफ संलग्न हनेु र संलग्न हनेुलाई संरक्षण गनुर्पन बाध्यता रहेको छ। 

8. उच्च राजनीितक नेता तथा सावर्जिनक पद धारण गन राजनीितक व्यिक्तमा आिौत 
कायर्कतार्ले आफ्नो घर व्यवहार चलाउन, िशक्षा ःवाःथ्य लगायतका कामह का लािग 
सरकारी िव को दु पयोग गन गरेको पाइन्छ। यसैबाट उनीह ले जीिवका चलाउने र 
राजनीितक गितिविध अगािड बढाउने गछर्न । िनवार्चन क्षेऽमा यःता कायर्कतार्ह  
ूभावशाली हनु्छन ्। त्यसैले उनीह का माग पूरा नगदार् िनवार्चनमा असर हनु सक्ने 
भएकोले नेताह ले यःता कायर्कतार्का माग पूरा गनर् बाध्य हनु्छन ्। पाटीर्लाई लेबी, 
चन्दा बझुाएर बाँकी रहेको रकमले कायर्कतार्ह को यस िकिसमको आवँयकता र 
माग पूरा गनर् नसक्दा आिथर्क अिनयिमतता र ॅ ाचार सम्बन्धी िबयाकलाप हनुे 
गरेका छन ्। 

9. राजनीितक दलले  ॅ ाचार िव को शून्य सहनिशलतामा कडा ूय  नगरेको 
कारणले देशमा ॅ ाचार झन ्बढेर गएको छ । 



183 
 

10.  सामािजक  मूल्य-मान्यताले   ॅ ाचारलाई बढावा िदइरहेको छ, धमर्का आधारमा 
बनेका मूल्य मान्यता, संःकार र संःकृितले ॅ ाचारलाई सामािजक मान्यता िदएकोले 
समाज, संःकार र संःकृितको उपज ॅ ाचार ब  पगेुको छ। 

11.  राजनीितक ॅ ाचार नेपालको एक ूमखु समःयाका पमा अगािड आएको 
छ,राजनीितले आफ्नो आदशर्लाई िबसर बाटो िबराउँदा समःयाह  पद गएका छन,् 
आदशर् राजनीित गनको संख्या घट्दो छ राजनीितलाई कमाउने व्यवसाय 
बनाउनेह को संख्या बढ्दो छ।  

12. राजनीितक दलह को अपारदशीर् कोषले दल तथा व्यापारीह  तःकरह को वैसाखीमा 
परेका छन ्। कुन व्यापारीले कित सहयोग गय  भ े िववरण अपारदशीर् हुँदा त्यसले 
गलत कामलाई ूौय िदएको छ । व्यापारीबाट दलले ठूलो माऽामा पैसा िलने र 
उक्त व्यापािरक घराना तथा तःकरह को ःवाथर् अनु प नीित पिरवतर्न हनेु गरेको 
छ। जसले गदार् राजनीितको ॅ ीकरण भइरहेको छ।  

13. ूशासनले राजनीितक हःतके्षप मकु्त भई ःवतन्ऽ पमा काम गनर् सकेको छैन ।  

14. राजनीितक नेततृ्व वगर् ॅ ाचारजन्य िबयाकलापमा संलग्न हनुमुा उनीह का नातेदार 
तथा पिरवारको ूमखु हात  रहेको छ। राजनीितक अिधकारीह  तथा दलका 
नेताह ले आफ्ना पिरवार तथा नातेदारलाई सावर्जिनक पद, सावर्जिनक संःथान वा 
िनकायमा िनयिुक्त िदई त्यसमाफर् त आफै ॅ ाचारमा संलग्न हनेु गरेका छन। 

8. राजनीित र ॅ ाचार बीचको अन्तरसम्बन्धमा देिखएका समःया समाधानका लािग सझुावह   

1. मलुकु नीितगत ॅ ाचारले मिसत छ, नीितगत ॅ ाचार का िवषयमा अिख्तयार 
द पयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गनर् पाउन ु पदर्छ भ े सवाल ःथापना 
कालदेिख नै उठेको भएपिन हालसम्म पिन िनंकषर्मा नपगेुको अवःथामा नीितगत 
ॅ ाचारको ःप  पिरभाषा, क्षेऽािधकार र सीमाको सम्बन्धमा कानूनमा नै व्यवःथा 
हनुपुन वा नीितगत िनणर्य के हो भनेर सव च्च अदालतबाट व्याख्या हनु ुपन, 

2. शान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल तथा नेपालका दईु संवैधािनक िनकाय  -अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कायार्लय_ को ूितवेदनमा स , 
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ूदेश र ःथानीय तहमा सावर्जिनक सम्पि को दु पयोग र ॅ ाचारका सम्बन्धमा 
िदएका सझुावह लाई नीितगत, कानूनी र संरचनात्मक पमा व्यवःथापन गरी 
कायार्न्वयन गन,  

3. िनवार्चनका समयमा राजनीितक संःकार र आचरण भएका त्यागी र अनशुािसत 
व्यिक्तह लाई राजनीितक दलले उम्मेदवार बनाउन ु पन र सबै राजनीितक दलले 
दल, पदािधकारी र कायर्कतार्ह का लािग आचारसंिहता बनाई लागू गनुर्पन, 

4. अमेिरकी रा पित जबेल्टले सन ्१९९३ मा æए गिरब जनताह  ितमीह  बोलन, 
संसदमा त संॅान्त एिलटह  छन ्ितॆा होइनन उनीह  आफ्नो ध्यानमा छनÆ् भनी 
जनतालाई बोल्न आव्हान गरे जःतै नेपालमा पिन यःतै सन्देशमूलक सूचनाह  
सम्ूषेण गनुर्पन, 

5. उपभोक्ता सिमितको १ करोडसम्म रकम उपयोग गनर् सक्ने क्षमता िवकास भए 
नभएको तफर्  िवचार गनुर्पन, 20 लाख पैयाँसम्मको परामशर् सेवा खिरद गदार् 
सोको लािग उपयकु्त मापदण्ड र सूचना राि यःतरको पऽपिऽकामा ूकाशन गनुर्पन,  

6. राजनीितमा हनुे पैसाको चलखेल बन्द गनर् िनजी क्षेऽ, व्यवसायीबाट पैसा उठाएर वा 
सरकारमा ॅ ाचार गरेर पाटीर्का लािग िनवार्चन खचर् जम्मा गन कुरा बन्द हनु ुपन, 
ूभावकारी िनयमन गरी पाटीर् स ालन र िनवार्चनका लािग संवत २०५८ साल, 
२०६० साल तथा राजनीितक दल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गनर् 
बनेको िवधेयक २०६३ मा उल्लेख गिरएको ूावधान बमोिजम राज्यकोषबाट रकम 
िदने व्यवःथा गनुर्पन, 

7. भागवण्डाका आधारमा पदािधकारीह को िनयिुक्त अथार्त िनयिुक्तमा हनुे 
राजनीितकरणलाई रोक्ने, हरेक क्षेऽमा अनभुव, दक्षता र योग्यताका आधारमा 
िनयिुक्त गिरनपुन, 

8. राजनीितको उपल्लो तहबाटै ॅ ाचार िनवारणका लािग सावर्जनिक ूितब ता र 
अ का लािग रोलमोडल ूदशर्न नभएसम्म ॅ ाचार कम हुँदैन। राजनीितक दल 
तथा उच्च पदःथ राजनीित ह  वा मखु्य नेताह ले ॅ ाचार िव को शून्य 
सहनिशलतामा कडा ूय  गनुर्पन, 
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9. नेपालमा ॅ ाचार िनवारणका लािग आधा दजर्नभन्दा बढी सरकारी िनकाय र 
संःथाह  बीच ूभावकारी समन्वय छैन र कानूनले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग र सम्पि  शिु करण अनसुन्धान िवभाग जःता सावर्जिनक िनकायलाई िदएको 
सम्पि  छानिबन सम्बन्धी क्षेऽािधकारमा अलमल छ।तसथर् यःता संःथाह  बीच 
समन्वय, सहकायर् र क्षमता िवकास गनुर्पन,  

10. सामािजक  मूल्य-मान्यताले   ॅ ाचारलाई बढावा िदइरहेकोले समाज, संःकार र 
संःकृितको उपज ॅ ाचार ब  पगेुकोले सामािजक पमा पिन ॅ ाचारीलाई 
बिहंकार गन संःकृितको िवकास हनुपुन, 

11. राजनीितक दल र िनवार्िचत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध ःप  गरी दवैु संःथा 
आआफ्ना सीमामा रही िजम्मेवारी वहन गन र त्यःतो िजम्मेवारीलाई कानूनबाटै 
लआमणरेखा कोन अनगुमनको संरचना िनमार्ण गन, 

12. राजनीितक दलह को आन्तिरक सशुासन विृ का लािग बा  अनगुमन लगायत 
दण्डको व्यवःथा सिहतको िवशेष कानूनी व्यवःथा गरी उनीह लाई जवाफदेही, 
िजम्मेवार र पारदशीर् बनाउने, 

13. राजनीितक दलले आफ्नो व्यवःथापन खचर् र िनवार्चन ूचार ूसार खचर् लगायतका 
आय व्ययको यथाथर् िववरण वािषर्क पमा राखी लेखा परीक्षण गराई िनवार्चन 
आयोगमा पेश गन र सो लेखा परीक्षण ूितवेदन उपर िनवार्चन आयोगले जाँचबझु 
गन र अिनवायर् पमा लेखाको िववरण सावर्जिनक गनुर् पन व्यवःथालाई 
ूभावकारी पमा  कायार्न्वयन गन। 
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िनंकषर्  
 राजनीितले ॅ ाचारी जन्माउँछ, ॅ ाचारीले राजनीित जन्माउँदैन। हालको अवःथामा 
राजनीित र ॅ ाचारको अन्तर सम्बन्ध झाँिगदै गएको छ। िवगतमा िस ान्तिन  
उम्मेदवारह  िनवार्िचत भएपिछ िवचार अनसुारको राज्य व्यवःथा लागू गनर् ूयतन् 
गदर्थे।हाल िस ान्तिन  भन्दा पिन राजनीितक दललाई बािहर बसेर िहजो ठूलो सहयोग 
गनह  आज आफै ूत्यक्ष वा समानपुाितक िनवार्चनका उम्मेदवार  बनेर संसदमा हःतक्षेप 
गिररहेका छन।उक्त तथ्यलाई सन ् २०१३ र २०२० मा शान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 
ूकाशन गरेको करप्सन पसप्सन इण्डेक्सले नेपालको कूल ॅ ाचारको ७०% अंश 
राजनीितक क्षेऽले ओगटेको र ॅ ाचार सूचका मा नेपाल ३४ अंक ूा  गरी समम 
रा ह मा १३४ औ ंःथानमा रहेको छ । नेपालमा ॅ ाचार र सशुासन सम्बन्धी अध्ययन 
२०७५ तथा ःथानीय तहमा हनेु ॅ ाचार सम्बन्धी अध्ययन/सवक्षण, २०७६ ले नेपालमा 
नीितगत ॅ ाचार हनेु गरेको, उच्च पदःथ पदािधकारीह बाटै बढी नीितगत ॅ ाचार हनुे, 
ःथानीय तह सम्बन्धी सवक्षणमा ३०.३% नीितगत ॅ ाचार हनेु औल्याइएको, 37.2% 
ॅ ाचार राजनीितक संरक्षणले गदार् बढेको र 36.8% ॅ ाचार िनवार्चनमा धेरै खचर् लाग्ने 
हनुाले खचर् उठाउनका लािग बढेको देिखएको छ।यस सन्दभर्मा राजनीितक दललाई 
सावर्जिनक अनदुान िदने सम्बन्धमा संवत २०५८ साल, २०६० साल तथा राजनीितक दल 
सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गनर् बनेको िवधेयक २०६३ मा उल्लेख गिरएको 
ूावधान बमोिजम राज्यकोषबाट रकम िदन काननु ारा नै व्यवःथा हनु आवँयक देिखएको 
छ। 

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय ारा आ.व. २०७१/७२ को शासकीय सधुार र 
सशुासन सम्बन्धी ूितवेदनले िसफािरस गरे बमोिजम सावर्जिनक सेवा ूवाह गन सबै 
मन्ऽालय तथा िनकायह ले आफ्नो मन्ऽालय र अन्तरगतका िनकायह बाट सम्पादन गिरने 
सावर्जिनक सेवाको तेपऽ जारी गन र जारी गिरएको तेपऽका आधारमा पिहचान हनेु सेवा 
न्यूनतम गणुःतरमा सधुार गन र यस आधारमा समेत सम्बिन्धत मन्ऽालयह को 
कायर्सम्पादनको मूल्यांकन गन व्यवःथा हनु ु पदर्छ।ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  संघीय 
महासिन्ध कायार्न्वयन सम्बन्धी राि य रणनीित तथा कायर्योजना 2069 ले औलं्याएजःतै 
िनवार्िचत हनुे सावर्जिनक पदािधकारीको आचारसंिहता, िनवार्चनमा उम्मेदवारीको आधार, 
राजनीितक दलको कोषको व्यवःथापन र िनवार्चन ूचारूसार खचर्का सम्बन्धमा उम्मेदवार र 
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राजनीितक दलको सक्षमता, पारदशीर्ता र वःतगुत आधारह लाई नीितगत, कानूनी र 
संरचनागत पमा सम्बोधन हनु आवँयक छ। 

राजनीित र ॅ ाचार वीच झाँिगदै गएको जालोलाई व्यवहािरक पमा िचनर् अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगको अनसुन्धान र दण्डबाट सरुिक्षत रहन सामान्य ूशासिनक 
िवषयह लाई पिन नीितगत पमा व्याख्या गद मिन्ऽपिरषदबाट िनणर्य गराउने ूचलनलाई 
िन त्सािहत गनुर्पछर्। सावर्जिनक सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी केन्ि, ूदेश र ःथानीय तहबाट 
िकटान गनर् आवँयक भएको छ। िविभ  संचारमाध्यम, सामािजक संजाल र नागिरक 
बडापऽ आिदको माध्यमबाट नागिरकह लाई ससूुिचत गराउन नागिरक समाजको समेतको 
संलग्नतामा अिभयान चलाउन ु पदर्छ। राजनीितक दलको संरक्षणमा कमर्चारी तथा 
पदािधकारीमा बढ्दै गएको अनशुासनहीनताका सन्दभर्मा त्यःता कमर्चारी तथा पदािधकारीलाई 
दण्ड सजाय गरी नीितगत तहमा रहेका उच्च पदःथ कमर्चारी वा पदािधकारीलाई कानूनी 
कारबाहीको दायरामा ल्याई, दलको ूभावमा हनुे सावर्जिनक िनयिुक्तलाई िन त्सािहत गद 
राजनीितक हःतक्षपलाई अन्त्य गनुर् आवँयक भैसकेको छ। 

ॅ ाचार िव को अिभयानमा ॅ ाचार िनवारणका लािग ःथािपत संःथाह , नागिरक 
समाज, राजनीितक दल, उच्च पदःथ पदािधकारीह ले ॅ ाचार िनवारणका लािग सावर्जनिक 
ूितब ता र अ का लािग रोलमोडल ूदशर्न नगरेसम्म ॅ ाचार न्यूनीकरण हनु नसक्ने हुँदा 
राजनीितक दल तथा उच्च पदःथ राजनीित ह  वा मखु्य नेताह  ॅ ाचार िव को शून्य 
सहनिशलता ूित ूितब  रहन ुआजको आवँयकता हो ।  
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१. पृ भिूम  

नागिरकको हक, िहत, सिुवधा र आवँयकतालाई उच्च ूाथिमकता िदई सेवा 
ूवाह गनुर् राज्यको दाियत्व हो। आफ्ना नागिरकलाई अिधकतम पमा सेवा सिुवधा 
ूदान गनर्का लािग राज्य सदैव तत्पर हनु ुपदर्छ। राज्य शासक होइन, जनताको सेवक 
हो भ  े मान्यतालाई अनसुरण गरी नागिरकको सिुवधा र आवँयकता अनु प ॐोत 
साधनको अिधकतम र ूभावकारी पमा पिरचालन गनर् सेवा ूदायकको भिूमकामा 
सरकारले आफ्नो उपिःथित र सिबयता ःथािपत गनुर् पदर्छ। नागिरक सम्म सेवा सिुवधा 
परु ् याउनकf] लािग राज्यले उपयूक्त संयन्ऽको िवकास गरेको हनु्छ। ियनै संयन्ऽ माफर् त 
वहृ र राि य िहत र कल्याणलाई ध्यानमा राखी उपलब्ध ॐोत साधनको पिरचालन हनेु 
गदर्छ। यसरी ॐोत साधनको पिरचालन र राज्यशिक्तको ूयोग गदार् सावर्भौम जनताूित 
जवाफदेही हनु ुपदर्छ। यःतो जवाफदेिहताको सिुनि त गनर् सशुासन आवँयक हनु्छ।  

२. सशुासन 

काननुी शासन, उ रदायी सरकार, सशुासन र सरकारी काम कारबाहीमा 
पारदिशर्ता लोकतािन्ऽक राज्य व्यवःथाका आधारभतू मान्यता हनु।् यसका अितिरक्त 
ःवतन्ऽ र सक्षम न्याय ूणाली, शिक्त पथृिककरण, िनयन्ऽण र सन्तलुनको व्यवःथापन 
जःता िवषयह  पिन लोकतािन्ऽक राज्य व्यवःथामा अनशुरण गिरएको हनु्छ। जसका 
लािग संिवधानमा नै कायर्पािलका, व्यवःथािपका र न्यायपािलकाको अितिरक्त िविभ  
संवैधािनक अंगको समेत व्यवःथा गिरएको हनु्छ। जनसहभािगता र उ रदाियत्व भएको 
शासकीय ूणालीलाइ लोकतन्ऽ भिनन्छ िकनिक यसमा िविधको शासन ूत्याभतू हनु्छ। 
जनतालाइ सरकार संचालनको आधारभतू शिक्त मा  ेूणाली नै लोकतन्ऽ भएको हुँदा 
जनउ रदाियत्वका साथै लोक कल्याणकारी राज्यको भिूमकालाई व्यावहािरक पमा 
अवलम्बन गद सशुासन कायम गन ूयोजनको लािग संवैधािनक अंगको गठन आवँयक 
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मािनन्छ। शासन भ  ेशब्द ल्यािटन भाषाको "Gubernare" शब्दबाट बनेको मािनन्छ, 

जसको अथर् to steer  भ  ेहनु्छ। यसरी शािब्दक अथर्ले सरकारको संचालन गन भ े 
िसिमत अथर् िदएपिन बहृ र अथर् यितमा माऽ िसिमत छैन। समयको अन्तरालमा भएको 
सामािजक िवकास सँगै यसले िनिज के्षऽ, शिक्त संरचना, समानता र सावर्जिनक ूशासनका 
आदशर् जःता िवषय समेत समेट्न पगुकेो छ। अतः समममा शासन शब्द िनणर्य िनमार्ण 
र कायार्न्वयन एवं शिक्त ूयोगको ूिबया संग संबिन्धत छ भने उक्त शासन ूिबया 
िव शनीय, ूभावकािर एवं पारदशीर् ढंगबाट संचालन भएमा माऽ सशुासनको ूत्याभिूत 
हनु्छ। 

साधारण अथर्मा शासन भनेको उ रदाियत्व बहन गन र शिक्त ूयोग गन तिरका 
हो र यसले िनणर्य िनमार्णको ूिबया तथा ती िनणर्यह लाई व्यवहारमा कसरी लागू 
गिरन्छन ्वा गिरदैनन ्भ  ेकुरालाई जनाउँछ।227 सशुासन सामान्य अथर्मा असल शासन 
हो भ  ेबिुझन्छ। सशुासन व्यापक क्षऽे समेट्ने शव्दावली हो। सशुासन सनु्दा जित 
कणर्िूय एवं सहज देिखन्छ, सशुासन ूा  गनर् िनकै किठन छ।228 यो एक आदशर् 
मानक हो जसको ूाि को लािग ूजातािन्ऽक सरकार हरबखत ूयत ् नशील रहन्छ।यसले 
सरकारको सेवा ूवाहको राॆो अवःथालाई बझुाउँदछ। सशुासनलाई जनमखुी शासन 
व्यवःथाको अिभ  अंगको पमा अंगीकार गन गिरन्छ।229 राज्यको ॐोत साधनको 
िवतरण र व्यवःथापन न्यायपूणर् र सव म िहतका लािग ूयोग हनु ु सशुासन हो। 
सशुासनको िवषय छलफल गन भन्दा अनभुतू गन िवषय हो।230 राज्यको आिथर्क, 

राजनीितक, ूशासकीय अिधकार, ितनको संरचना र ूिबया तथा सम्बन्धलाई व्यविःथत र 
वै ािनक बनाउँदै मानवीय िवकासलाई िदगो बनाउने रणनीित सशुासन हो। नागिरकले 
राज्यबाट समान व्यवहार, समान अवसर, समान न्यायको अपेक्षा राखेका हनु्छन।् राज्य 
स ालनका िबयाकलापमा जनसहभािगताको व्यवःथा गद ितनीह  बीचमा समानता, 

                                                            
227 http//www.unescap.org/huset/gg/governance.htm 
228 नारायणबहादरु थापा, सशुासनका िविवध पक्षह , सावर्जिनक ूशासनका िविवध आयामह , सम्पादक 
नवराज ितवारी, सोपान मािसक, २०६७, प.ृ ६६८ 

229 ऐजन, प.ृ ६६८ । 
230 राजन खनाल, सावर्जिनक व्यवःथापनका सामियक बहस, दोॐो संःकरण (२०७१) सोपान मािसक, 

प.ृ ३६० । 
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िनंपक्षता कायम राखी सक्षम तथा ःवच्छ ूशासन स ालन गनर् एवं सम्पािदत कायर्मा 
िव सिनयता, पारदिशर्ता, ूभावकािरता, उ रदाियत्व र त्यसूित जवाफदेिहता कायम राख्न ु
सशुासनका आधारभतू शतर्ह  हनु।् सशुासन ूाि का लािग िस ान्तमा भन्दा व्यवहारमा 
सक्षमता, ूभावकािरता, समता र िमतव्ययी प ित ःथािपत हनु ुपदर्छ।231  

३. संवैधािनक तथा काननुी व्यवःथा 

सशुासनको सम्बन्धमा भएका संवैधािनक, काननुी व्यवःथा र  योजनामा 
समेिटएका िवषयह  देहाय बमोिजम रहेका छनः- 

३.१ नेपालको संिवधान 

स ीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको माध्यम ारा िदगो शािन्त, 

सशुासन, िवकास र संविृ को आकाकं्षा परुा गनर् जारी गिरएको232 नेपालको संिवधानको  
धारा ५१ मा राज्यले अवलम्वन गन नीितह  उल्लेख गनुर्का साथै उक्त धाराको खण्ड 
(ख) मा राजनीितक तथा शासन व्यवःथा सम्बन्धी नीित अन्तगर्त देहायको व्यवःथा 
गिरएको छः  

(४) सावर्जिनक ूशासनलाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त, जनउ रदायी र 
सहभािगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र 
सहज पहुँच सिुनि त गरी सशुासनको ूत्याभिूत गन, 

३.२ सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ 

  मलुकुको सावर्जिनक ूशासनलाई जनमखुी, जवाफदेही, पारदशीर्, समावेशी तथा 
जनसहभािगतामूलक बनाई त्यसको ूितफल सवर्साधारणलाई उपलब्ध गराउन, काननुको 
शासन, ॅ ाचारमकु्त र चःुत ूशासन, िवकेन्िीकरण, आिथर्क अनशुासन तथा सावर्जिनक 

                                                            
231 नारायणबहादरु थापा, सशुासनका िविवध पक्षह , सावर्जिनक ूशासनका िविवध आयामह , सम्पादक 
नवराज ितवारी, सोपान मािसक, २०६७, प.ृ ६६८ । 

 
232 नेपालको संिवधानको ूःतावना 
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कायर् र ॐोतको कुशल व्यवःथापन जःता असल शासनका आधारभतू मान्यतालाई 
आत्मसात ्गरी सवर्साधारणले पाउन ुपन सेवा िछटो, छिरतो तथा कम खिचर्लो ढ बाट 
पाउने अवःथा सजृना गनर्, सशुासन पाउने नागिरकको अिधकारलाई व्यवहारमा उतारी 
कायार्न्वयनमा ल्याउन र ूशासन संयन्ऽलाई सेवाूदायक संयन्ऽ तथा सहजकतार्को 
पमा पान्तरण गरी मलुकुमा सशुासनको ूत्याभिूत िदने सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा 

गनर् सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ जारी भएको कुरा उक्त ऐनको 
ूःतावनामा उल्लेख गरीएको छ।233  जसले उक्त ऐनको उ ेँयलाई ूितिबिम्बत गरेको 
छ। मलुकुमा सशुासन कायम गनर्का लािग सरकारले केन्िीय ःतर, क्षेऽीय ःतर िजल्ला 
ःतरमा ूशासिनक कायर् सम्पादन गन र उक्त कायर् सम्पादन गनर्को लािग िवषयगत 
मन्ऽालय तथा िवभागका अितिरक्त कायार्लय वा अन्य आवँयक िनकाय गठन गनर् सक्ने 
व्यवःथा ऐनले गरेको छ।234 उक्त ऐनमा ूशासिनक कायर् स ालनका आधार शीषर्क 
अन्तगर्त िनम्निलिखत ूावधानह को व्यवःथा गिरएको छः235   

मलुकुमा सशुासन कायम गनर्को लािग यस ऐन वा अन्य ूचिलत काननु बमोिजम 
ूशासिनक कायर् सम्पादन गदार् त्यःतो कायर् सम्पादन गन पदािधकारीले संिवधान तथा 
अन्य ूचिलत काननुमा व्यवःथा भएका कुराह को अितिरक्त देहायका आधारमा कायर् 
सम्पादन गनुर् पनछः- 

(क) रा  र जनताको वहृ र िहत, 

(ख) समन्याय र समावेशीकरण, 

(ग) काननुको शासन, 

(घ) मानवअिधकारको ूत्याभिूत, 

(ङ) पारदिशर्ता,वःतिुन ता,जवाफदेिहता तथा इमान्दािरता, 

                                                            
233  सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को  ूःतावना   
234 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को दफा ५  
235 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को दफा ६  
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(च) आिथर्क अनशुासन एवं ॅ ाचारमकु्त, चःुत र जनमखुी ूशासन, 

(छ) ूशासन संयन्ऽको तटःथता तथा िनंपक्षता, 

(ज) ूशासिनक संयन्ऽमा र िनणर्यमा सवर्साधारणको पहुँच, 

(झ) िवकेन्िीकरण तथा अिधकार िनक्षेपण, 

(ञ) जनसहभािगता तथा ःथानीय ॐोतको अिधकतम उपयोग । 

सशुासन कायम गनर्को लािग नेपाल सरकारले अिख्तयार गन नीितह को 
व्यवःथा सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ ले गरेको छ जसलाई िनम्न 
बमोिजम उल्लेख गिरएको छ।236  

(१) संिवधान तथा अन्य ूचिलत काननुमा व्यवःथा भएका नीित एवं समय समयमा 
अिख्तयार गिरएका नीितका अितिरक्त मलुकुको ूशासिनक कायर् सम्पादन गदार् 
नेपाल सरकारले देहायका नीित अिख्तयार गनछः– 

(क) आिथर्क उदारीकरण, 

(ख) गरीबी िनवारण, 

(ग) सामािजक न्याय, 

(घ) ूाकृितक तथा अन्य सावर्जिनक ॐोतको दीगो तथा कुशल व्यवःथापन, 
(ङ) मिहला सशिक्तकरण तथा लैि क न्यायको िवकास, 

(च) वातावरणीय संरक्षण, 

(छ) जनजाित, दिलत तथा आिथर्क तथा सामािजक पमा िपछिडएका वगर्को उत्थान, 
(ज) दगुर्म क्षऽेको िवकास तथा सन्तिुलत क्षऽेीय िवकास । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अिख्तयार गरेका नीितलाई कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकारले 
समय समयमा आवँयक कायर्बम तथा आयोजनाह  स ालन गनछ। 

                                                            
236 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को दफा ७ 
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 ऐनले ूशासिनक कायर् सम्पादन गदार् अपनाउन ुपन कायर्िविध अन्तगर्त िनणर्य गन 
अिधकारीले िनि त कायर्िविध अवलम्बन गनुर् पन, िनि त समयाविधिभऽ िनणर्य गनुर् पन, 
िनणर्य गदार् पारदिशर्ता कायम गनुर्पन, िनणर्य गदार् आधार र कारण खलुाउनपुन, ःवाथर् 
बािझएमा िनणर्य गनर् नहनेु, कायर् सम्पादन करार गनर् सिकने, सावर्जिनक चासोको िवषय 
कायार्न्वयन गदार् सरोकारवाला तथा नागिरक समाजसँग परामशर् गनर् सिकने, आफ्नो 
िजम्मेवारी पन्छाउन नहनेु, अिधकार ूत्यायोजन गनर् सक्ने र पदीय वा पेशागत आचरण 
सम्बन्धी व्यवःथा जःता िवषयह  समावेश गरेको छ।237   

यसैगरी उक्त ऐनले पिदय उ रदाियत्व िनवार्ह गदार् ध्यान िदन ुपन कुरा, नागिरक 
बडापऽ राख्नपुन व्यवःथा, घमु्ती सेवा स ालन गनर् सिकने व्यवःथा, न्यायोिचत सेवा शलु्क 
िनधार्रण सम्बन्धी व्यवःथा, जनताको सहभािगता र ःवािमत्व सम्बन्धी व्यवःथा, शासकीय 
सधुार एकाईको ःथापना सम्बन्धी व्यवःथा, सावर्जिनक सनुवुाइ, गनुासो व्यवःथापन, िवदेश 
िःथत बै मा खाता खोल्दा ःवीकृित िलन ु पन, अ को अिधकारमा हःतक्षपे गनर् नहनेु, 
सल्लाहकार िनयकु्त गनर् सक्ने, ूवक्ता तोक्न ुपन, सूचना ूिविधलाई व्यवहारमा ल्याउन 
सिकन,े अनगुमन तथा मूल्या न सिमित गठन हनुे, सरकारी कायर् फ ट र सरकारी 
कायार्लयको िनरीक्षण सम्बन्धी व्यवःथा, वािषर्क ूितवेदन पेश गनुर् पन र कायर् सम्पादन 
सूचक समेतको उल्लेख गद असल िनयतले गरेको कामको बचाउको समेत व्यवःथा 
गरेको छ238   

३.३ पन्ी  योजना (आिथर्क वषर् २०७६/७७–२०८०/८१)239  

ूशासकीय सशुासन 

शासन ूणालीलाई जनमखुी, सक्षम, सु ढ, सेवामलुक र उ रदायी बनाउँदै लैजान ु
आजको आवँयकता हो।शासन ूणालीमा सबै क्षऽे, वगर्, समदुाय र सरोकारवालाको 
पहुँच र सहभािगतालाई सिुनि त गनर् आवँयक छ।संघीय ूणालीमा आधािरत 

                                                            
237 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को पिरच्छेद ४ 
238 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को पिरच्छेद ५  
239 नेपाल सरकार, राि य योजना आयोग, िसंहदरबार, काठमाड , २०७६, प.ृ ३०७, देिख ३१० सम्म  
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लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथालाई व्यवहारमा कायार्न्वयन गद जनिव ास अिभविृ  गनुर् 
ूशासकीय सशुासनको मूल ममर् हो।  

चनुौती तथा अवसर 

चनुौतीः लिक्षत वगर्ले लाभ िलन सक्ने गरी समावेशीकरण नीितमा पनुरावलोकन गनुर्, 
जनताको बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन गन गरी सेवा ूवाहमा सधुार गनुर्, सबै रा सेवक 
कमर्चारीको क्षमताको पणुर् उपयोग हनेु गरी संःथागत क्षमतामा अिभविृ  गनुर्, संघ, ूदेश 
र ःथानीय तहबीच ूभावकारी शासकीय समन्वय कायम गन गरी संरचनागत एवम ्
नीितगत व्यवःथा गनुर् चनुौती रहेका छन।्  

अवसरः संघीय ढाचँा अनु प ःथानीय तहबाटै सेवा ूवाह हनेु अवःथा िसजर्ना हनु,ु 
सावर्जिनक व्यवःथापनको क्षऽेमा नया ँ ूिविध, ान, सीप र क्षमता भएका जनशिक्तको 
ूवेश हुँदै जान,ु सावर्जिनक ूशासन समावेशी हुँदै जान,ु राजनीितक र ूशासिनक समुधरु 
सहसम्बन्धको माध्यमबाट िवकास र सेवा ूवाह ूभावकारी हुँदै जान ुअवसरका पमा 
रहेका छन।् 

सोच, लआय, उ ेँ य, रणनीित र कायर्नीित 

सोचः पिरणाममखुी र जनसेवी सावर्जिनक ूशासन तथा िवकास व्यवःथापन ।  

लआयः जवाफदेही, व्यावसाियक र सक्षम सावर्जिनक ूशासनबाट सावर्जिनक सेवा ूितको 
जनिव ास अिभविृ  गन र िवकासलाई नितजामखुी बनाउने ।  

उ ेँ यः  

१. सावर्जिनक ूशासनलाई संघीय संरचना अनु प सबल, सक्षम र सु ढ बनाई दक्ष, 

सेवामाहीमखुी र व्यावशायीक बनाउन ु।  

२. सावर्जिनक सेवालाई भरपद , सलुभ, गणुःतरीय र पहुँचयोग्य बनाई िवकास ूिबयालाई 
ूभावकारी बनाउन ु। 
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३. सेवा ूवाह र शासन ूणालीमा बहपुक्षीय साझेदारीको िवकास गनुर् । 

रणनीित 

१. िनजामती सेवाको राि य नीित तथा मानव संशाधन िवकास योजना बनाई कमर्चारी 
एवम ् तािलम ूदायक संःथा ह को क्षमता िवकास गन। 

२. अन्तरसरकार समन्वय र सहकायर्लाई ूभावकारी एवम ्व्यविःथत बनाउने। 

३. सेवा ूवाहलाई नागिरक र िवकासमैऽी बनाई िवकास व्यवःथापनमा सहकारी तथा 
िनजी क्षऽेलाई आव  गन। रा सेवकह लाई कामूित पिरणाममखुी र उ रदायी 
बनाउने। 

४. रा सेवकह लाइ आफ्नो कायर् िजम्मेवारीूित उ रदायी बनाउने । 

कायर्नीित 

१. हाल िव मान िनजामती सेवाको राि य नीितलाई स ीय संरचना अनु प आवँयक 
पिरमाजर्न गिरनेछ । (१) 

२. क्षमता िवकास योजना बनाई संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा कायर्रत कमर्चारीलाई 
आवँयकताको आधारमा तािलम िदइनेछ । तािलम ूदायक संःथामा आवँयक 
पूवार्धारको व्यवःथा गरी सूचना ूिविधसँग आव  गिरनेछ । (१) 

३. ूशासिनक संयन्ऽलाई चःुत, दु ःत र गितशील बनाउनको लािग सेवा ूवाह र 
िवकास िनमार्णूित ूितब  एवम ्थप उत्ूरेणायकु्त सक्षम कमर्चारीतन्ऽको िवकास 
समेत गनर् िव मान क्षमता िवकासका नीित एवम ् कानूनलाई समयानकूुल र 
समन्याियक तवरले पिरमाजर्न गिरनेछ। (१) 

४. अन्तरसरकार समन्वय र सहकायर् गनर् संिवधानको व्यवःथालाई ूभावकारी बनाउन 
मन्ऽालय र ूदेश ःतरमा संयन्ऽ िनमार्ण गिरनेछ। (२) 
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५. ूदेश र ःथानीय तहको ूशासकीय संरचना, सेवा ूवाह हनेु ःथान र क्षमता िवकास 
सम्बन्धी संरचनाह  िनमार्ण गरी सेवा ूवाहलाई ूभावकारी बनाइनेछ। (२) 

६. सेवा ूवाह र िवकास व्यवःथापनमा नीिज क्षऽे र नागिरक समाजबीचको सहकायर् 
अिभविृ का लािग कानूनी र नीितगत सधुार गिरनेछ। (३) 

७. सेवा ूवाहलाई पारदशीर्, जनमखुी, उ रदायी बनाउन नागिरक समाज लगायत बह ु
सरोकारवालाह को िनगरानी बढाइनेछ। (३) 

८. सेवा ूवाह र िवकासलाई ूभावकारी बनाउन सेवामाहीको पृ पोषण िलने प ितलाई 
संःथागत गद ूिविधमैऽी बनाउन आवँयक पहल गिरनेछ । (३) 

९. रा सेवकलाई िजम्मेवार, कतर्व्यिन  र उ रदायी बनाई आचरणमा सकारात्मक 
पिरवतर्न ल्याउन सूचकसिहतकायर्सम्पादन सम्झौता गिरनकुा साथै दण्ड र 
परुःकारको उिचत र ूभावकारी व्यवःथा गिरनेछ । (४) 

१०. ॅ ाचार िव  शून्य सहनशीलताको नीित माफर् त सावर्जिनक ूशासनमा 
सदाचािरता अिभविृ  गिरनेछ। (३) 

११. िविभ  अध्ययन सझुावको आधारमा ूशासकीय सशुासनको के्षऽमा थप सधुार 
गिरनेछ।(४) 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

योजनाको अन्त्य सम्ममा “हेलो सरकार” मा ूा  उजरुीको फ ट हालको 
४८.९ ूितशतबट ९८ ूितशत पगेुको हनेुछ। यस अविधमा सम्पूणर् नेपाली नागिरकले 
राि य पिरचयपऽ ूा  गरेका हनेुछन।् सबै ूदेश तथा ःथानीय तहको क्षमता िवकास 
योजना तयार भएको हनेु, ःथानीय तहका कम्तीमा दईु ितहाइ जनूितिनिध तथा 
कमर्चारीले आधारभतू तािलम ूा  गरेको हनेु, सबै नगरपािलका तथा गाउँपािलकाले 
न्यूनतम पूवार्धार सिहतको वडा तहसम्मको ूशासकीय भवन िनमार्ण सम्प  भएको हनेु, 
अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी कानून तजूर्मा भई यसको ूभावकारी कायार्न्वयन 
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भएको हनेु, सबै ःथानीय तहका जनूितिनिध तथा कमर्चारीको आचार संिहता िनमार्ण भई 
लाग ु भएको हनेु, ःथानीय तहको नीित तजुर्मा तथा सेवा ूवाह ूिबयामा नागिरक 
समाजको सहभािगता, सहकायर्, समन्वय एवम ्सहयोग अिभविृ  गन संयन्ऽ िनमार्ण भई 
सावर्जिनक क्षऽेको कुशलता अिभविृ  भएको हनेुछ।  

४. सशुासनका आयामह 240  

कुनै पिन मलुकुमा सशुासन ूत्याभतू हनुका लािग यसमा िनम्न िलिखत ४ वटा 
आयामह मा िनम्न बमोिजमको अवःथा रहन ुपदर्छः– 

क. राजनीितक आयामः– राजनीितक आयाम अन्तगर्त जनताको सहभािगता रहन ु पन, 
जनूितिनिधमूलक शासन व्यवःथा ःथािपत हनुपुन, बहलुवाद र िवकेन्िीकरण 
ूत्याभतू हनुपन, ःवतन्ऽ स ार र काननुी राज्यको पिरपालना हनुपुन तथा 
लोकतािन्ऽक मूल्य र मान्यताको पालना गनुर्पन जःता िवषयह  पदर्छन।् 

ख. ूशासिनक आयामः– यस अन्तगर्त राज्यका िविभ  िनकायह मा कायर्रत 
कमर्चारीह ले िनंपक्षता र तटःथता कायम गनुर्पन, ूशासिनक संयन्ऽमा 
ूभावकािरता र दक्षता रहनपुन, सेवा ूवाह िछटो, छिरतो, सहज, सरल र िमतव्ययी 
पमा गनुर्पन तथा सदाचार व्यवःथापन गनुर्पन जःता पक्षह  समेिटन्छन।् 

ग. व्यवःथापकीय आयामः– सशुासनको व्यवःथापकीय आयाम िभऽ सेवा ूवाहमा चःुतता, 
सशक्त र ूभावकारी नागिरक समाज, पिरणाममखुी कायर् सम्पादन, मानव 
संशाधनको समिुचत िवकास र नयाँ ूिविधको ूयोग जःता पक्षह  पदर्छन ्। 

घ. नैितक आयामः– यसिभऽ सरकार, िनजी क्षऽे र नागिरक समाज समेत सबै पक्षको 
असल आचरण, ॅ ाचार िवहीन अवःथा, अनशुासन र नैितक मूल्य मान्यताको 
पालना, सेवामाही सन्तिु को उच्चिःथित, ःवच्छता, पारदिशर्ता र िजम्मेवारी बोध 
जःता िवषयह  समेिटने गदर्छन।् 

                                                            
240  ूशासन सधुार सझुाव सिमितको ूितवेदन, २०७०, ूशासन सधुार सझुाव सिमित, िसंहदरबार, 

नेपाल, प.ृ २५३ ।  
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५.सशुासन सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तह ः 

राज्यको दाियत्व हनेुः ध्वज धामी िव. िजल्ला ूहरी कायार्लय क नपरु समेत भएको 
परमादेश मु ामा राज्यको िनकायसगँ सम्बिन्धत अिधकारीह को कतर्व्य नागिरकको िजउ 
ज्यानको संरक्षण गनुर्पन हनु आउँछ, तसथर् जो रक्षक उ भक्षक िकमाथर् ब  सक्दैन । 
जनु व्यिक्त मािरन्छ त्यःतो मतृकका ःवजनको वैध अपेक्षा भनेकाने दोषीलाई कानून 
बमोिजम कारवाही भई सजाय भोगेको हेन रहन्छ। त्यो  अपेक्षा पिरपूितर् गन दाियत्व 
पिन राज्य र त्यस िभऽको ूहरी, सरकारी विकल जःता अ बाट हनुपुन241  भिन िस ान्त 
ूितपादन भएको छ।  

कतर्व्यको समयमै िनवार्ह गनुर्पनः िदलकुमार मानन्धर िव. िज. िव. स. समेत भएको 
उत्ूषेण समेत मु ामा आफ्नो िजम्मेवारी एवं कानून बमोिजमको कतर्व्यको समयमै 
िनवार्ह गनुर्पछर् यो सशुासन र कानूनको शासनको एउटा पक्ष पिन हो। सावर्जिनक 
िनकाय वा पदािधकारीह को कामकारवाही कानूनसम्मत माऽ होइन, पारदशीर् र असल 
मनशायले गरेको हनुपुरन्े242 भिन िस ान्त ूितपादन भएको छ।  

दाियत्वलाई ईमान्दारीपूवर्क िनवर्हन गनुर्पनः  नेपाल सरकार िव. िवनयकुमार गामी समेत 
भएको ॅ ाचार मु ामा कायार्लयका कमर्चारीले जव मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो का 
मगन होइन । कायार्लयमा हनेु कामकारवाही एउटा प ित र ूचलनमा आधािरत हनु्छ 
। ूत्येक कामको कायार्लयका अिभलेख रहने। योजना ःवीकृत गरेपिछ त्यसलाई ऐन 
िनयम बमोिजम सम्प  गराउनका  लािग िजम्मेवार कमर्चारीह ले आफ्नो दाियत्वलाई 
इमान्दारीपूवर्क िनवर्हन गनुर्पन243  भ  ेिस ान्त ूितपादन भएको छ। 

िनणर्यमा आधार र कारण  खलु्नपुनः ग ाधर पराजलुी िव. सूचना तथा स ार मन्ऽालय 
समेत भएको मु ामा कानून बमोिजम ःथापना वा गठन हनु े सावर्जिनक िनकायह मा 
सावर्जिनक िजम्मेवारी िनवार्ह गनुर्पन पदािधकारी िनयिुक्त गनुर् सशुासन (व्यवःथा तथा 
स ालन) ऐन, २०६४ को पिरिधिभऽ समेत पन हुँदा राज्यकोषमा दाियत्व पन गरी कुनै 
                                                            
241 ने.का.प.२०७२, अंक ३, िन.नं.९३६७, प.ृ४९८  
242 ने.का.प.२०६८, अंक ७, िन.नं.१२३०, प.ृ८६५८  
243 ने.का.प.२०७२, अंक ३, िन. नं.९३७४, प.ृ५५९  
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पिन पदमा कसैलाई िनयिुक्त िदई िनजले कायर् आरम्भ गिरसकेको अवःथामा िनजलाई 
त्यःतो पदबाट हटाउदा िनणर्यकतार्ले आधार र कारण खोली पारदिशर्ता र इमान्दािरता 
ू  देिखने गरी गनुर्पनमा िवना कुनै आधार र कारण कुनै सावर्जिनक पदमा कायर्रत 
पदािधकारीलाई िवना कुनै तथ्ययकु्त आधार, कारण, वा कसूर र आत्मिन  पमा हटाउन ु
न्यायको रोहमा ःवीकायर् नहनेु244 भ  ेिस ान्त ूितपादन भएको छ ।  

6. ॅ ाचार  

ॅ ाचार सामािजक मूल्य–मान्यता र नैितकता िव को कायर् हो। यस अन्तगर्त व्यिक्तले 
आफूले नगनुर् पन कायर्गदार् वा गनुर् पन कायर् नगदार् राख्न ेःवाथर् र आशयपिूतर् देिख िलएर 
अवसरको चोरी, घसुखोरी तथा अिधकारको दु पयोग जःता वहृत ् अथर् बोक्ने 
िबयाकलापह  समेत पदर्छन।् नेपाली वहृत ्शव्दकोषले ‘िनयम वा काननु िव  नैितक 
पतन हनेु काम गरी घूस खाई पक्षपातपूणर् िनणर्य र व्यवहार गन काम ॅ ाचार हो भनी 
पिरभािषत गरेको छ। ॅ ाचार राज्य स ालन सम्बन्धी काननु, िविध, ूकृयालाई भत्काउँदै 
िनजी ःवाथर् र िहतमा राज्य शिक्तको दु पयोग गराउने गम्भीर अपराध हो। िब  
बकका अनसुार व्यिक्तगत फायदाका लािग सावर्जिनक ओहदा र शिक्त दु पयोग गनुर् -

the abuse of public office for private gain_ ॅ ाचार हो। ॅ ाचार समाजको रोग हो, 
सरकारी संयन्ऽको धिमरा हो, सभ्य नागिरकको लािग ूदषुण हो।245  

ॅ ाचार अनभुिूत गनर् सिकने, अनभुव गनर् सिकने तर परम्परागत अपराधह  
जःतो सरल र सहज पमा सबैले देख्न नसिकने हनु्छ। यसलाई सीिमत शव्दको साहारा 
िलई पिरभािषत गनर् संभव पिन छैन। त्यसैले ॅ ाचारको पिरभाषा (define) गनुर् भन्दा 
व्याख्या (explain) गनुर् उपयकु्त हनु्छ।246  ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २ 
ले पिन ॅ ाचार भ ाले पिरच्छेद–२ अन्तगर्त सजाय हनेु कसरु सम्झन ु पदर्छ भनी 
ॅ ाचारको ःप  पिरभाषा नगरी िवषयवःतलुाई समेटेको पाइन्छ। िव  वकले ‘िनजी 
                                                            
244 ने.का.प.२०७४, अंक १०, िन.नं.८८९६,प.ृ१७५५  
245 ढुण्ढीूसाद िनरौला, शासन स ालनका नवीन मान्यताह , तेॐो संःकरण (२०७२), सोपान मािसक, 

काठमाड , प.ृ १६०  
246  सोमकान्ता भण्डारी, सशुासन र ॅ ाचारको अन्तरसम्बन्ध, चलानी, वषर् ९, अंक ४६, जेठ÷असार, 

२०७५, कोिशष िमिडया होम ूा.िल., प.ृ१४ । 
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फाइदाका लािग सावर्जिनक ओहोदाको दु पयोग गन कायर् ॅ ाचार हो भनेको छ। 
सावर्जिनक पदािधकारीह ले वदिनयतपूवर्क िनजी ःवाथर् पूितर्का लािग आफूलाई ूा  
अिधकारको दु पयोग गनुर् ॅ ाचार हो। ॅ ाचार नैितकता, आदशर्, प ित, काननु, मूल्य 
मान्यता िवपिरतको िबयाकलाप हो। काननुको सव च्चताको स ामा िनजी ःवाथर्, िहतको 
सव च्चता कायम गनर् खेिलने घिृणत खेल हो। ॅ ाचार सदाचार र नैितकता िव को 
कायर् हो, संःथागत आचरण र सावर्जिनक िव ास लथािल  पान िबयाकलाप हो। यसले 
राजनीितलाई बेकम्मा, समाजलाई िवौंृखिलत, संःकृितलाई िवचिलत र अथर्तन्ऽ धरायासी 
पादर्छ।247   

ॅ ाचार िव व्यापी पमै व्या  रहेको भए पिन यसको तौरतिरका र यसले पान 
ूभाव भने देशै िपच्छे फरक हनु सक्छ। नेपाल पिन ॅ ाचारको ूभावबाट अछूतो 
रहेको छैन। शान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले वषनी ूकाशन गद आएको ग्लोवल करप्सन 
व्यारोिमटर -Global Corruption barometer_ अनसुार नेपालमा ॅ ाचारको माऽा बढ्दै 
गएको देिखन्छ। सावर्जिनक क्षऽे र पदािधकारीका काम कारवाही, सावर्जिनक सेवामा 
घूसखोरी, व्यापार व्यावसायमा ॅ ाचार,  सरकार, न्यायालय एवम ् संसद लगायतमा हनेु 
सावर्जिनक पद दु पयोग र राजनीितक ॅ ाचार समेतलाई मापनको आधार बनाइ तयार 
गिरएको िवगत ७ बषर्को ॅ ाचार अवधारणा सूचकाकं (CPI)  अध्ययन गदार् नेपाल सन ्
२०१३ मा ३१ अंक ूा  गरी १७७ रा  मध्ये ११६ ःथानमा रहेको पाइन्छ। सन ्
२०१४ मा २९ अंक साथ १७५ रा  मध्ये १२६ औ ंःथानमा रहेकोमा सन ्१०१५ 
मा २७ अंक ूा  गरी १६८ रा  मध्ये १३० औ ंःथानमा रहन गएको देिखन्छ। यसै 
गरी सन ्२०१६ मा २९ अंक र २०१७ मा ३१ अंक हािसल गरी अंक ूाि मा िझनो 
ूगित हािसल गरे पिन सन ्२०१८ मा अिघल्लो वषर् हािसल गरेको अंक बराबर नै अंक 
हािसल गरी यथािःथितमा रहेको देिखन्छ। सन ्२०१९मा भने ३४ अंक हािसल गरी 
िझनो सधुार गद ११३ औ ंःथानमा रहन सफल भएको छ। गत वषर् ३१ अंक पाएको 
नेपाल यो सधुार संगै १२४ ःथानबाट ११३ औ ं ःथानमा उिक्लएको छ। तर 
सूचकांकमा ४३ भन्दा कम अंक ूा  गन मलुकुमा व्यापक ॅ ाचार भएको मािनने हुँदा 
                                                            
247 ढुण्ढीूसाद िनरौला, शासन स ालनका नवीन मान्यताह , तेॐो संःकरण (२०७२), सोपान मािसक, 

काठमाड , प.ृ १६०। 
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नेपाल अझैपिन व्यापक ॅ ाचार हनुे देश िभऽै पदर्छ। ॅ ाचार िनयन्ऽणमा नेपालले 
जनाएको ूितब ता कायार्न्वयन नभएको तथा सावर्जिनक तथा िनजी क्षऽेमा ॅ ाचार र 
अिधक दु पयोग यथावत रहेको शान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको ठहर छ। 

7. ॅ ाचार िनयन्ऽणसँग सम्बन्धी काननुी तथा अन्य व्यवःथाह   

ॅ ाचारको िनयन्ऽण आवँयक भएको तथ्यलाई महशसु गरी राि य, क्षऽेीय तथा 
अन्तरार्ि य पमा समेत िविभ  ूयासह  भएका छन ्।  

7.१ अन्तरदेशीय संगिठत अपराध सम्बन्धी संयकु्त रा संघीय महासिन्ध, २०००  

यस महासिन्धले ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग िनरोधात्मक, अनसुन्धान, सजाय, 

सदाचािरताको िवकास जःता उपाय अवलम्बन गनर् र यी कायर् गनर् ःवतन्ऽ िनकायको 
ःथापना गनुर्पन व्यवःथा समेत गरेको छ।248 महासिन्धको धारा आठले ूत्येक सदःय 
रा ले अन्तरार्ि य पमा हनेु िनम्न कायर्लाई कसूर कायम गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ।  

सावर्जिनक अिधकारीलाई िनजको कतर्व्य पालनाको सन्दभर्मा कुनै काम गराउन ूत्यक्ष 
वा अनिुचत लाभ िदने वा ूःताव गन 

 सावर्जिनक अिधकारीले कतर्व्य पालनाको सन्दभर्मा कुनै काम गनर् ूत्यक्ष वा अनिुचत 
लाभ िलने 

 सावर्जिनक अिधकारीलाई त्यःतो अनिुचत पमा िदने िलने कायर् कसूर कायम गनर् 
िवचार गन 

 ॅ ाचारजन्य अन्य कायर्लाई कसूर कायम गन िवचार गन । 

                                                            
248 कृंणजीवी िघिमरे, पिरवितर्त सन्दभर्मा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको भिूमका, सोपान 
मािसक, वषर् १२ अंक ६ पूणार्ंक १५०, प.ृ ६०।  
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ूत्येक सदःय रा ले सदाचािरतामा अिभविृ , ॅ ाचार रोकथाम तथा संजायका लािग 
िवधाियकी, ूशासिनक तथा अन्य ूभावकारी उपायह को अवलम्वन गनुर्पन िवषय यस 
महासिन्धको धारा ९ अन्तगर्त समावेश गिरएको छ । 

7.२ ॅ ाचार िव  संयकु्त रा संघीय महासिन्ध, २००३ 

संयकु्त रा संघको ूयासमा भएको ॅ ाचार िव को महासिन्ध महासभा ारा ३१ 
अक्टोवर २००३ मा पािरत भई १४ िडसेम्वर २००५ देिख लागू भएको हो। ९ 
िडसेम्वर २००३ देिख हःताक्षरका लािग खलुा गिरएको यो महासिन्धमा नेपालले १० 
िडसेम्वर २००३ मा हःताक्षर गरेको िथयो। हाल सो महासिन्धको नेपाल पक्ष भैसकेको 
छ।249 यो महासिन्धले रा िभऽ तथा अन्तराि यःतरमा हनेु ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग 
दीघर्कालीन उपायह को अवलम्बन गरेको हुँदा यसलाई ॅ ाचार िव  
अन्तरार्ि यःतरमा भएको ूभावकारी व्यवःथाको पमा िलन सिकन्छ।  

यस महासिन्धले कायम गनुर्पन कसूर अन्तगर्त सदःय रा र्ह ले सावर्जिनक 
पदािधकारीले कतर्ब्य पालनाका सन्दभर्मा घसु, िरसवत िलने वा िदने, अन्तरार्ि य संगठन 
समेतका िवदेशी सावर्जिनक पदािधकारीलाई घसु, िरसवत िदने, सावर्जिनक सम्पि को 
िहनािमना गन, दु पयोग गन वा अन्यऽ लगाउने, कतर्ब्यको दु पयोग गन, न्यायमा 
अबरोध परु ् याउन,े आपरािधक आजर्नको सम्पि को िनमर्िलकरण गन, ॅ ाचारजन्य सम्पि  
लकुाउने िछपाउने, काननुी ब्यिक्तका हकमा समेत कारबाही गन, ॅ ाचारजन्य अपराधमा 
मितयार, सहयोगी हनेु आिद पदीय ूभावको दु पयोग गन, गैरकाननुी सम्प ता अथार्त 
आफ्नो वैध आम्दानीको तलुनामा आफुसँग रहेको सम्पि को अनिुचत विृ  गन, िनजी 
क्षऽेमा घसु िरसवत िलने िदने तथा िनजी क्षऽेको सम्पि को िहनािमना सम्वन्धी कामलाई 
कसूर कायम गनुर्पन ब्यबःथा गरेको छ।250 महासिन्धले ॅ ाचार िनयन्ऽण गनर् 
िनवारणात्मक, सन्दभर्मा उपचारात्मक उपायह को व्यवःथा गरेको छ। साथै अन्तरार्ि य 
सहकायर् समेतका िविभ  उपायह को व्यवःथा, ॅ ाचार रोकथाम गनर् र त्यसको ूितरोध 

                                                            
249 29 Mar. 2011 (िव.सं. २०६७ चैऽ १५ गते) 
250 कृंणजीवी िघिमरे, पिरवितर्त सन्दभर्मा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको भिूमका, सोपान 
मािसक, वषर् १२ अंक ६ पूणार्ंक १५०, प.ृ ६० । 
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गनर्का लािग क्षमता विृ  एवं संःथागत िवकास गन उल्लेख छ। महासिन्धले गरेको 
मखु्य मखु्य व्यवःथा यसूकार रहेका छन।्251  

 ॅ ाचार िनयन्ऽण गनर् िनवारणात्मक उपाय  

 ॅ ाचारको अपराधीकरण र काननु कायार्न्वयन  

 ॅ ाचार िव मा ूािविधक सहयोग र सूचनाको आदानूदान जःता अन्तरराि य 
सहयोग 

 ॅ ाचारवाट आिजर्त सम्पि  िफतार् 

 महासिन्ध कायार्न्वयनको दाियत्व राज्यको हनेु ःप  व्यवःथा  

यस महासिन्धको अलावा पिन ॅ ाचार िव मा िविभ  अन्तराि य एवं 
क्षऽेीयःतरका सिन्ध एवं महासिन्धह  िनमार्ण भएका छन।् अन्तराि य व्यावसाियक 
कारोवारमा िवदेशी सावर्जिनक पदािधकारीबाट हनुे घसुखोरी िनयन्ऽण गन सम्बन्धमा 
भएको १९९७ को महासिन्ध, ॅ ाचार िव को अन्तर अमेिरकी महासिन्ध, १९९६, 

यरुोपेली संघले सन ् १९९७ मा जारी गरेको ॅ ाचार िव  संघषर् गन महासन्धी, 
अिृकी यिुनयनले सन ्२००३ मा जारी गरेको ॅ ाचार िनवारण तथा त्यसको ूितरोध 
सम्बन्धी महासन्धी आिद रहेका छन ्भने वल्ड वक, एिसयाली िवकास वक, 6«fन्सपरेन्सी 
इन्टरनेशनल लगायतका संघसंःथाह  समेत ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सिबय रहेका छन।्252  

                                                            
251 ऐजन, प.ृ ६१  
252  सोमकान्ता भण्डारी, सशुासन र ॅ ाचारको अन्तरसम्बन्ध, चलानी, वषर् ९, अंक ४६, जेठ/असार, 

२०७५, कोिशष िमिडया होम ूा.िल., प.ृ१४  
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7.३ राि य काननुी व्यवःथाह   

7.३.१ नपेालको संिवधान 

  संिवधानको  धारा ५१ मा राज्यले अवलम्वन गन नीितह  उल्लेख गिरएको  
छ । उक्त धाराको खण्ड (ट) मा न्याय र दण्ड व्यवःथा सम्बन्धी नीित अन्तगर्त 
देहायको व्यवःथा गिरएको छः  

(३) राजनीितक, ूशासिनक, न्याियक, सामािजक लगायत सबै क्षऽेको ॅ ाचार र 
अिनयिमतता िनयन्ऽणका लािग ूभावकारी उपाय अवलम्बन गन।  

7.३.२ कानूनी व्यवःथा 

उल्लेिखत संवैधािनक व्यवःथाका अितिरक्त नेपालमा ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग 
िविभ  काननुी व्यवःथाह  पिन रहेका छन।् जसमध्ये ॅ ाचार िनयन्ऽण ऐन, २०५९, 

राज  चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, २०५२, िवशेष अदालत ऐन, २०५९, 

सशुासन (व्यवःथापन तथा संचालन) ऐन, २०६४, सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) 
ऐन, २०६४, महाअिभयोग (कायर्िविध िनयिमत गन) ऐन, २०५९, सावर्जिनक खिरद ऐन, 
२०६३, िनजामती सेवा ऐन, २०४९, सैिनक ऐन, २०६३, ूहरी ऐन, २०१२, सावर्जिनक 
खिरद ऐन, २०६३, वैक तथा िवि य संःथा सम्वन्धी ऐन, २०६३, मलुकुी ऐन, २०२० र 
उल्लेिखत ऐनसँग सम्बिन्धत िनयमावलीह  ूमखु पमा रहेका छन।्  

 7.३.३ संःथागत व्यवःथा  

संवैधािनक एवं कानूनी पमा ःथािपत गिरएका व्यवःथाह को कायार्न्वयनको 
लािग संःथागत संयन्ऽको आवँयकता पदर्छ। नेपालमा त्यःता संयन्ऽका पमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, िवशेष अदालत, राि य सतकर् ता केन्ि, राज  
अनसुन्धान िवभाग, न्याय पिरषद, महालेखा परीक्षकको िवभाग, संसद एवं सावर्जिनक लेखा 
सिमित, सैिनक िवशेष अदालत ःथािपत भई कायर्रत रहेका छन।्  सावर्जिनक पद धारण 
गरेको व्यिक्तले ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग गरेको सम्बन्धमा अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगले कानून बमोिजम अनसुन्धान गराउन सक्ने तथा यःता 
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व्यिक्तले कानून बमोिजम ॅ ाचार मािनने कुनै काम गरेको देिखएमा त्यःतो व्यिक्त र सो 
अपराधमा संलग्न अन्य व्यिक्त उपर कानून बमोिजम अिधकार ूा  अदालतमा मु ा 
दायर गनर् वा गराउन सक्ने253 संवैधािनक व्यवःथा रहेको छ। यसथर् मािथ उल्लेिखत 
संःथागत व्यवःथा मध्ये ॅ ाचार िनयन्ऽण गन काम, कतर्व्य र अिधकार संवैधािनक 
पमै तोिकएको हुँदा ॅ ाचार िनयन्ऽणमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले 

महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गिररहेको छ।   

7.४ पन्ी  योजना (आिथर्क वषर् २०७६/७४७–२०८०/८१)254  

ॅ ाचार िनयन्ऽण 

नेपालको संिवधानमा सावर्जिनक ूशासनलाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, 

पारदशीर्,ॅ ाचारमकु्त, जनउ रदायी र सहभािगतामलुक बनाउदै राज्यबाट ूा  हनेु सेवा, 
सिुवधामा जनताको समान र सहज पहुंच सिुनि त गरी सशुासनको ूत्याभिूत िदने 
राज्यको नीित अनु प कानूनी र संरचनागत व्यवःथा गिरएको छ। ॅ ाचार िव को 
संयकु्त रा  संघीय महासिन्ध बमोिजम कानूनको पिरमाजर्न गिर सावर्जिनक, िनजी, 
सहकारी, सामदुाियक तथा गैरसरकारी क्षऽेमा हनेु ॅ ाचारजन्य कायर्, आिथर्क 
अिनयिमततालाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउन आवँयक कानूनी व्यवःथा तजुर्मा 
भईरहेका छन।् उक्त कानूनी व्यवःथा बमोिजम ॅ ाचार िनयन्ऽणसंग सम्बिन्धत 
िनयामक िनकायको सबलीकरण गनुर् आवँयक भएको छ। समाजको आिथर्क तथा 
सामािजक पक्षमा ॅ ाचारले पािररहेको ूितकूल असरलाई िनयन्ऽण गन सम्बन्धमा 
िवहंगम ि कोण, ूितबध्दता एवं सोिह बमोिजमको गितशीलता र व्यबहारमा ूितिबिम्बत 
हनु आवँयक छ।  

चनुौती तथा अवसर 

चनुौतीः समाजमा नैितक मूल्यमान्यताको िवकास गरी ॅ ाचारलाई सामािजक अपराधको 
पमा ःथािपत गनुर्, सबै क्षऽेमा हनेु ॅ ाचारजन्य कायर्लाई िनयन्ऽण गरी सशुासनको 

                                                            
253 नेपालको संिवधान, धारा २३९  
254 नेपाल सरकार, राि य योजना आयोग, िसंहदरबार, काठमाड , २०७६, प.ृ ३१० देिख ३१३ सम्म  
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ूत्याभिूत िदन ुर ॅ ाचारजन्य कसरुका  नयानंयां ःव प िनयन्ऽण गरी समम सावर्जिनक 
सेवालाई अनमुानयोग्य बनाउन ुचनुौितका पमा रहेका छन।् 

अवसरः ॅ ाचार िव को संयकु्त रा  स ीय महासिन्ध बमोिजम पिरमाजर्नको पमा 
रहेका काननुले सबै तह र क्षऽेमा हनेु ॅ ाचारजन्य कायर् एवम ्आिथर्क अिनयिमततालाई 
अनसुन्धानको दायरामा आउने संभाबना रहेको, मलुकुको संघीय संरचना बमोिजम सबै 
तहमा सबल सरकार गठन भएकोले गलत आिथर्क कृयाकलापलाई िनयन्ऽण गरी 
मलुकुको िवकास गनर्को लािग उपयकु्त अवसर रहन,ु ॅ ाचार िब  समाजमा देिखएको 
पिरवितर्त ि कोण, संवैधािनक एवम ्कानूनी पमा सबल िनयामक िनकायको व्यवःथा 
हनु ुनागिरकमा ॅ ाचार िव को सशक्त चेतनाको िवकास हुँदै जान,ु िनयामक िनकायको 
सबलीकरण एवम ्अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूादेिशक (क्षऽेीय कायार्लय) 
एवम ् सम्पकर्  कायार्लयको िवःतारले ॅ ाचार िव को अिभयानलाई थप ूभावकारी 
पमा अगािड बढाउने जःता अवसर रहेका छन।् 

सोच, लआय, उ ेँ य, रणनीित र कायर्नीित 

सोचः सदाचारयकु्त समाज िनमार्ण । 

लआयः ॅ ाचारजन्य कायर् िनयन्ऽण गरी मयार्िदत एवम ्ःवच्छ समाज िनमार्ण गन । 

उ ेँ यः ॅ ाचारजन्य कायर् िनयन्ऽण गरी सशुासनको अनभुिूत िदलाउन ु। 

रणनीित 

१. िव मान नीित तथा कानूनमा समयानकूुल पिरमाजर्न तथा कायार्न्वयन गन । सबै 
ॅ ाचारजन्य कामकारबाही अपराध हनेु काननुी व्यवःथा गरी सोको कायार्न्वयनको 
माध्यमबाट त्यःतो ॅ ाचारजन्य काममा शून्य सहनशीलताको नीित अवलम्बन 
गन। 

२. ॅ ाचार िव  शून्य सहनशीलता सिहत सदाचारयकु्त समाज िनमार्ण गन। 
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३. ॅ ाचार िव का चेतनामूलक, िनरोधात्मक एवम ् दण्डात्मक काम कारवाहीलाई 
ूभावकारी बनाउने। 

४. सावर्जिनक सेवामा लाग्ने खचर्, समयाविध तथा ूिबया एवम ्कायर्िविधको सम्बन्धमा 
ःप ता ल्याई सावर्जिनक सेवालाई जवाफदेही एवम ्पारदशीर् बनाउने। 

५. सावर्जिनक, िनजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैिकङ् क्षऽेमा हनेु आिथर्क अिनयिमतताको 
िनयन्ऽण गरी नीिज क्षऽेको सेवा ूवाहलाई गणुःतरीय एवम ्सेवामूलक बनाउने । 

कायर्नीित 

१. ॅ ाचार िनयन्ऽणसँग सम्बिन्धत कानून एवम ् नीितगत सधुारलाई िनरन्तरता  
िदइनेछ । (१) 

२. नीितगत तहमा हनेु ॅ ाचारको अन्त्य गद नीित िनमार्णकतार्लाई जवाफदेही र 
उ रदायी बनाईनेछ । (१) 

३. सदाचार नीित तजुर्मा गरी ूभावकारी पमा कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । (१) 

४. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायपिरषद, सम्पित 
शु ीकरण िवभाग, राज  अनसुन्धान िवभाग,  राि य सतकर् ता केन्ि, राि य 
अनसुन्धान िवभाग, सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय, सैिनक अनसुन्धान सिमित 
लगायतका िनकायलाई सक्षम र सबल बनाउँदै जवाफदेही र उ रदायी  
बनाइनेछ । (२) 

५. ॅ ाचारसँग सम्बिन्धत सूचनाको स लन, आदान ूदान र िव षेण गरी आवँयक 
कारवाहीको लािग िनयामक िनकाय एवम ् सम्बिन्धत िनकायमा उपलब्ध गराउने 
ूबन्ध िमलाइनेछ (२) 

६. ॅ ाचार िनयन्ऽण गन संयन्ऽ र िनकायमा आब  जनशिक्तको क्षमता िवकास तथा 
अनसुन्धानमा आधिुनक उपकरण तथा प ितको ूयोग गरी ॅ ाचार िनयन्ऽणलाई 
ूभावकारी बनाइनेछ । (२) 
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७. िनयामक िनकायबीचको समन्वयलाई सु ढ र ूभावकारी बनाइ ॅ ाचार िनयन्ऽणसँग 
सम्बिन्धत काम कारवाहीलाई एकीकृत पमा अगािड बढाइनेछ । (२) 

८. सम्पितको शु ीकरण िनयन्ऽण सम्बन्धी कायर्लाई ूभावकारी बनाउँदै कानून 
बमोिजम दिण्डत गिरनेछ । (२) 

९. ॅ ाचार िनयन्ऽणमा िनरोधात्मक, उपचारात्मक र ूव र्नात्मक कायर्बम  
स ालन गिरनेछ । (२) 

१०. संघ, ूदेश र ःथानीय तहबाट ूवाह हनेु सावर्जिनक सेवामा अनलाईन ूणाली 
िवकास गिरनेछ । (३) 

११. िव ालय ःतरको पा बममा ॅ ाचार समाज िव को अपराध हो भ  े िवषयलाई 
समावेश गरी ॅ ाचार िव  सामािजक सचेतना जगाई नैितकवान नागिरक ब  
जोड िदइनेछ । (३) 

१२. ॅ ाचारिव को जनमत पिरचालन गनर्को लािग नागिरक समाज, गैरसरकारी तथा 
सामािजक संःथाह को सिबय सहभािगतामा सचेतनामूलक कायर्बम स ालन 
गिरनेछ। (३) 

१३. कानूनी शासनको ूभावकारी कायार्न्वयन गिरनेछ। (३) 

१४. ॅ ाचारिव को जनमत तयार गनर् संचार माध्यमसँग सहकायर् गिरनेछ। (३) 

१५. ॅ ाचारिव को संयकु्त रा संघीय महासिन्ध कायर्योजना सम्बन्धी रणनीितक 
कायर्योजना, २०६९ मा व्यवःथा भए अनसुार कानून िनमार्ण तथा पिरमाजर्न 
गिरनेछ। (४) 

१६. सावर्जिनक िनकायको वेबसाइट, नागिरक बडापऽ एवम ्स ारका अन्य माध्यमबाट 
सावर्जिनक सेवामा लाग्ने खचर्, समयाविध तथा ूिबया एवम ्कायर्िविधमा ःप ता 
ल्याई सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी बनाइनेछ। (४) 
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१७. ॅ ाचारिव को संयकु्त रा संघीय महासिन्धका ूावधानह को ूभावकारी 
कायार्न्वयनका लािग आविधक कायर्योजना तयार गरी लाग ुगिरनेछ। (४) 

१८. अनिुचत कायर्को अनसुन्धान तथा कारवाही सम्बन्धमा आवँयक कानूनी व्यवःथा 
गिरनेछ। (५) 

१९. ॅ ाचार गरी िवदेशमा लगेर लकुाएको सम्पित िफतार् गनर् पारःपिरक कानूनी 
सहायता, सपुदुर्गी गन जःता अन्तरार्राि य सहयोग ूव र्न कायर् ूभावकारी 
बनाइनेछ। (५) 

अपेिक्षत उपलिब्ध 

योजनाको अन्त्य सम्ममा ॅ ाचार अनभुिूत सूचका  ३४ बाट ४१ पगेुको हनेुछ। 
जनःतरदेिख राज्य स ालनका हरेक तहमा ॅ ाचार न्यूनीकरण भई सदाचार ूव र्न 
भएको हनेुछ। ॅ ाचारजन्य कायर् िनयन्ऽण भई ‘समृ  नेपाल, सखुी नेपाली’ को 
िदघर्कािलन सोच हािसल गनर्मा योगदान पगेुको हनेुछ।  

8. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको भिूमका 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले 
ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग गरेको सम्बन्धमा अनसुन्धान गरी मु ा दायर गन 
संवैधािनक िनकाय हो। आयोगका लआयह मा ॅ ाचार मकु्त राज्य संयन्ऽको माध्यमबाट 
काननुी राज्य र समृ  मलुकु िनमार्णमा सहयोग परु ् याउने, अनिुचत कायर् वा ॅ ाचार 
िव को कारवाहीलाई समन्वयात्मक एवं सशक्त ढंगले अगािड बढाई सशुासन कायम 
गनर् टेवा परु ् याउने, मलुकुमा जनताले अनभुतू गन गरी ॅ ाचारलाई न्यूनीकरण गद 
सदाचार प ितको िनमार्ण गरी राजनीितक ःथाियत्व, आिथर्क िवकास र सामािजक 
अनशुासन कायम गनर् सहयोग परु ् याउने हो।255   

                                                            
255 www.ciaa.gov.np/nepali/index.htm. 
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8.१ अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग सम्बन्धी संवैधािनक व्यवःथा  

नेपालको संिवधानको धारा २३८ ले संवैधािनक पिरषद्को िसफािरसमा अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगका ूमखु आयकु्त र अन्य आयकु्तह को िनयिुक्त रा पितबाट 
हनेु एवं अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय 
बमोिजम हनुे व्यवःथा गरेको छ। 

 धारा २३९. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकारः 
(१) कुनै सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग 
गरेको सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले काननु बमोिजम 
अनसुन्धान गनर् वा गराउन सक्नेछ। 

 तर यस संिवधानमा छु ै व्यवःथा भएको पदािधकारी र अन्य काननुले छु ै िवशेष 
व्यवःथा गरेको पदािधकारीको हकमा यो उपधारा लागू हनेु छैन। 

 धारा १०१ बमोिजम महािभयोग ूःताव पािरत भई पदमकु्त हनेु व्यिक्त, न्याय 
पिरषदबाट पदमकु्त हनेु न्यायाधीश र सैिनक ऐन बमोिजम कारबाही हनुे व्यिक्तका 
हकमा िनज पदमकु्त भइसकेपिछ संघीय काननु बमोिजम अनसुन्धान गनर् वा गराउन 
सिकनेछ। 

 उपधारा (१) वा (२) बमोिजम भएको अनसुन्धानबाट सावर्जिनक पद धारण गरेको 
कुनै व्यिक्तले काननु बमोिजम ॅ ाचार मािनने कुनै काम गरेको देिखएमा अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगले त्यःतो व्यिक्त र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यिक्त 
उपर काननुबमोिजम अिधकार ूा  अदालतमा मु ा दायर गनर् वा गराउन सक्नेछ ।  

 उपधारा (१) वा (२) बमोिजम भएको अनसुन्धानबाट सावर्जिनक पद धारण गरेको 
व्यिक्तको काम कारबाही अन्य अिधकारी वा िनकायको अिधकारक्षेऽ अन्तगर्त पन 
ूकृितको देिखएमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले आवँयक कारबाहीका 
लािग सम्बिन्धत अिधकारी वा िनकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। 
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 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गन वा मु ा चलाउने आफ्नो 
काम, कतर्व्य र अिधकार मध्ये कुनै काम, कतर्व्य र अिधकार ूमखु आयकु्त, कुनै 
आयकु्त वा नेपाल सरकारको अिधकृत कमर्चारीलाई तोिकएको शतर्को अधीनमा रही 
ूयोग तथा पालन गन गरी ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ। 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार तथा 
कायर्िविध संघीय काननु बमोिजम हनेुछ। 

8.२ ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धमा आयोगले गन कायर्ह  

ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले उजरुी 
िलने, ूारिम्भक छानिवन गन, ःप ीकरण माग्ने, थनुामा राख्न,े िमिसल ूमाणको िलखत पेश 
गनर् आदेश िदने, सोधपछु गन, वयान िलने, बन्द सवाल जारी गन वा पबाउ गनर् आदेश 
िदने, आरोिपत व्यिक्तलाई हािजर गराई छाड्ने, तारेखमा राख्न ेवा धरौट वा जमानत माग्ने, 
िनलम्बनमा राख्न लेखी पठाउने, तलासी िलन,े िलखत वा कुनै वःत ु पेश नगरेमा वा 
जानकारी निदएमा िवभागीय कारवाहीका लािग िनदशन िदन,े जिरवाना गन, बक वा िव ीय 
संःथालाई कारोवार वा खाता रोक्का राख्न आदेश िदने, राहदानी जारी नगनर् वा रोक्का राख्न 
आदेश िदने, ःथान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै ःथानमा जान नपाउने गरी आदेश गन 
तथा अनसुन्धान तहिककातबाट ॅ ाचार मािनने कसूर गरेको देिखन आएमा आयोगले 
मु ा दायर गनर् लगायतका कायर्ह  गदर्छ।  

उल्लेिखत कायर्ह  बाहेक आयोगले कुनै काननु, िनणर्य, आदेश वा कारवाही 
अव्यावहािरक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएमा संशोधनको सझुाव िदने, सावर्जिनक संःथामा 
सतकर् ता अपनाउन ुपन वा कदम उठाउन ुपन देखेमा उपयकु्त सझुाव िदने, सावर्जिनक 
संःथाको कुनै पिरपाटी वा कायरू् णाली ऽटुीपूणर् भएमा सच्याउन र समःया िनराकरणका 
लािग सझुाव िदने, ॅ ाचार िनवारण र िनयन्ऽण गन उ ेँयले खडा भएका राि य वा 
अन्तरार्ि य संःथासँग समन्वय गन वा आपसी सम्बन्ध र सहयोग विृ  गन, ॅ ाचार हनु 
निदन िनरोधात्मक उपायह का लािग आवँयक कायर् समेत गदर्छ। 
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9. ॅ ाचारले पान ूभाव 

ॅ ाचारले व्यिक्त, समाज, राज्य माऽ नभई अन्तरार्ि य क्षऽेमा समेत असर  
पादर्छ । यसले व्यिक्तको ःवभाव र शैलीमा नकारात्मक ूभाव पादर्छ। समाजमा 
अःवःथ्य ूितःपधार् गराउनकुा अितिरक्त कुसंःकारलाई ूौय िदन्छ। िवकास र 
अथर्तन्ऽमा नकारात्मक असर पाद अन्ततः राज्य संयन्ऽलाई नै कमजोर बनाउछ। 
ॅ ाचारले पान मूख्य ूभावह  िनम्न रहेका छनः-  

 राज्यको साधन, ॐोत, शिक्तको दु पयोग हनु्छ, 

 सरकारी खचर्मा विृ  गराउँदछ तर उक्त खचर् पिरपूितर् गन राज्यको आम्दानीमा भने 
॑ास आउँछ, 

 िवकास िनमार्णका कायर्को लागतमा बिृ  भई गणुःतरमा किम आउँछ,   

 सामािजक, साःंकृितक मूल्य मान्यताह  ध्वःत पान भएकाले सामािजक सम्बन्ध र 
मयार्दामा खलल पगु्न जान्छ, 

 िसिमत व्यिक्तले माऽ लाभ उठाउने हुँदा बहसंुख्यक जनता गिरबीको चपेटामा 
पदर्छन,्  

 सावर्जिनक ूशासनमा इमान्दािरता, पारदिशर्ता र जवाफदेिहताको अभाव हनु्छ, 

 अःवःथ ूितःपधार्ले ूौय पाउँदछ,  

 न्यून आिथर्क विृ दर हनु जान्छ, 

 काननु िमच्ने ूविृतले समाजमा दण्डिहनता मौलाउँछ, 

 इमान्दार, नैितकवान, कतर्व्यिन  एवं ूितभावान व्यिक्तको कदर नहुँदा त्यःता 
व्यिक्तह  पलायन भई  असक्षम, अयोग्य व्यिक्तले महत्वपूणर् सावर्जिनक पदमा 
कब्जा जमाउँछ,  
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 सेवाको िवतरणमा असमानता आउँछ, 

 दाताह को िव ास गमु्न जाने हुँदा िवदेशी लगानी समेत ूभािवत हनु पगु्छ, 

 कानूनको शासनको अन्त्य भई राज्य स ालनमा कुशासन हावी हनुे हुँदा सशुासनको 
पिरकल्पना गनर् सिकदैन आिद।  

ॅ ाचार हनुमुा एउटै कारण पयार्  हुँदैन। यसका कारणह  िविवध हनु सक्तछन।् 
यो आवँयकता, बाध्यता, आदत, संगत तथा व्यिक्तले ूा  गरेको िशक्षा एवं संःकार, 
सामािजक पिरवेश एवं वातावरण, साथी संगत आिदले पिन ूभाव पान हनु्छ। समममा 
नेपालमा ॅ ाचार विृ  हनुमुा बढ्दो महत्वाकाकं्षा, िशक्षा र ःवाःथ्य सेवामा गनुर् परेको 
चक  लगानी, चनुाव खिचर्लो हुँदै जान,ु नेततृ्वमा इमान्दािरता, जवाफदेहीता, पारदशीर्ता तथा 
नैितकतामा ॑ास आउन,ु ॅ ाचारीलाई राजनैितक संरक्षण िदन,ु काननु, ूिबया र 
कायर्िविधको िनमार्ण गरी िनि त प ितमा काम नहनु,ु पहुँचका आधारमा आकषर्क ठाउँमा 
स वा गिरन,ु िनणर्यमा पारदिशर्ता र सहभािगता नअपनाउन,ु कामको उ रदाियत्व निलन,ु 
राजनैितक दलको भिगनी संगठनको पमा पेशागत संघ संगठनह  स ालन हनु,ु 
सामािजक पमा सम्पि लाई महत्व िदने तर सम्पि को ॐोतको बारेमा खोजिवन नगिरन,ु 
कतर्व्यिन , इमान्दारी, नैितकवान, सदाचारीलाई भन्दा आिथर्क पमा सबल भएकै कारण 
ॅ ाचारीलाई सम्मान र आदर गन, समाज ॅ ाचारीूित क्षमाशील हनु,ु सामािजक 
िबयाकलाप (िववाह, ॄतबन्ध आिद) भिड्कलो हनु,ु आिथर्क सम्प तालाई अनावँयक 
सामािजक मान्यता र चासो िदन,ु िव ालयतहबाट नैितक िशक्षा हटाइन,ु नागिरक िशक्षा 
िदन नसक्न,ु राजनैितक अिःथरताले सरकार सबल एवं सक्षम पमा स ालन नहनु,ु 

ॅ ाचार िनयन्ऽण गन िनकायह  अपेिक्षत पमा सिबय हनु नसक्न,ु अनसुन्धान 
तहिककात सबल हनु नसक्न,ु अिख्तयार दू पयोग अनसुन्धान आयोग लगायत संवैधािनक 
िनकायका पदािधकारी दलीय भागबण्डामा चयन गन आिद कारणले ॅ ाचार िनयन्ऽणमा 
ूत्यक्ष ूभाव परेको अनभुव गिरएको छ।256   

                                                            
256 सोमकान्ता भण्डारी, सशुासन र ॅ ाचारको अन्तरसम्बन्ध, चलानी, वषर् ९, अंक ४६, जेठ/असार, 

२०७५, कोिशष िमिडया होम ूा.िल., प.ृ१५  
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ॅ ाचारको ूभावले समाज र राज्यलाई दीघर्कालीन पमा असर पादर्छ। भावी 
पःुताको हक अिधकार एवं िहत समेत यसबाट ूभािवत हनु जाने भएकोले िदगो 
िवकासको लक्ष हािसल गनर् अवरोध िसजर्ना हनु्छ। िवकासशील देशको तलुनामा 
िवकिसत देशह मा ॅ ाचारको ूभाव कम देिखए पिन सावर्जिनक क्षऽेमा हनेु ॅ ाचारका 
घटनाह  ूायः सवै देशमा घट्ने गरेको पाइन्छ। तथापी राजनीितक अिःथरता भएका र 
न्दमःत देशह मा ॅ ाचारको ूभाव बढी देिखन्छ। िवगतमा यी दवैु अवःथाबाट 
गिुळन ुपरेको हुँदा नेपाल पिन ॅ ाचारको रोगवाट मकु्त हनु सकेको छैन। 

ूशासन सधुार सझुाव सिमितले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको काम 
कारवाहीलाई ूभावकारी बनाउनको लािग िनम्न ूयासह  हनुपुन कुरा आफ्नो 
ूितवेदनमा उल्लेख गरेको छः257  

 आयोगको अिधकारक्षेऽ अन्तगर्त कितपय सावर्जिनक क्षऽे नपरेको तथा िनजी 
क्षऽेबाट हनेु ॅ ाचार नसमेिटएको हुँदा त्यसलाई समेत काननुी दायरामा पान 
गरी िव मान काननुमा संशोधन गनुर्पन देिखन्छ। यसका साथै अन्तरार्ि य एवं 
बहरुाि य कारोबारमा हनुे ॅ ाचारको कसूरदार र ॅ ाचारको रकमलाई जफत 
गनर् सपुदुर्गी, पारःपिरक काननुी सहायता जःता काननुह को क्षऽे िवःतार गरी 
त्यसको ूभावकारी कायार्न्वयन आवँयक छ । 

 आयोगमा लामो समयसम्म पदािधकारी िवहीन भएमा आयोगको काम कारवाही 
ूभािवत हनुकुा साथै अिख्तयारको दु पयोग गन ूविृ  बढ्न गई सशुासनको िःथित 
खलबिलने हुँदा आयोगको पदािधकारी िरक्त हनु ुअगावै िरक्त हनेु िमितदेिख लागू हनेु 
गरी पदािधकारीको िनयिुक्त गन व्यवःथाको संवैधािनक सिुनि तता आवँयक छ। 

 आयोगको कामको ूकृित हेदार् अनसुन्धान तहिककातको लािग िविभ  क्षऽेको 
िवशेष को सेवा आवँयक पन देिखन्छ। आयोगले बािहरका िवशेष बाट सेवा िलँदै 
आएको हुँदा आयोगमै यःता िवशेष को दरबन्दी ौृजना गरी पदपूितर् गन व्यवःथा 

                                                            
257  ूशासन सधुार सझुाव सिमितको ूितवेदन, २०७०, ूशासन सधुार सझुाव सिमित, िसंहदरबार, नेपाल, 

प.ृ २०१  
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गिरन ुपदर्छ। यिद तत्काल दरबन्दी ौृजना गनर् नसिकने अवःथा भएमा सहज पमा 
करारमा सेवा िलन सक्ने व्यवःथा हनु ुपदर्छ। 

 आयोगमा काम गन कमर्चारीको छु ै सेवा, समूह, उपसमूह नभएकोले आयोगमा 
कायर्रत िनजामती सेवा तथा अन्य सेवाका कमर्चारीह  अन्य िनकायमा स वा भएर 
जाने कारणले गदार् दक्ष कमर्चारीको अभाव हनेु, आयोगको काम कारवाही समेत 
ूभािवत हनेु तथा कमर्चारीको मनोवल उच्च बनाउने कायर्मा समेत बाधा पगु्ने भ े 
रहेको छ। तसथर् आयोगमा कायर्रत अनसुन्धान तहिककातमा संलग्न हनुे कमर्चारी 
तथा िवशेष ह लाई समेट्ने गरी िवशेष व्यवःथा ारा िनजह को विृ  िवकास हनेु 
कुराको ूत्याभिूत गनुर्पन देिखन्छ। आयोगमा कायर्रत जनशिक्तलाई उत्ूिेरत गनर्को 
लािग तथा क्षमता िवकास गनर्को लािग पयार्  माऽामा ःवदेशी तथा िवदेशी तािलम, 

अध्ययन, अवलोकन, गो ी, सेिमनार लगायतका अवसरह  उपलब्ध गराउनकुा साथै 
आयोगको ूभावकािरताका लािग पयार्  ॐोत, साधन र जनशिक्तको व्यवःथा हनुपुन 
देिखन्छ। 

 आयोगको केन्िीय कायार्लयका अितिरक्त पाचँ िवकास क्षऽेमा हालै ःथापना भएका 
आयोगका क्षऽेीय कायार्लयह लाई आयोगको कायर् ूकृित सहुाउँदो पमा पयार्  
माऽामा जग्गा, भवन, सवारी साधन, स ार उपकरण लगायतका भौितक पूवार्धारको 
व्यवःथा गिरन ुपन र अन्य क्षऽेमा समेत आयोगको कायार्लय िवःतार गद लान ुपन 
हनु्छ। 

 िव व्यापीकरणको ूभाव एवम ् सूचना ूिविधको अभतूपूवर् िवकाससँगै ॅ ाचार र 
अिनयिमतताका ःव पह  पिन पिरवतर्न भएका र यःता ूकृितका अपराधको 
अनसुन्धान कायर्का लािग आवँयक पन िवशेष ह  तयार गनुर् पन आवँयकता छ। 

अिख्तयार दु पयोग िनयन्ऽणको कायर् आयोग एक्लैको पहलबाट माऽ सम्भव नहनेु 
भएकोले अिख्तयार दु पयोग िनयन्ऽण सम्बन्धी ूवद्र्धनात्मक तथा अनसुन्धान सम्बन्धी 
कायर्मा सबै िनकायले आयोगको सहयोगी पमा कायर् गन व्यवःथा हनुपुछर्।  
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10. ॅ ाचार सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तः 

ॅ ाचारको कसूर अपराध होः सदुशर्न थापा िव. नेपाल सरकार भएको भू ाचार मु ामा 
ॅ  आचरण मािनसको चेतना -conscience_ बाट िनधार्रण हनेु नैितकतासँग जोिडएको 
कुरा भएको र अनैितक कुरा मािनसको लािग सदैव त्याज्य एवं अमान्य हनु े हुँदा 
ॅ ाचारको कसूर सदैव अपराध हो भ े िस ान्त ूितपादन भएको छ।258 

तेिमवी अपराध नैितकताको ूितकूल गम्भीर अपराधः उच्चपिदय हैिसयत अथार्त 
ूित ाको आडमा वा पेशागत आधारमा गिरने अपराध अपराधशा मा तेिमवी अपराध -
White-Coller Crime_  को पमा पिरिचत भएको देिखन्छ। यःता अपराधह  
उच्चपदःथ कमर्चारी तथा राजनीितक पदािधकारीह बाट पदीय अिधकारको दु पयोगको 
उपजको पमा हनेु भएकोले यःता अपराधलाई नैितकताको ूितकूल गिम्भर अपराधको 
पमा िलनपुन भिन नेपाल सरकार िव. खमु बहादरु खड्का भएको ॅ ाचार मु ामा 

िस ान्त ूितपादन भएको छ।259  

१1. सशुासन र ॅ ाचारको सम्बन्धः 

राज्यले अवलम्बन गरेका राजनीितक, आिथर्क, सामािजक, साःंकृितक उ ेँयह  पूरा गनर् 
सशुासन कायम हनु ुपदर्छ। यसको लािग सदाचार र ॅ ाचारमकु्त ूशासनको ःथापना 
आवँयक हनु्छ। सावर्जिनक सेवाको िवतरणमा ःवच्छता र िनंपक्षता, राज्यका 
िबयाकलापमा जनसहभािगता, सावर्जिनक पदािधकारीमा नैितकता र  इमान्दािरता कायम 
गरी साधन ॐोतको उिचत व्यवःथापन गनर् सकेमा राज्यमा आिथर्क अनशुासन कायम 
भई दण्डिहनताको अन्त्य हनु सक्दछ। िव  वक, यूएनडीपी, एिसयाली िवकास वक जःता 
ूमखु दाऽी िनकायह ले आफुले ूदान गन आिथर्क सहयोग र ऋण सशुासनको शतर्लाई 
आधािरत बनाएर माऽ ूदान गन भएकाले सशुासनको ूत्याभिूत िवना लगानी आकिषर्त 
गनर् सिकदैन। लगानीको अभावमा िवकासको संभावना रहँदैन। यसथर् सशुासन िवकासको 
पूवर्शतर् हो। 

                                                            
258   ने.का.प. २०६४, अंक ३, िन.नं. ७८२५, प.ृ३४४  
259   ने.का.प. २०६९, अकं ५, िन.नं. ८८३२, प.ृ७७१  
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सशुासनका आठ वटा िवशेषताह  छन ्जसमा सहभािगतामूलक, (participatory),  सहमित 
उन्मखु (onsensus oriented), उ रदायी (accountable), पारदशीर् (transparent जवाफदेही 
(responsive), दक्ष र ूभावकारी (effective and efficient), समन्याियक र समावेशी 
(equitable and inclusive)  तथा काननुको शासन अनु प चल्ने (that follows the rule of 

law) पदर्छन्260। ॅ ाचार िनयन्ऽण गरी मलुकुमा सशुासनको ःथापना गनुर् सावर्जिनक 
ूशासनको लािग मखु्य चनुौती रहेको छ। सशुासन आफैमा नागिरक सन्तिु का िनिम्त 
ःथािपत काननुी राज्य, िविधको शासन, सेवामाहीमैऽी व्यवःथापन, पारदशीर् कायरू् िबया र 
पिरणामखुी कायर् सम्पादनको पिरचय भएको हुँदा यसमा जनताको सावर्भौमस ा, 
सरकारको ूभावकािरता र कायर्कुशलता तथा ॅ ाचार शून्य अवःथा रहन ु अिनवायर् 
हनु्छ।261 सशुासनले ॅ ाचार िनयन्ऽणको ूत्याभिूत िदन्छ। कमजोर, अल्पसंख्यक तथा 
िपछिडएका व्यिक्त वा समदुायह का भावनालाई ख्याल गदर्छ। िनणर्य ूिबयामा 
उनीह को आवाजलाई सनु्दछ। वाःतवमा सशुासन एक आदशर् हो जसलाई पूणर्तः 
व्यवहारमा ूा  गनर् सिकदैन। यो आधिुनक राजनीितको एक अपेिक्षत मानक हो जसले 
राज्यलाई नागिरकह  संगको व्यवहारमा र एक अकार्को बीचको व्यवहारमा िव ािसलो, 
अझ सनु्दर र सभ्य बनाउँछ।262 िवकेन्िीकरण, जनसहभािगता, राजनैितक िःथरता, 
जनताूित उ रदायी सरकार, काननुी शासन, पारदिशर्ता, ःवतन्ऽ न्यायपािलका, ःवतन्ऽ 
संचार माध्यम, ॅ ाचारको अन्त्य, सीिमत सरकार र िनंपक्ष नागिरक समाज  सशुासनका 
लािग आवँयक तत्व हनु।् ॅ ाचार व्या  हुँदा अन्य तत्वह  ःवतः खलबिलने भएकाले 
कुशासनले जरा गाड्न पगु्छ। सव च्च अदालतले ॅ ाचारले सशुासनमा पान असरका 
सम्बन्धमा उल्लेख गद रािजव पराजलुी िव. ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग (२०६२ 
सालको िरट नं.११८ िनणर्य िमित २०६२।११।१) मु ामा ॅ ाचार देशको कल  हो, 
यसले सशुासनको अवधारणालाई तहस नहस पादर्छ, नैितक मूल्य र मान्यताको शऽकुो 
पमा रहेको ॅ ाचारलाई झाँिगन निदई िनयन्ऽणमा राख्न ुअिनवायर् छ  भन ् ने व्यहोरा 

उल्लेख गरेको छ।  

                                                            
260   http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
261 पर्शासन सुधार सुझाव सिमितको पर्ितवेदन, २०७०, पर्शासन सुधार सुझाव सिमित, िसहदरबार, नेपाल, प.ृ 
२५३  
262 Development Report In South Asia, 1999 : The Crisis of Governance, The  Mahabub ul Haq 
Human Development Centre Oxford, p. 29 
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सशुासन र ॅ ाचार बीच परःपर िवरोधी सम्बन्ध रहेको हनु्छ। अथार्त ् जनु 
देशमा ॅ ाचार कम हनु्छ, त्यस देशमा सशुासनको अवःथा सबल रहन्छ भने जनु देशमा 
ॅ ाचार बढी हनु्छ, त्यहा ँसशुासन कमजोर हनु्छ।263 सशुासनमा सम्पणुर् ूशासिनक कायर् 
पारदशीर् र ऐन िनयम अनसुार संचालन हनु्छन।् ूजातािन्ऽक शासन व्यवःथा र जनता 
ूित उ रदायी सरकार भएको ठाउँमा सबै सरकारी काम र सेवा आम जनताले 
ःवचािलत पमा ूा  गरेका हनु्छन।् समयमा िनवार्चन, जनउ रदायी सरकार, ूसे 
ःवतन्ऽता, सरकारले गरेका र गनर् खोजेका काम पारदशीर्, आिथर्क ोत साधनको 
िमतव्ययी ूयोग र कानूनको शासन नै सशुासनका सूचका  हनु।् ॅ ाचारले व्यिक्तको 
सदाचार, सत्यता, िजम्मेवारी, पारदशीर् व्यवहार, इमान्दािरता, नेततृ्वमा ॑ास ल्याउँदछ। जनु 
सशुासनका लािग ूितत्यतु्पादक हनु जान्छ। ॅ ाचारले काननु बमोिजम िनणर्य गन र 
ःविनणर्य गन क्षमता हराउँदछ भने ःवाथर्बाट ूिेरत, िनदिशत र िनयिन्ऽत भई कायर् गन 
वातावरण िसजर्ना गदर्छ। अतः सशुासनको मखु्य अवरोधक ॅ ाचार नै हो भ  
सिकन्छ।264 जहाँको ूशासनलाई ॅ ाचारले आबान्त पारेको छ त्यहा ँ सशुासनको 
कल्पना पिन गनर् सिकदैन भने ॅ ाचारको िनयन्ऽण िवना राज्यमा सशुासनको ःथापना 
असंभव ूायः हनु्छ। यसथर् सशुासन र ॅ ाचार िवपिरत ीवुका िवषय हनु।् 

१2. िनंकषर्  

सशुासनमा सम्पूणर् ूशासकीय कायर् पारदशीर् र िविधसम्मत पमा स ालन हून्छन ्तसथर् 
ॅ ाचार हुँदैन। जहाँ ॅ ाचार हनु्छ त्यहाँ सशुासन हुँदैन। सावर्जिनक पदािधकारीह ले 
वदिनयतपूवर्क िनजी ःवाथर् पूितर्का लािग राज्यका साधन, ॐोत, सिुवधा र अिधकारको 
दु पयोग गन हुँदा ॅ ाचार सदाचार र नैितकता िव को कायर् हो। अवािञ्छत आिथर्क 
कृयाकलाप, िवतीय अनशुासनको अभाव जःता कारणह ले गदार् एकातफर्  आिथर्क 
िवकासमा ूितकूल असर पदर्छ भने अक तफर्  राज्यूितको अन्तरार्ि य िव ास र समथर्न 
समेत गमु्न पगु्दछ। ूभावकारी सेवा ूवाहको अभावमा शासन ूिबयामा जनताको 
अपनत्व रहदैन। फलःव प जनता गिरब हनेु, राज्य कमजोर हनेु र िदगो िवकासमा 
                                                            
263 पर्शासन सुधार सुझाव सिमितको पर्ितवेदन, २०७०, पर्शासन सुधार सुझाव सिमित, िसहदरबार, नेपाल, प.ृ 
२५५  
264 सोमकान्ता भण्डारी, सुशासन र भर् ाचारको अन्तरसम्बन्ध, चलानी, वषर् ९, अकं ४६, जेठ/असार, २०७५, 

कोिशष िमिडया होम पर्ा.िल., प.ृ१४ 
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समेत ूितकूल असर पन अवःथाको िसजर्ना हनु्छ।  ॅ ाचार िनयन्ऽण भएमा माऽ 
सशुासन कायम गनर् सिकन्छ। यसका लािग अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 
लगायत अन्य सम्ब  िनकायह ले िनरोधात्मक र ूव र्नात्मक दवैु उपायह को 
अवलम्बन गनुर् पदर्छ। ॅ ाचार िनयन्ऽण गन यःता िनकायह ले सरोकारवालाह संगको 
समन्वय र सहकायर्बाट अिघ बढेमा ॅ ाचार िनयन्ऽणमा सफलता हािसल भई सशुासन 
कायम हनु सक्छ। यसरी कायम भएको सशुासनको माध्यमबाट िदगो िवकास समेत गनर् 
सिकन्छ। 

१3. सझुाव 

 सावर्जिनक सेवालाई गणुःतरीय, पहुँचयकु्त र पारदशीर् बनाउने, 

 रा सेवकह लाई आफ्नो कायर्िजम्मेवारी ूित उ रदायी एवं कामूित पिरणाममखुी र 
जवाफदेही बनाउने, 

 नीित तजुर्मा तथा सेवा ूवाह ूिबयामा सरकारी संःथाह , िनजी क्षऽे एवं नागिरक 
समाजको सहभािगता, समन्वय, सहकायर् र सहयोग अिभबिृ  गनर् संयन्ऽ िनमार्ण गन, 

 सावर्जिनक सेवामा लाग्ने खचर्, समयाविध, ूिबया एवं कायर्िविधमा ःप ता ल्याई 
सावर्जिनक सेवालाई पारदशीर् एवं जवाफदेही बनाउने, 

 नीित िनमार्णकतार्लाई जवाफदेही र उ रदायी बनाउँदै नीितगत तहमा हनेु ॅ ाचारको 
अन्त्य गन, 

 ॅ ाचार िव  शून्य सहनशीलताको नीित माफर् त सावर्जिनक ूशासनमा सदाचािरता 
अिभबिृ  गन, 

 सशुासन ूव र्न एवं ॅ ाचार िनयन्ऽणसंग सम्बिन्धत कानून एवं नीितगत सधुारलाई 
िनरंतरता िदने, 

 ॅ ाचार िनयन्ऽणमा िनरोधात्मक, उपचारात्मक र ूव र्नात्मक उपाय अवलम्बन गरी 
िविधको शासन ःथापना गन,  



220 
 

 ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धमा भएका अन्तरार्ि य महासन्धीह  र राि य कानूनको 
कडाईका साथ पालन गन गराउने । 

सन्दभर् सामामी 
 नेपालको संिवधान, काननु िकताव व्यवःथा सिमित, काठमाड , 

 नेपाल ऐन संमह (२०६७), खण्ड 1र २, काननु िकताव व्यवःथा सिमित, 

काठमाड , 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ र िनयमावली, २०५९, 

 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४। 

 असल शासनको लािग वकालत, ूो.पिब्लक (ते.सं. २०६३) काठमाड , 

 शासन स ालनका नवीन मान्यताह , ढुण्डीराज िनर ला, तेॐो संःकरण (२०७३) 
सोपान मािसक, काठमाड , 

 सावर्जिनक व्यवःथापनका सामियक बहस, राजन खनाल, दोॐो संःकरण 
(२०७१) सोपान मािसक, काठमाड  । 

 ूशासन सधुार सझुाव सिमितको ूितवेदन, २०७०, ूशासन सधुार सझुाव सिमित, 

िसंहदरबार, नेपाल पन्ी  योजना (आिथर्क वषर् २०७6/७7–२०80/81) राि य 
योजना आयोग, िसंहदरबार, काठमाड , २०७6। 
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 www.supremecourt.gov.np 
 www.ciaa.gov.np/nepali/index.htm 
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१. प ठभुिमः  

नागिरकले ूचिलत कानून बमोिजम सरकारलाई अिनवायर् पमा ितनुर् बझुाउन ुपन राजःव 
नितन नबझुाउने, कम ितन बझुाउने, ितनुर् बझुाउन ुपन राजःव छल्ने, कानूनबमोिजम राजःव 
उठाई राज्यको कोषमा दाखेल गनुर् पन िजम्मेवारी पाएका व्यिक्तले राज  नउठाउने, कम 
उठाउने वा उठाएको राजःव राज्यको कोषमा जम्मा नगन लगायतका कायर् गरी राजःवको 
िहनािमना गन गरेको पाईन्छ । ूचिलत कानूनले कुनै रा सेवकले राज  चहुावट वा 
िहनािमना गरी व्यिक्तगत फाइदा िलने कायर्लाइ ॅ ाचारजन्य कायर् अन्तगर्त राखेको पाइन्छ 
। 

ूःततु कायर्पऽमा अिख्तयार दु पयोग अनसंुधान आयोगले अनसुन्धान गरी अिभयोजन 
गरेका राजःव िहनािमना वा चहुावट गरी गिरने ॅ ाचारको कसरुह को ूकृित र ूविृ  के 
कःता रहेका छन, यसमा के कःता िजम्मेवारीका को को संलग्न हनुे रहेछन भनी आयोगको 
अf= व. 2074/75 र 2075/076 को वािषर्क ूितवेदन अध्ययनबाट िनंकषर् िनकाल्ने 
ूय  गिरएको छ । रा सेवक समेतको संलग्नतामा राजःव िहनिमनाबाट हनुे ॅ ाचारका 
ःव पह , यसको ूकृित र ूवृि , त्यसमा संलग्न पदािधकािरह समेतको पिहचान हनु 
सकेको खण्डमा केही हदसम्म राजःव िहनिमनाबाट हनेु ॅ ाचार िनवारणको अिभयानमा 
सहयोग पगु्ने अपेक्षा गिरएको छ ।   

  

२. िवषय प्रवेशः 

२.१. राजःवः 

राजःवलाई राज्य संचालनको एक महत्वपणुर् आधारको पमा िलने गिरन्छ । सरकारले 
जनताको लािग िविभ  सामािजक, आिथर्क पवुार्धार िवकास, शािन्त सरुक्षा, िनयिमत राज्य 
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संचालनका लािग जनताबाट ूचिलत कानून बमोिजम ूा  गन आम्दानी वा ूचिलत कानून 
बमोिजम सरकारलाई अिनवायर् पमा जनताले ितनुर् बझुाउनपुन शलु्कलाई राजःव भिनन्छ । 
राजःव कुनै पिन शतर्, ईच्छा वा आकाङ्क्षािबना नै बझुाउनपुन शलु्क हो । जनताबाट 
ूचिलत कानून बमोिजम राज्यलाई ूा  हनुे महसलु, सेवा शलु्क, जिरवाना, रोयल्टी, दःतरु, 
मालपोत, ितरो, लगायत िबिभ  ूकारका ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष करह  जःता आय नै राजःव 
हो । राजःवलाई कर र गैरकर राजःव गरी दईु ूकारमा बगीर्करण गन गरेको पाइन्छ ।  

देशवासी वा नागिरकले ूचिलत कानून बमोिजम सरकारलाई अिनवायर् पमा ितनुर् बझुाउन ु
पन ितरोलाई कर भिनन्छ । वःतकुो आयात िनयार्तमा लाग्ने भन्सार महशलु, उत्पादन र 
िबबीमा लाग्ने अन्तशलु्क, पािरौिमक तथा मनुाफामा लाग्ने आयकर, वःत ु वा सेवाको 
उपभोगमा लाग्ने मूल्य अिभविृ  कर,लगायतका  ःवाःथ्य सेवा कर, सवारी साधन कर, घर 
बहाल कर, सम्पि  कर, घर जग्गा कर इत्यािद कर राजःव हनु । त्यसै गरी सरकारले कर 
बाहेक अन्य ॐोतह बाट ूा  गन आम्दानी नै गैर कर राजःव हो । दःतरु तथा शलु्क, 
न्याियक एवं ूशासिनक दण्ड, जिरवाना र सम्पि  जफत, सरकारी सम्पि , सेवा तथा 
वःतकुो िबिब लगायतबाट सरकारलाई ूा  हनुे आय, सावाँ व्याज िफतार् रकम, अनदुान 
लगायतका िविवध आय आिद गैरकर राजःव हनु । 

कर राजःवलाई ूत्यक्ष कर र अूत्यक्ष करमा वगीर्करण गन गिरन्छ । शु मा जनु 
व्यिक्तले कर ितदर्छ उसैले त्यःतो करको भार बहन गनुर् पछर् भने त्यःतो कर ूत्यक्ष कर 
अन्तगर्त पदर्छन । यःतोमा करको भार अक मा सानर् सिकदैन । पािरौिमक तथा मनुाफामा 
लाग्ने आयकर लगायतका सम्पितको ःविमत्वकतार्को हैिसयतले ितनुर् बझुाउन ु पन 
सम्पि कर, व्याजकर, सवारीसाधन कर, मालपोत आिद ूत्यक्ष कर हनु । यसैगरी शु मा 
कर ितन व्यिक्तले करको भार बहन गनुर् नपन ूकृितको करलाई अूत्यक्ष कर भिनन्छ । 
यःतो करको भार अक मा सािरन्छ । कानूनी करदाताले करको भार वःत ु वा सेवाको 
मलु्यमा समायोजन गरी खिरदकतार् वा उपभोक्ताबाट असलु गरेको हनु्छ । वःतकुो आयात 
िनयार्तमा लाग्ने भन्सार महशलु, उत्पादन र िबबीमा लाग्ने अन्तशलु्क, वःत ु वा सेवाको 
उपभोगमा लाग्ने मूल्य अिभबिृ  कर आिद यस ूकारका करह  हनु । 

राजःव चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, २०५२ ले ूचिलत कानून बमोिजम 
नेपाल सरकारलाई ितनुर् बझुाउनपुन भन्सार महसलु, अन्तःशलु्क, आयकर, मनोर न कर, 



223 
 

होटल कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, ठेक्का कर र सम्पि  कर तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम लाग्ने अन्य कर समेत राजःव हो भनी पिरभाषा गरेको पाइन्छ।265 

२.२. राजःवको िहनािमनाः  

सामान्य अथर्मा िहनिमना भ ाले माल सामानको बरबादी, खती, नोक्सानी, क्षित, तलमिथ, 
गडबडी आिद भ े बझुीन्छ ।266 देशबासी वा नागिरकले ूचिलत कानून बमोिजम 
सरकारलाई अिनवायर् पमा ितनुर् बझुाउन ुपन राजःव नितन नबझुाउने, कम ितन बझुाउने, 
ितनुर् बझुाउन ुपन राजःव छल्ने, कानून बमोिजम राजःव उठाई राज्यको कोषमा दाखेल गनुर् 
पन िजम्मेवारी पाएका व्यिक्तले राज  नउठाउने, कम उठाउने वा उठाएको राजःव राज्यको 
कोषमा जम्मा नगन लगायतका कायर् गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पयुार्उने कायर्लाई 
राजःवको िहनािमना हो भनी बझु्न ुपन हनु्छ ।  

राजःव चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, २०५२ ले राजःव चहुावटको पिरभाषा 
गरेको छ । चहुावटको शािव्दक अथर्ले पिन नास हनेु, सिकने, चिुहने आिद बझुीने हुँदा 
कानून बमोिजम उठ्न ु पन राजःव िबिभ  कारणले नउठ्न ुवा नास हनु ु वा राज्यकोषमा 
दाखेल नभएको कारण राज्यलाई हानी नोक्सािन हनुलुाई राजःव चहुावट वा राजःवको 
िहनािमना भएको मा ु पन हनु्छ । राजःव चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, २०५२ 
ले िनम्न अवःथालाई राजःव चहुावट मानेको छ।267  

   (क) नेपाल सरकारलाई ितनुर् वा बझुाउन ुपन राजःव नितन वा कम ितन िनयतले कुनै    
काम गरेमा । 

(ख) कम राजःव ितन वा राजःव नितन उ ेँयले गलत लेखा, िववरण वा कागजात 
ूःततु गरी वा नगरी ूचिलत कानून बमोिजम ितनुर् वा बझुाउन ुपन राजःव नितरे 
वा नबझुाएमा वा ितनुर् वा बझुाउन ु पन राजःव भन्दा घटी राजःव ितरेमा वा 
बझुाएमा । 

                                                            
265 राजःव चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, २०५२ को दफा २(क) 
266 बहृत नेपाली शव्दकोष, संशोिधत र पिरविधर्त सात  संःकरण, नेपाल ू ा ूित ान, 
267 राजःव चहुावट (अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, २०५२ को दफा ४ 
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(ग) कुनै पिन मालवःतकुो िनकासी पैठारी गदार् सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयमा ूचिलत 
कानून बमोिजम ितनुर् वा बझुाउन ुपन राजःव नितरी वा नबझुाई राजःव छलेमा 
वा छल्ने ूय  गरेमा । 

(घ) कुनै व्यिक्तले अन्य कुनै व्यिक्तको नामबाट कुनै उ ोग, व्यापार वा व्यवसाय गरी 
कुनै वःत ुिनकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै िवदेशी कम्पनी वा संःथाको एजेन्ट 
भएमा सो कुरा नदेखाई ूचिलत कानून बमोिजम ितनुर् वा बझुाउन ुपन राजःव 
नितरी वा नबझुाई राजःव छलेमा । 

(ङ) राजःव ितनुर्, बझुाउन ु वा दािखल गनुर् पन कायार्लय वा सो कायार्लयको 
कमर्चारीको कायर्मा अनिधकार बाधा उत्प  गरेमा वा त्यःतो कायार्लय वा 
कमर्चारीलाई अनिुचत ूभावमा पारी आफूले ितनुर् बझुाउनपुन राजःव नितरेमा वा 
जित ितनुर् पन हो सो भन्दा कम रकम ितरेमा वा त्यःतो कुनै कायर् गन गराउने 
ूय  गरेमा । 

(च) राजःव बझुाउन ु पन कायार्लयको कमर्चारीसंग िमलोमतो गरी वा नगरी नेपाल 
सरकारलाई ूचिलत कानूनबमोिजम ितनुर् बझुाउन ुपन राजःव रकममा हेरफेर वा 
पिरवतर्न गरेमा वा राजःव बझुाएको देिखने गलत िलखत तथा कागजात पेश 
गरेमा वा ूा  भएमा । 

२.३. ॅ ाचारः 

शािब्दक अथर्मा ॅ ाचार दईु शब्द ‘ॅ ’ र ‘आचार’ को सिन्ध हो, जहाँ ‘ॅ ’ को अथर् 
खराब र ‘आचार’ को अथर् आचरण हनु्छ । अथार्त,् ॅ ाचारको अथर् खराब आचरण भ े 
बिुझन्छ । ॅ ाचारलाई पतीत आचरण र दूिषत मयार्दाका पमा िलन सिकन्छ । 
सावर्जिनक पदमा रहेका पदािधकारीह ले आफूँमा रहेको अिधकारको ूयोग व्यिक्तगत िहत 
वा फाइदाको लािग गनुर् नै ॅ ाचार हो । िव  बै का अनसुार व्यिक्तगत फाइदाको लािग 
सावर्जिनक ओहदा र शिक्तको दु पयोग नै ॅ ाचार हो । त्यसैगरी शान्सपरेन्सी 
ईन्टरनेशनलका अनसुार सावर्जिनक क्षेऽमा चाहे त्यो राजनीितक वा ूशासिनक होस 
उनीह लाई गिरएको िव ास वा सिुम्पएको कायर्को गलत र गैर न्याियक ूयोग नै ॅ ाचार 
हो । समममा ॅ ाचार भ ाले सदाचार, नैितकता, सावर्जिनक िहत तथा िनयम कानून 
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िवपिरत आचरण तथा मयार्दा पतन हनुे गरी सावर्जिनक पदािधकारीले गन पक्षपातपूणर् िनणर्य,  
व्यवहार वा घसुखोरीको काम नै ॅ ाचार हो । 

ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क) मा “ॅ ाचार” भ ाले पिरच्छेद-२ अन्तगर्त 
सजाय हनुे कसरु सम्झन ुपछर् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । ऐनको पिरच्छेद २ अन्तगर्त 
देहायका कायर्ह लाई ॅ ाचारजिनत कायर्ह  रािखएको पाईन्छ । िरसवत िलने िदने, िबना 
मूल्य वा कम मूल्यमा वःत ुवा सेवा िलने दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा िलने,किमसन िलने, 
राज  चहुावट गन, गैरकाननुी लाभ वा हािन पयुार्उने बदिनयतले काम गन, गलत िलखत 
तयार गन, गलत अनवुाद गन, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सावर्जिनक संःथाको 
कागजात नोक्सान गन, ू पऽको गोपनीयता भ  गन वा परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गन, 
गैरकाननुी व्यापार व्यवसाय गन, नपाएको ओहदा पाए ँभ े, झटुा िववरण िदने, सावर्जिनक 
सम्पि को हािन नोक्सानी गन, गैरकाननुी दबाब िदने गलत ूितवेदन िदने समेतका कायर्ह  
पदर्छन । 

३. राज व चुहावट वा िहनािमना गरी हुने भ्र टाचारः 

ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा पिरच्छेद २ दफा ७ ले राज  चहुावट वा 
िहनािमना गन कायर्ह लाई ॅ ाचारको कायर् अन्तगर्त पाद राज  उठाउन ुपन कतर्व्य भएको 
रा सेवकले कसैबाट कुनै िकिसमको लाभ वा सिुवधा िलई वा निलई नेपाल सरकार वा 
सावर्जिनक संःथालाई हािन नोक्सानी पगु्ने गरी राज  असूल नगन वा घटी राज  असूल 
गनर् वा गराउन म त गन, कसैलाई कुनै ूकारबाट राज  चहुावट गन काममा म त गन, 
ूचिलत कानूनबमोिजम राज  िनधार्रण गदार् हेन ुर्पन वा परीक्षण गनुर् पन कागजात नहेरी वा 
परीक्षण नगरी वा आवँयक ूमाण स लन नगरी घटी राज  िनधार्रण गन वा गराउने वा 
राज  नै नलाग्ने गरी िनधार्रण गन वा गराउने काममा म त िदने, उठाएको राज  ूचिलत 
कानूनबमोिजम दािखला नगरी िहनािमना गन, राज  िनधार्रण गदार् वा वःतकुो मूल्या न गदार् 
पेश भएको वःतकुो बीजक, गणुःतर वा पिरमाण फरक पारी िलन ुपन राज  निलई सामान 
छोड्ने वा छोड्न म त पयुार्उने कायर्लाई राज  चहुावट वा िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारको 
कायर् अन्तगर्त राखेको पाइन्छ ।268 

                                                            
268 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा पिरच्छेद २ दफा ७ 
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ॅ ाचार सम्बन्धी मु ाको अनसुन्धान र मु ा दायर गन मखु्य कायर् सिहत नेपालमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग संवैधािनक िनकायको पमा रहेको छ । ॅ ाचार 
िनयन्ऽण गरी सशुासन ूव र्न गन उ ेँयसिहत ःथािपत यो आयोगले िवकास िनमार्ण, सेवा 
ूवाह, राज  र सावर्जिनक सम्पि  सम्बन्धीका िवषयह मा छानिवन तथा अनसुन्धान गन, 
अिभयोजन गन कायर् समेत गन गदर्छ ।  

आयोगबाट सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले गरेको ॅ ाचारजन्य कायर्को 
अनसुन्धानको िसलिसलामा िविभ  िनकायह को सहयोग िलई िववरणह  ूा  गन, आयोगमा 
परेको उजरुीको िवःततृ अनसुन्धान पिछ अिभयोजन गन वा आयोगको क्षेऽािधकार िभऽ पन 
नदेिखए क्षेऽािधकार पन िनयकायमा पठाउने गिरन्छ । ूःततु कायर्पऽमा आयोगले 
अनसुन्धान गरी अिभयोजन गरेका ॅ ाचारजन्य कसरुह मध्ये राजःव िहनािमना वा चहुावट 
गरी गिरने ॅ ाचारको कसरुह को ूकृित र ूवृि  के कःता रहेका रहेछन,् यसमा के 
कःता िजम्मेवारी रहेका को को संलग्न हनुे रहेछन भनी आयोगको बािषर्क ूितवेदन 
2074/75 र 2075/076 को अध्ययन िनंकषर् िनकाल्ने ूय  गिरएको छ ।  

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा १८ अनु प आयोगबाट 
आ.व. 2074/०75 मा जम्मा 194 वटा मु ा चलाउने िनणर्य भएकोमा राज  चहुावट 
वा राज  िहनािमना सम्बन्धी २१ जना ूितवादीह उपर ५ वटा मु ा चलेका उक्त ५ वटा 
मु ाह को कुल िबगो .11,01,53,188/76 रहेको पाईन्छ ।269 त्यसै गरी 
आ.व.2075/76 मा ३५७ थान मु ाह  दायर भएकोमा राजःव चहुावट/िहनािमना 
सम्बन्धमा जम्मा ५२ जना ूितवादीह  उपर जम्मा १० थान मु ाह  कुल िबगो . 
15,56,46,238/01 दायर भएको पाईन्छ।270  

आयोगबाट आ.व.20७4/०75 मा मु ा चल्ने िनणर्य भई दायर भएका मु ाह को 
तथ्यगत िववरणः271 

१. यातायात व्यवःथा कायार्लय, मोटरसाईकल वागमतीका लेखापाल जनक कुमारी 
िरजालले संकलन गरेको राजःव रकम कायार्लयको खातामा बै मा जम्मा नगरी 

                                                            
269 वािषर्क ूितवेदन आ. व. 2074/75, अिख्तयार दु पयोग अनसंुधान आयोग, पृ  15 ।  
270 वािषर्क ूितवेदन आ. व. 207५/7७, अिख्तयार दु पयोग अनसंुधान आयोग, पृ  २० ।  
271 वािषर्क ूितवेदन आ. व. 2074/75, अिख्तयार दु पयोग अनसंुधान आयोग, पृ  ४१-४३ । 
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िदनेश बोहरा र ठाकुर के.सी.को सहयोगमा 23,73,000।Ñ राज  चहुावट गरी 
ॅ ाचार गरेको । लेखापाल जनक कुमारी िरजालसँग ःयाकर शेिड  कम्पनी 
ूा.िल.का कमर्चारीह  ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहराको िमलेमतो रहेको देिखन्छ ।  
 

२. यातायात व्यवःथा कायार्लय, मेचीका लेखा अिधकृत गणेश कुमार पोखरेलले 
उठाएको राजःव रकम .9,97,444।–र लेखा अिधकृत भगवान भ राईले 
उठाएको राज  रकम .1,18,37,747।Ñ बैक दािखला नगरी राजःव 
िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको देिखएको ।  
 
 

३. नगरकोट नगरपािलका वडा नं. ४,५,६ र ७ का संयकु्त वडा कायार्लयका वडा 
सिचव माधव सवुेदीले वडा कायार्लयबाट िसफािरस िदंदा िलन ु पन राजःव रकम 
आम्दानी रिसद नकाटी रकम आफले बझुी खाई मासी राजःव िहनािमना गरी 
ॅ ाचार गरेको ।  
 

४. यातायात व्यवःथा कायार्लय, सवारी कोशीमा कायर्रत तत्कािलन कायार्लय ूमखुले 
आ.व.2069/70 मा कायार्लयले VRS ूणालीबाट संकिलत राजःव रकम 
.48,08,48,037|- मध्ये .47,94,42,163।10 माऽ िहसाव देखाई 
.14,05,863/80 बै  दािखला नगरी खाई मासी राजःव िहनािमना गरी 
ॅ ाचार गरेको । यसैगरी सोही कायार्लयका तत्कािलन ूमखु िबंणुू साद पौडेलले 
VRS ूणालीबाट संकिलत राजःव रकम . 612683173/- मध्ये 
.52,44,71,983।50 को माऽ िहसाव देखाएर बाँकी राजःव रकम . 

8,82,11,189।50 िहनािमना गरेको, िनज कायार्लय ूमखुह सँग तत्कािलन 
लेखापाल सरेुश अिधकारी, लेखापाल मिणराज दाहाल र सहलेखापाल टंक बहादरु 
खड्काले VRS िववरण बमोिजमको राजःव रकम बै  दािखला नगरी नगराई 
िमलेमतो गरी खाई मासी राजःव िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको देिखएको ।  
  

५. यातायात व्यवःथा कायार्लय महाकालीका िनिम  कायार्लय ूमखु हेमन्त बहादरु िसंह 
समेतले सवारी साधन दतार् गन बममा व्यापारीसँगको िमलेमतोमा राजःव अनसुन्धान 
कायार्लय लगायतका नक्कली सरकारी छापह  लागेको पऽको अधारमा दतार् गरी 
भन्सार छली चोरी पैठारी भई आएका सवारी साधनह  िकत कागज बनाई दतार् गरी 
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नेपाल सरकारको राजःव रकम चहुावट िहनािमना गरी ॅ ाचारजन्य कसरु गरेको । 
उक्त कसरुजन्य कायर्मा कायार्लयका ूमखु मेकािनकल ईिन्जिनर, नायब सबु्बाह को 
संलग्नता रहेको देिखएको ।  

आयोगबाट आ.व.2075/076 मा िनणर्य भई दायर भएका मु ाह को तथ्यगत िववरणः272  

१. मोर  िजल्ला सािवक िवराटनगर उप.म.न.पा वडा नं. ७ को िक.नं. २३७ क्षे.फ. 
640.14 ब.िम. जग्गा िमित 2072/10/13 गते हालैको बकसपऽ पािरत गदार् 
िफल्डबकु र न्यूनतम मलु्यांकन पिुःतकामा (क) बगर्मा क्षेंता कायम भएको ूित 
वगर्िमटर . 20000 का दरले जग्गाको मलु्य . 12802800।Ñ र घर 
तफर् को . 1347984 समेत गरी जम्मा 14150784।Ñ कायम गरी रिज ेशन 
शलु्क . 212261।76 असलु गनुर् पनमा घर जग्गाको 1604000।Ñ माऽ 
कायम गरी रिज ेशन शलु्क  24060।Ñ असलु गरी राजःव िनधार्रण गदार् हेन ुर् 
पन वा पिरक्षण गनुर् पन कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी, ःथािनय िनकायको 
घर/बाटो चार िकल्ला ूमािणत िसफािरस लगायतका आवँयक ूमाण कागजात 
संकलन नगरी राजःव असलु गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पयुार्एको ।  

२. मालपोत कायार्लय चाहिबलबाट िमित 2072/11/16 मा सिुनस िमौको नाममा 
दािखल खारेज हुँदा िनयमानसुार . 568208।Ñ रिज ेशन दःतरु वापत रिसद नं. 
21974 बाट रिसन काटी फायलमा संलग्न राखेको । तर राजःव रकम राजःव 
खातामा दािखला नगरेको । िमित 2073/3/26 मा रिसद नं. २१९७४ बाट . 
3500 राजःव खातामा दािखल नगरेको देिखएको । कायार्लयमा ईःय ुहनु ुभन्दा 
अगाडी नै उक्त रिसद नं. बाट ४ मिहना अगाडी नै 568208।Ñ राजःव रकम 
उठाएको । 
 

३. नक्कली रिसदबाट . ५६८208 राजःव रकम उठाई दािखला नगरी िहनािमना 
गरेको । 
  

४. रसवुा भन्सार कायार्लयमा जाँचपास गराई रसवुाबाट काठमाण्डौ तफर्  आउँदै गरेको 
शक राजःव अनसुन्धान िवभागले िनयन्ऽणमा िलई शक/कन्टेनरमा भएको मालवःत ु

                                                            
272 वािषर्क ूितवेदन आ. व. 207५/7७, अिख्तयार दु पयोग अनसंुधान आयोग, पृ  ९८-१०५ ।  
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ू ापन पऽ नं. M8374 मा उल्लेख भएको िववरणसँग मालवःतकुो नाम, ूकृित, 
उत्पादन गन देश र गणुःतर समेत फरक परेको । व्यपारी र भन्सारका कमर्चारीको 
एक आपसको िमलेमतोबाट भन्सार ू ापन पऽ, मालवःतकुो गलत घोषणा गरी 
वाःतिवक ितनुर् पन राजःव नितरी राजःव चहुावट गरी ॅ ाचारजन्य कायर् गरेको ।  

 
 

५. मालपोत कायार्लय सनुसरीमा जग्गा खिरद कतार् र िविबकतार् समेतले रिज ेशन 
पािरत गदार् रािज ेशन दःतरु र पुजँीगत लाभकर लगायतका राजःव छली गन 
मनसायले नापी सवक्षकसँग िमलेमतो गरी जग्गाको मलु्यांकन फरक पारी 
बदिनयतसाथ िलखतमा वाःतिवक मलु्य भन्दा कम थैली कायम गरी गराई िलखत 
पािरत गराई वाःतिवक लाग्ने राजःव भन्दा कम राजःव िनधार्रण गरी राज्यलाई हानी 
पयुार्ई ॅ ाचार गरेको । 
 

६. वीरगंज उप.म.न.पा वडा नं. ४ िक.नं. 237 को जग्गा िलखत पािरत गदार् रिज ेशन 
फाँटका रा सेवकले राजःव िनधार्रण गदार् हेन ुर् पन वा परीक्षण गनुर् पन घरबाटो 
िसफािरस लगायतका कागजातह  नहेरेको, परीक्षण नगरेको, आवँयक ूमाण 
संकलन नगरी घटी राजःव िनधार्रण गरी िलखत पािरत गरी राजःव िहनािमना 
गरेको। जग्गाधनी र जग्गा खिरदकतार् जग्गाको मलु्या न कम गराउने उ ेँयले 
थैली कम राखी िलखत तयार पारी मालपोत कायार्लयका कमर्चारीको िमलेमतोमा 
रािज ेशन पािरत गराएको ।  
 

 

७. िजल्ला मोर  सािवक िसजवुा गा.िव.स. वडा नं. ८प िक.नं. 365 माभेल बाटोले 
छोएको जग्गा मालपोतको ूचिलत न्यनुतम मलु्या न पिुःतका बमोिजमको थैिल . 
49,37,500|- भई रिज ेशन दःतरु .98,750|- र पुिँजगत लाभकर 
.2,46,875|- हनु ु पनमा िसजवुा गा.िव.स.को कायार्लयको घरबाटो नभएको 
िसफािरसको आधारमा मालपोत कायार्लय रंगेलीबाट थैली .12,85000।Ñ 
कायम गरी रिज ेशन दःतरु .25,700|- माऽ असलु गरी राजःव रकम ूचिलत 
कानून बमोिजम हनुे भन्दा घिट िलई ॅ ाचार गरेको ।  
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८. मालपोत कायार्लय, कलैयाको कायार्लय ूमखु राजे र िऽवेदी, फाँटवाला ना.स.ु मदन 
ूसाद गु ा र लेखापाल यगुल िकशोर ठाकुर भई कायार्लयबाट संकिलत राजःव 
सम्बिन्धत राजःव खातामा जम्मा नगन, राजःव संकलनको लािग नक्कली रिसद ूयोग 
गन तथा राजःव संकलनको िववरण र िहसाव िकताव दु ःत राख्न े कायर् नगरी 
संकिलत राजःव खाई माःने गरेको ।  
 

 

९. मालपोत कायार्लय िसमरा बारामा कायर्रत कायार्लय ूमखु (ना.स.ु) मदन ूसाद गु ा, 
लेखापाल यगुल िकशोर ठाकुर, ना.स.ु शऽधुन राउत भई संकलन भएको राजःव 
कायार्लय ूमखु र लेखापालको िनजी बचत खातामा जम्मा गरेको, कायार्लयबाट 
संकिलत राजःव खाई मासी गन तथा कायार्लयको िहसाव िकताव समेत दु ःत राख्न े
कायर् नगरी ॅ ाचार गरेको ।  
 

१०. नेपालग  भन्सार कायार्लयबाट वनबोरी माता शेडसर्को िःकमड िमल्क पाउडर 400 
ब्याग सामान उल्लेख गरी भन्सार एजेन्ट िदनेश कुमार बािनयाले झटुा ू ापन पऽ 
नं. 15315 का आधारमा िमित 2075/2/24 गते ना.6.ख. 5859 र 
ना.7.ख. 17 नम्बरका मालबाहक शकबाट भन्सार महसलु तथा राजःव छली गरी 
ल्याईएका प ापन पऽमा उलेलेख नभएको िघउ समेत भन्सार अिधकृत, जाँचकी र 
ना.स.ु समेत भई भन्सार एजेन्ट व्यपारी ढुवानी कम्पनी समेतको िमलेमतोमा राजःव 
िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको। 
  

११. भन्सार कायार्लयका कमर्चारी भन्सार अिधकृत समेतका कमर्चारी, भन्सार ऐजेन्ट र 
मालसामान धनी लगायतको िमलेमतोमा राज  छली तथा चहुावट गरी आफुँह लाई 
फाईदा पयुार्उने वदिनयतले एउटै ू ापन पऽ तथा एउटै राजःव बझुाएको बै  
रिसदको ूयोग गरी दईु अलग अलग मालबाहक शकह  भैरहवा भन्सार 
कायार्लयबाट जाँच पास गराएको, दईु मध्ये एक शकमा चेकजाँच हुँदा ू ापन पऽमा 
उल्लेख गिरएका िववरणह  भन्दा िभ ै मालसामानह  फेला परेको देिखएकोबाट 
भन्सार कमर्चारी समेतको िमलेमतोमा नक्कली प ापन पऽ र रिसद ूयोग गरी राजःव 
िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको देिखएको ।  
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३.१. राजःव िहनािमना वा चहुावट गरी गिरने ॅ ाचारको कसरुह को ूकृित र ूवृि ः 

  ३.१.१. राजःव िहनािमना गिरने ॅ ाचारको कसरुमा अपराधका तत्वह ः  

सामान्यतया गम्भीर सजाय हनेु कायर् अपराध हो भनी बिुझन्छ । काननुी भाषामा अपराध 
त्यःतो कायर् हो, जसलाई त्यो देशको कानूनले दण्डनीय बनाएको हनु्छ । अक  शब्दमा 
भ ुपदार् कानूनले गनुर् भनेको कायर् नगनुर् र नगनुर् भनेको कायर् गनुर् नै अपराध हो ।  

ूचिलत फौजदारी कानूनको उल्लघंन नै अपराध हो भनी बझु्न ु पन हनु्छ । फौजदारी 
कानूनले िनषिेधत गरेका कायर्ह  गरेमा वा गनुर् भनेका कायर्ह  नगरेमा त्यःता कतार् वा 
अकतार्लाई िनि त दाियत्व वा दण्ड सजायको व्यवःथा गरेको हनु्छ । अथार्त फौजदारी 
कानूनसँग वाध्यात्मक शिक्त दण्ड सजाय अनतिनर्िहत रहेको हनु्छ ।  

ॅ ाचारजन्य कायर्ह  भएमा राज्यको ूचिलत फौजदारी कानूनले दण्ड सजाय गन 
व्यवःथा गरेको पाईदा ॅ ाचार िव का कानूनह  फौजदारी कानून हनु र उक्त कानूनले 
व्यवःथा गरेका ॅ ाचारजन्य कायर्ह  अपराध हनु ्।  

फौजदारी िविधशा का अनसुार अपराध हनु दईुवटा ूमखु तत्वह  हनु ुपदर्छ । 

१. आपरािधक कायर् (Actus reas) 

२. मनसाय (Mens Rea) 

आपरािधक कायर्लाई फौजदारी कानूनले रोक लगाउन चाहेको कायर् भनी बझु्न सिकन्छ 
भने मनसाय तत्वले अपराध गन मन वा ईच्छा वा मानोभावना भनी बझु्न ु पन हनु्छ । 
राजःव िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारको अपराधह मा अपराधकतार् वा सावर्जिनक पदािधकारी 
वा त्यःता सावर्जिनक पदािधकारीसँग जोिडएर आउने अन्य मितयार वा अपराधका सहभागीको 
ॅ ाचारजन्य कसरु गनुर्को उ ेँय व्यिक्तगत फाईदा वा लाभ िलन ुरहेको पाईन्छ । यःतो 
व्यिक्तगत फाईदा वा लाभ िलन मनमा ईच्छा जागतृ भई वा मनसाय राखी कानूनले िनषिेधत 
कायर् गदछु भ े जानी जानी वा राजःव रकम हो, यःतो रकम सरकारी कोषमा जम्मा 
गनुर्पछर् भ े जानी जानी संकलन गरेको राजःव रकम आफ्नो फाईदाको लािग ूयोग गन 
गरी जनुसकैु ूकारले राजःव रकम िहनािमना गन कायर् नै यःतो कसरुजन्य कायर् हनुे 
देिखन्छ । 
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उपरोक्त िववेिचत आयोगको वािषर्क ूितवेदनह मा उल्लेिखत मु ाका तथ्यह बाट आफ्नो 
व्यिक्तगत फाईदाको लािग वा सम्पि  कमाउने मनसाय साथ िविभ  ूकारका कायर्ह  खास 
गरी राजःव रकम सम्बिन्धत राज्यकोषमा जम्मा नगन, घटी जम्मा गन, ू ापन पऽ गलत 
बनाउने, गलत तथ्य िसफािरस गन, िबल िबजकह  नक्कली बनाउने, सरकारी ौेंता केरमेट 
गन लगायतका कायर्ह को माध्यमबाट राजःव िहनािमना गरी ॅ ाचारजन्य कसरु गरेको 
पाईन्छ ।  

   ३.१.२. राजःव िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारका कसरुदारह  : 

ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा ७ ले राजःव चहुावटको कायर् गरी गिरने 
ॅ ाचारको कायर्लाई िनषधे गरेको पाईन्छ । आयोगबाट मु ा चल्ने िनणर्य भई अिभयोजन 
भएका उपरोक्त िववेिचत मु ाह को अध्ययनबाट राजःव िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारजन्य 
कसरुमा देहाय बमोिजमका सावर्जिनक पदािधकारी वा व्यिक्तह  कसरुदार रहेको पाईन्छ ।  

क) राजःव संकलन गरी राज्यकोषमा दािखल गनुर् पन िजम्मेवारी भएका सावर्जिनक 
पदािधकारी, कमर्चारी, लेखा संचालन गन कमर्चारीह  लेखा अिधकृत, लेखापाल 
सहलेखापाल; 
 

ख) राजःव संकलनबाट ूा  भएको रकम सम्बिन्धत राज्यकोषमा दािखल गनर् लगाउन 
पन िजम्मेवारी भएका लेखा उ रदायी कायार्लय ूमखुह  र लेखाका कमर्चारी;  
 

ग) रिज ेशनको लािग पेश भएको कागजातह लगायत जग्गाको न्यनुतम मलु्यकन, 
जग्गाको ूकृित र अविःथित खलु्ने कागजातह  परीक्षण गरी राजःव रकम िनधार्रण 
गनुर् पन िजम्मेवारी तोिकएका फाँटवाला कमर्चारीह , मालपोत कायार्लयका मालपोत 
अिधकृत;  

 

घ) ू ापन पऽ अनसुारका मालवःत ुआयात भए नभएको यिकन गरी भन्सार महसलु 
उठाउन ु पन िजम्मेवारी पाएका भन्सार अिधकृत, भन्सार कायार्लयका तोिकएका 
कमर्चारी तथा भन्सार ूयोजनका मालवःत ुजाँचकी कमर्चारीह ; 
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ङ) जग्गाको वाःतिवक नाप नक्सा, ूकृित र अविःथित ूमािणत गरी िसफािरस गनुर् पन 
िजम्मेवारी भएका नापी कायार्लयका कमर्चारी, सम्बिन्धत ःथािनय तहका वाडर्का 
िसफािरस गन कमर्चारीह  आिद ।  

३.१.३. राजःव िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारका कसरुका मितयारह  तथा कसरुमा      
सहभागी हनुे गैररा सेवकह ः 

क) काननु बमोिजम राजःव रकम बझुाउन ुपन िजम्मेवारी भएका व्यापािरक ूित ान, 
कम्पनीमा कायर्रत ्कमर्चारीह ; 

ख) मालवःत ुआयातकतार् फमर् वा कम्पनीसंग सम्बिन्धत आयातकतार्, कमर्चारी, भन्सार 
एजेन्ट, काग  तथा ढुवानी कम्पनीका मािलक, कमर्चारी एवं कामदारह ; 

 

ग) घर जग्गा रिज ेशन पािरत गदार् रिज ेशन दःतरु र पूजँीगत लाभकर लगायतका 
राजःव छली गनर् सम्बिन्धत कमर्चारीह संग िमलेमतो गरी ॅ ाचारमा सहभागी हनुे 
घर जग्गा खिरदकतार् र िबबीकतार्ह  आिद । 

३.१.४. राजःव िहनािमना गरी गिरने ॅ ाचारका कसरुका तौर तिरकाह ः 

क) काननु बमोिजम संकलन गरेको राजःव रकम राज्यकोषमा जम्मा नगरी व्यिक्तगत 
खातामा जम्मा गन; 
 

ख) कायार्लयबाट सेवा उपलब्ध गराइिदएबापत िलन ु पन राजःव रकमको आम्दानी 
रिसद नकाटी रकम आफैँले खाने माःने; 
 
 

ग) कम्प्यटुर ूणालीमा ूिव  गनुर् पन रकमको तथ्या  गलत ूिव  गन; 
 

घ) व्यापरीक ूित ानह को िमलोमतोमा गलत िलखत तथा कायार्लयको नक्कली छाप 
तथा लेटरप्याडको ूयोग गरी िकत कागजको ूयोग गन; 
 
 

ङ) घरजग्गाको वाःतिवक ूकृित एवं अविःथित तथा मलु्य फरक पारी िसफािरस गन; 
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च) घर जग्गा रिजंट्शन पािरत गनर् पेश गरेका कागजात एवं िलखतह  पिरक्षण नगरी 
राजःव िनधार्रण गन; 

 

छ) नक्कली नगदी रिसद ूयोग गन; 
 

ज) ू ापन पऽमा निभडेका मालवःतहु को जाँचपास गन; 
 
 

झ) ू ापन पऽमा आयात हनुे मालवःतकुो घोषणा नगरी गलत मालवःतकुो घोषणा गन; 
 

ञ) राजःव संकलनको िववरण र िहसाब िकताब दु ःत राख्न ेकायर् नगन; 
 

ट) एउटै ू ापन पऽ र राजःव बझुाएको बक रिसदको ूयोग गरी दईु अलग अलग 
कन्टेनरह  जाँचपास गराउने आिद ।  
 

४. उपसंहारः   

ॅ ाचार िनवारण गन सन्दभर्मा अिख्तयार दु पयोग अनसंुधान आयोगले पवर् नात्मक, 
िनरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीितलाई अंिगकार गरी कायर् सम्पादन गद आएको छ । 
नेपालको संिवधानको धारा २३८ बमोिजम संवैधािनक िनकायको पमा अिख्तयार दु पयोग 
अनसंुधान आयोग गठन भई सोही संिवधानको धारा २३९ बमोिजम सावर्जिनक पद धारण 
गरेको कुनै व्यिक्तले ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोिजम 
अनसंुधान गरी अदालतमा मु ा दयर गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ । त्यसै गरी अिख्तयार 
दु पयोग अनसंुधान आयोग ऐन, २०४८ ले सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले 
अिख्तयारको दु पयोग गरेमा कानून बमोिजम अनसंुधान र अिभयोजन गन व्यवःथा रहेको 
छ। यसरी हेदार् ॅ ाचार िनवारणको लािग नेपालमा एउटा गिवर्त संवैधािनक िनकायको 
बिलयो उपिःथित रहेको छ ।  

सवर्साधारणको सखु, शािन्त र आिथर्क िहतको  लािग आिथर्क अनशुासन, नैितकता र 
सदाचार कायम राख्न ॅ ाचार िनवारणका लािग िविवध कानूनी व्यवःथा सिहतको ॅ ाचार 
िव को बिलयो फौजदारी काननु ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ूचलनमा रहेको छ ।    
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ॅ ाचार िव को बिलयो संवैधािनक िनकाय तथा फौजदारी कानूनको संःथागत र काननुी 
संरचना मौजदु रहे पिन अपेिक्षत पमा नेपालमा ॅ ाचारको अपराधमा कमी आएको 
पाँइदैन। नेपालको कुनै पिन क्षेऽ ॅ ाचारको जालोबाट अछुतो छैन । राज्यका सरकारी 
िनकायह , िनजी तथा सावर्जिनक संःथानह  साथै गैरसरकारी संःथाह मा समेत ॅ ाचार 
हनुे गरेको पाइन्छ । अिहले मलुकुमा ॅ ाचार गम्भीर चनुौतीका पमा रहेको छ । यसको 
सबैभन्दा गम्भीर असर रा को िवकास िनमार्णमा तथा गिरब समदुायमा परेको छ । 
ॅ ाचारकै कारण गिरब जनता झनै गिरब र पीिडत बन्दै गइरहेका छन ् भने िवकास 
िनमार्णको काममा अवरोध उत्प  भएको छ । नैितकता तथा सदाचारमा आएको िगरावट; 
िव मान काननुी व्यवःथाको ूभावकारी ूयोगको कमी; ॅ ाचारलाई सामािजक संरक्षण एवंम 
ूोत्साहन ूा  हनु;ु अनगुमन, मूल्या न ूणाली ूभावकारी नहनु;ु दण्ड र परुःकार ूणालीको 
उिचत ूयोग नहनुलेु ॅ ाचार मौलाएको पाइन्छ ।  

समाजमा नैितकता तथा सदाचारलाई अक्षुण राखी पारदिशर्तालाई ूव र्न गरी 
ॅ ाचारीलाई सामािजक विहंकरणको नीित अवलम्बन गद सावर्जिनक पदािधकारीह लाई 
आफ्नो िजम्मेवारी ूित उ रदायी र सजग बनाउने तथा  ॅ ाचार िनयन्ऽणमा संलग्न 
िनकायह को क्षमता अिभविृ  गद ॅ ाचार िनवारण सम्बन्धमा िनरोधात्मक एवं उपचारात्मक 
उपायको अवलम्बन गरी ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धी काननुको ूभावकारी कायार्न्वयनबाट 
ॅ ाचारलाई न्यिुनकरण गनर् सिकन्छ । ॅ ाचारले राि य अिःमतालाई नै धरापमा पारेको छ 
। ॅ ाचार िनयन्ऽण गनर् सानोितनो ूयासले नपगु्ने भएका कारण हामी सम्पूणर् नागिरक 
एकजटु भएर ॅ ाचारको िव मा आवाज उठाएर अिघ बढ्न ुआवँयक छ। ॅ ाचार 
गम्भीर ूकृितको सामािजक अपराध भएका कारण यसलाई िनयन्ऽण गरी सशुासन कायम 
गनुर् हामी सबैको दाियत्व हो । तसथर्, ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग रा का सवर्साधारण 
नागिरक, कमर्चारी, रा का िविभ  िनजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संःथाह  र 
ॅ ाचारिव का सम्पूणर् िनकायह  एकजटु भएर ॅ ाचारिव को अिभयानमा लािगपरेको 
खण्डमा मलुकुबाट सधका लािग ॅ ाचार उन्मूलन गरी देशमा सशुासन कायम गनर् 
सिकन्छ। 
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gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf d'2fdf  
;jf]{Rr cbfntsf] Goflos b[li6sf]0f 

 
gf/fo0fk|;fb zdf{ 

 
!= gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] cjwf/0ff (Concept)  

gSsnL (Counterfeit or Fake) eGgfn] unt tl/sfaf6 k|fKt cgflws[t j:t', ;]jf jf 
lnvt eGg] a'lemG5 . csf]{ zAbdf, cfkm"n] jf:tljs ?kdf, ljlw;Ddt tl/sfn] xfl;n 
gu/]sf] / em"7f] jf kmhL{ j:t', ;]jf jf lnvtnfO{ gSsnL eGGf] ul/G5 . gSsnL rLhj:t' 
To;sf] cflwsfl/s k|lth:t} b]lvg] eP klg Tof] jf:tljs ?kdf cflh{t geO{ cgflws[t 
;+:yfaf6 vl/b jf k|fKt ul/Psf] jf u}/sfg'gL tl/sfn] k'g/f]Tkfbg ul/Psf] x'G5 . gSsnL 
;fdfgh:t} cr]n ahf/df of]Uotfsf gSsnL k|df0fkq, gSsnL gful/stf, gSsnL gf]6 
cflbsf] laulauL /x]sf] 5 .  

csf]{tkm{ z}lIfs k|df0fkq eGgfn] cfkm"n] s'g} :jLs[ltk|fKt ljBfno jf ljZjljBfnodf s'g} 
sIff jf txsf] /Ltk"j{ssf] cWoog k"/f u/L cflh{t k|df0fkqnfO{ a'lemG5 . z}lIfs 
k|df0fkqcGtu{t sIff % sf] jf ljBfjfl/lwsf] k|df0fkq;d]t kg{ ;S5g\ . o:tf] z}lIfs 
k|df0fkq ;DalGwt JolQmn] cWoog u/]sf] d'n'scg';f/ :jb]zL jf ljb]zL lzIf0f ;+:yf jf 
ljZjljBfnon] hf/L u5{g\ .  

dflg;sf] Jofjxfl/s hLjgdf z}lIfs k|df0fkqsf] 7"nf] dxTj /x]sf] 5 . s'g} /f]huf/Ldf 
k|j]z ug{, s'g} lgo'lQmsf nflu u|fXo x'g, s'g} ljifosf] cWofkg ug{ jf ;dfhdf klxrfg jf 
dfGotf k|fKt ug{ z}lIfs k|df0fkqsf] b}lgsh;f] pkof]lutf x'g] ub{5 . JolQmx¿sf clwsf+z 
z}lIfs k|df0fkq ;SsnL jf /Ltk"j{ssf g} x'g] u5{g\ . t/, sltko JolQmx¿n] ;/sf/L ;]jfdf 
k|j]z ug{, a9'jf x'g jf cGo cj;/ xft kfg{ :jb]z jf ljb]zaf6 gSsnL z}lIfs k|df0fkq 
klg unt tl/sfn] k|fKt ug]{ u5{g\ h;n] ljleGg sfg'gL ljjfbnfO{ hGd lbg] u5{ .  

 
@= gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] k|flKt / k|:t'ltnfO{ ck/fwLs/0f ug'{kg]{ sf/0fx¿ 
(Reasons) 

cfkm"n] cWoog g} gu/]sf] ljifo jf txsf] cWoog k"/f u/]+ egL To;sf] gSsnL k|df0fkq 
xfl;n ug]{ / To;nfO{ cfˆgf] lghL nfesf nflu k]z u/]/ cjfl~5t cj;/ k|fKt ug]{ k|j[lQ 
cGo d'n'sdf h:t} g]kfndf klg bzsf}+b]lv ljBdfg 5 . gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf sf/0f 
pQm ljifo jf tx ;fFlRRfs} cWoog u/]sf] csf]{ pDd]bjf/n] cj;/sf] gf]S;fg p7fpg'kg]{ x'G5 
eg] u}/sfg'gL 9+un] To:tf] k|df0fkq xfl;n u/]sf] JolQmn] cgflws[t kmfObf lng] ub{5 . ;fy}, 
ljz]if ;Lk / bIftf cfjZoskg]{ k|fljlws If]q -h:t} M :jf:YosdL{, s[lif k|fljlws, jg 
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k|fljlws, cldg, kz' k|fljlws_ df gSsnL z}lIfs k|df0fkqwf/Ln] ;]jfk|jfxs} hf]lvd 
lgDTofpg ;S5 .  

;LkljxLg sd{rf/Ln] ToxL ;Lksf] If]qdf sfd ubf{ ;]jfu|xLx¿ hf]lvddf kg'{ :jfefljs 
x'g hfG5 . csf]{tkm{, o;n] csf]{ jf:tljs k|df0fkqwf/LnfO{ cg'lrt dsf{ kfl//x]sf] x'G5 . 
o;} sf/0f, gSsnL z}lIfs k|df0fkq wf/0f ug]{ / To;nfO{ s'g} lgsfodf k]z u/]/ kmfObf lng] 
sfo{nfO{ ck/fwLs/0f ug'{k/]sf] xf] . ljZjsf h'g;'s} d'n'sdf klg o:tf] sfo{nfO{ jlh{t / 
b08gLo agfOPsf] 5 . o;nfO{ ;fj{hlgs ljZjf;sf] b'?kof]u u/]sf] -Breach of Public 
Trust_ ck/fwsf] ?kdf lng] ul/G5 .  

gSsnL z}lIfs k|df0fkq;DaGwL s;"/ Strict Liability o'Qm Ps Possessory Crime xf] . 
nfu"cf}ifw / xftxltof/ d'2fdf h:t} o:tf d'2fdf klg k|ltalGwt j:t' jf lnvt cleo'Qmaf6 
a/fdb x'g' g} s;"/ 3f]if0ff ug{sf nflu kof{Kt x'G5 . To; k5fl8sf] cleo'Qmsf] lgot jf 
cfzo a'lem/xg' kb}{g . k|flKtdfq} klg s;"/ x'g] x'Fbf o:tf gSsnL z}lIfs k|df0fkqaf6 
;DalGwt JolQmn] s'g} kmfObf jf cj;/ lnof] jf lnPg eGg] s'/f uf}0f dxTjsf] x'G5 . ;jf]{Rr 
cbfntaf6 k|ltkflbt ljleGGf glh/, l;4fGtdf ;d]t oL s'/fx¿ af]lnPsf] l:ylt 5 .  

 
#= gSsnL z}lIfs k|df0fkq / k|rlnt sfg'gL Joj:yf -Prevailing Legal Provisions_  

gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] k|flKt / k|:t'ltnfO{ g]kfnsf] ;Gbe{df x]bf{ e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)!& b]lv g} b08gLo agfOPsf] kfOG5 h;nfO{ df}h'bf e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( df 
;d]t lg/Gt/tf lbOPsf] 5 . ;flassf] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& df s'g} JolQmn] 
/fi6«;]jssf] cf]xbf kfpg] jf ;f] cf]xbfdf axfn /xg] p2]Zon] lzIff ;DaGwL s'g} of]Uotf, 
gfd, tLgk':t], pd]/, hft y/, jtg, gful/stf jf cof]Uotf 9fF6]df lghnfO{ s;"/sf] dfqf 

cg';f/ @ jif{b]lv ^ jif{;Dd s}b jf hl/jfgf jf b'j} ;hfo x'g]273 pNNf]v lyof] . ;fy}, pQm 
P]gn] ;+j}wflgs c+usf kbflwsf/L, >L % af6 lgo'Qm jf dgf]gog x'g] kbflwsf/L, >L % sf] 
;/sf/sf ljlzi6 >]0fLsf kbflwsf/L, >L % sf] ;/sf/sf] :jfldTj ePsf] ;+ul7t ;+:yfsf 
k|d'v, dxfk|aGws jf ;f] ;/xsf kbflwsf/Ln] o:tf] ;hfo x'g] s;"/ u/]sf] 7xl/Pdf lghnfO{ 

tf]lsPsf] s}bsf] ;hfodf yk % jif{sf] s}bsf] ;hfo x'g]274 u/L tf]s]sf] lyof] . gSsnL 

z}lIfs k|df0fkq ;d]tsf s;"/sf] txlssft ljz]if k|x/L clws[tåf/f x'g]275 Pj+ txlssftsf] 

l;nl;nfdf lx/f;tdf /x]sf] /fi6«;]js To;/L lx/f;tdf /x]sf] cjlwe/ :jtM lgnDag x'g]276 
k|aGw pQm P]gn] u/]sf] lyof] .  

                                                            
273 bkmf !@  
274 bkmf !$s  
275 bkmf !& 
276 bkmf @# 
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;fy}, pQm P]gadf]lhd d'2f bfo/ ug]{ xbDofb sfod ubf{ ;/sf/L jf ;fj{hlgs ;DklQ jf 
>L % sf] ;/sf/sf] :jfldTj ePsf] ;+:yfsf] ;DklQ lxgfldgf u/L e|i6frf/ u/]sf]df s'g} 
xbDofb gnfUg] / ;f] afx]s c? e|i6frf/sf] s;"/df ljefuLo sf/afxL ;dfKt ePsf] ldltn] 
^ dlxgfsf] / ljefuLo sf/afxL gePsf]df cg';Gwfgsf] sf/afxL ;'? ePsf] ldltn] @ jif{sf] 

xbDofb x'g]277 egL k|i6 kf/]sf] b]lvG5 . e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& cGtu{t ;hfo x'g] 
gSsnL z}lIfs k|df0fkq ;d]tsf s;"/sf] cleof]udf cbfntdf rnfO{g] ;a} d'2fx¿ ;/sf/ 

jfbL eO{ ljz]if k|x/L clws[tsf] gfdaf6 bfo/ ul/g]278 tyf cleo'Qm /fi6«;]jspk/ 
cbfntdf d'2f bfo/ x'gf;fy cleo'Qm /fi6«;]js tTsfn lgnDagdf /x]sf] /x]g5 eg] :jtM 

lgnDagdf /xg]279 Joj:yf;d]t pQm P]gn] u/]sf] kfOG5 .  

;flassf] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& nfO{ k|lt:yfkg u/]sf] k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)%( n] ;d]t gSsnL z}lIfs k|df0fkq wf/0f jf k|:t't ug]{ sfo{nfO{ s;"/ sfod u/]sf] 
5 . o; P]gdf gSSnL z}lIfs k|df0fkq k]z ug]{ sfo{nfO{ em"§f ljj/0f lbPsf] s;"/cGtu{t 
/fVb} s'g} JolQmn] /fi6«;]jssf] cf]xbf kfpg] jf ;f] cf]xbfdf axfn /xg] jf s'g} x}l;ot, nfe 
jf ;'ljwf kfpg] p2]Zon] z}lIfs of]Uotf, gfd, tLgk':t], pd]/, hft, y/, 7]ufgf, gful/stf jf 
of]Uotf jf cGo s'g} s'/fsf] em'§f ljj/0f lbPdf jf ;f] ;DaGwL em'§f k|df0fkq k]z u/]df 
lghnfO{ s;"/sf] dfqfg';f/ ^ dlxgfb]lv ! jif{;Dd s}b / !) xhf/ ?k}ofb]lv @) xhf/ 

?k}of;Dd hl/jfgf x'g]280 u/L tf]lsPsf] 5 . o;/L x]bf{ gSsnL z}lIfs k|df0fkq;DaGwL 
s;"/df clxn]sf] P]gn] ;flassf] P]gsf] bfFhf]df ;hfonfO{ 36fPsf] l:ylt b]lvG5 . o;}u/L, 
;+j}wflgs cª\u jf lgsfosf kbflwsf/L, /fi6«kltaf6 dgf]gog jf lgo'Qm x'g] kbflwsf/L, 
g]kfn ;/sf/sf ljlzi6 >]0fL jf ;f] ;/xsf kbflwsf/L, ;fj{hlgs ;+:yfsf k|d'v dxfk|jGws 
jf ;f] ;/xsf kbflwsf/Ln] o; kl/R5]b cGtu{tsf] gSsnL z}lIfs k|df0fkq ;d]tsf] s;"/ 

u/]df lghnfO{ To:tf] s;"/df x'g] ;hfodf yk # jif{;Dd s}b ;hfo x'g]281 k|aGw ul/Psf] 
5 . o;k|sf/, tf]lsPsf kbwf/snfO{ x'g] yk ;hfo;d]t @)!& sf] P]gdf eGbf df}h"bf @)%( 
sf] P]gdf 36fOPsf] kfOG5 .  

e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( adf]lhd s;}n] o; P]g cGtu{tsf] s;"/ u/]sf] jf ug{ 
nfu]sf] 5 eGg] s'/fsf] ph'/L jf hfgsf/L k|fKt u/]kl5 cg';Gwfg clwsf/Ln] ;f] ljifosf] 

k|f/lDes 5fgljg cfjZostf cg';f/ uf]Ko ?kdf ug'{kg]{282 / k|f/lDes 5fglag ubf{ 
cg';Gwfg clwsf/LnfO{ k|fKt ph'/L jf hfgsf/L tYodf cfwfl/t ePsf] eGg] nfu]df 
tT;DaGwL ljj/0f pNn]v u/L cfjZostfg';f/ ;DalGwt lgsfo jf JolQm;Fu k|ltlqmof jf 
                                                            
277 bkmf @$s 
278 bkmf @% 
279 bkmf @^ 
280 bkmf !^  
281 bkmf @$  
282 bkmf @^ 



240 
 

:ki6Ls/0f dfu ug{ ;Sg]5283 . o;afx]s, o; P]g cGtu{tsf] gSsnL z}lIfs k|df0fkq 
;d]tsf s;"/sf] cg';Gwfg / txlssftsf] l;nl;nfdf cg';Gwfg clwsf/Ln] cfjZostfg';f/ 
s'g} klg ;/sf/L lgsfo jf ;fj{hlgs ;+:yf jf s;}sf] ;xof]u dfu ug{ ;Sg] / o;/L 

;xof]u dfu]sf avt ;xof]u ug'{ To:tf] lgsfo, ;+:yf jf JolQmsf] st{Jo x'g]284 
clwsf/;d]t cg';Gwfg clws[tnfO{ P]gn] k|bfg u/]sf] b]lvG5 . ;fy}, P]gadf]lhd s'g} 
/fi6«;]js d'2fsf] txlssftsf] l;nl;nfdf y'gfdf /x]sf]df To;/L y'gfdf /x]sf] cjlwe/ / 
lghpk/ d'2f bfo/ ePsf]df To:tf] /fi6«;]js ;f] d'2fsf] lsgf/f geP;Dd :jtM lgnDagdf 

/xg]5285 .  

o; P]gadf]lhd cg';Gwfg / txlssft ub}{ hfFbf ;+sng ePsf k|df0fsf cfwf/df 
cf/f]lkt s;"/ k|dfl0ft x'g g;Sg] ePdf cg';Gwfg clwsf/Ln] tT;DaGwL ph'/LnfO{ sf/0f 
;lxtsf] krf{ v8f u/L tfd]nLdf /fVg ;Sg] / o;/L tfd]nLdf /fVg] lg0f{o ePsf]df ;f]sf] 

;"rgf cf/f]lkt JolQm / ph'/jfnfnfO{ lbg'kg]{5286 . o; P]g adf]lhdsf] gSsnL z}lIfs 
k|df0fkq ;d]tsf cg';Gwfgsf] sfd sf/afxLdf ;xof]u ug]{ cleo'QmnfO{ cg';Gwfg 
clwsf/Ln] cfˆgf] ;fIfLsf] ?kdf k|:t't u/L lghnfO{ ;hfosf] dfu bfjLdf k"0f{ jf cf+lzs 

5"6 lbg ;Sg]5287 . o;k|sf/, k|:t't P]gn] cg';Gwfg sfo{df ;xof]uL cleo'QmnfO{ lhls/sf] 
;f}bfafhL -Plea Bargaining_ sf] 5"6 lbPsf] 5, h'g ;'ljwf k"j{jtL{ P]gdf lyPg .  

 
$= gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] k|flKt / k|:t'ltsf] k|j[lQ -Tendency_  

g]kfnsf] ;Gbe{df gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] k|flKt / k|:t'ltsf] k|j[lQnfO{ x]bf{ o:tf 

k|df0fkq k]z ug]{x¿df g]kfn k|x/L, ;z:q k|x/L / lzIfsx¿s} ;+Vof a9L b]lvG5288 . 
clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u -c=b'=c=cf=_ sf cg';f/ kl5Nnf] ;dodf gSsnL z}lIfs 
k|df0fkq k]z u/]/ ;/sf/L hflu/ vfg]df klxnf] gDa/df lzIfs, bf]>f] gDa/df k|x/L / t]>f] 

gDa/df :yfgLo txsf sd{rf/L 5g\289 . lghfdtL If]qsf] k|fljlws kbdf hflu/ vfg]x¿n] 
klg gSsnL z}lIfs k|df0fkq k]z ug]{ u/]sf] kfOPsf] 5 . tLdWo] clwsf+z ef/taf6 z}lIfs 

                                                            
283 bkmf @&  
284 bkmf #@  
285 bkmf ##  
286 bkmf #%  
287 bkmf %% 
288gSsnL k|df0fkqM ph'/L w]/}, d'2f yf]/}, x]g'{xf];\ M 

https://www.bbc.com/nepali/news/2014/06/140623_fake_certificate 
289gSsnL k|df0fkqsf] laulauLM ;/sf/L hflu/ vfg gSsnL z}lIfs k|df0fkq, x]g'{xf];\ M 

https://www.imagekhabar.com/news/13726/ 
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k|df0fkq vl/b u/]/ NofOPsf] 5290 . ef/tdf klg pQ/ k|b]z / laxf/sf lzIf0f ;+:yf jf 
ljZjljBfnoaf6 o:tf k|df0fkq a9Lh;f] NofOg] u/]sf] e]l6G5 .  

clVtof/n] cfly{s jif{ @)&%÷&^ df cg';Gwfg u/L bfo/ u/]sf ** j6f gSsnL z}lIfs 

k|df0fkqsf d'2fdWo] *^ j6f ef/tLo ljZjljBfnosf] /x]sf] kfOPsf] xf]291 . afFsL @ j6f eg] 

g]kfns} ljZjljBfnosf] /x]sf] clVtof/n] hgfPsf] 5292 . v'nf l;dfgf, ef/t k9\g hfFbf 
s'g} sfuhft b]vfpg' gkg]{ nufotsf sf/0fn] gSsnL z}lIfs k|df0fkqwf/Lx¿nfO{ l5d]sL 
d'n's ef/t ;xh uGtJo aGg k'u]sf] xf] . clVtof/df k/]sf] ph'/Lsf cfwf/df gSsnL z}lIfs 

k|df0fkq ;DaGwL ph'/L !) cf}+ :yfgdf /x]sf] 5293 . clVtof/sf] cf=j= @)&%÷&^ sf] 
jflif{s k|ltj]bgcg';f/ pQm cfly{s jif{sf s'n ph'/LdWo] *=%# k|ltzt ph'/L gSsnL z}lIfs 
k|df0fkq;Fu ;DalGwt 5g\ .  

clVtof/n] cf=j= @)&%÷&^ df gSsnL z}lIfs k|df0fkq a'emfpg] ** hgf lj?4 d'2f 

btf{ u/]sf] 5294 . ljleGg ;/sf/L sfof{no, ;+:yfg / z}lIfs ;+:yfdf sfo{/t sd{rf/L / 
lzIfsn] cg'lrt nfe lng, lgo'lQm / a9'jfsf nflu em"§f z}lIfs k|df0fkq k]z ug]{ u/]sf] 
l:ylt 5 . o;/L gSsnL k|df0fkq k]z ug]{ sd{rf/LnfO{ k]z u/]sf] cjlw jf ldltcg';f/ 
clVtof/n] ;flassf] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ jf xfnsf] e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)%( sf] bkmf !^ adf]lhd cg';Gwfg k"/f u/L ljz]if cbfntdf d'2f bfo/ ug]{ u/]sf]  
5 .  

clVtof/df cf=j= @)&%÷&^ ;Dddf gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf @)%$ j6f ph'/L 
/x]sf]df cl3Nnf] cf=j= af6 lhDd]jf/L ;/]sf !%$) j6f / cf=j= @)&%÷&^ df dfq} %!$ 

j6f gofF ph'/Lx¿ btf{ ePsf lyP295 .  

gSsnL z}lIfs k|df0fkq k]z u/L ;/sf/L ;]jfdf lgo'lQm lng] jf a9'jf kfpg]df sfof{no 
;xof]uLb]lv ;x;lrj :t/;DDfsf /fi6«;]js /x]sf 5g\ . lzIfs, sd{rf/L, k|x/L, snfsf/, 
lrlsT;s, kfOn6, OlGhlgo/, kqsf/b]lv /fli6«o cg';Gwfg ljefusf cg';Gwfg 
clws[t;Ddsf z}lIfs k|df0fkq gSsnL 7x/ ePsf 5g\ . g]kfnL ;]gfsf klbs / 
clws[tx¿sf] klg z}lIfs k|df0fkq obfsbf gSsnL e]l6Psf] egL ;~rf/ dfWoddf va/ 
cfpg] u/] klg ;}lgs ck/fw c=b'=c=cf= sf] If]qflwsf/leq gkg]{ x'Fbf ;]gfs} cfGtl/s Goflos 
;+oGqaf6 tL d'2fsf] sf/jfxL, lsgf/f ul/G5 . ut ;fn -@)&^_ g]kfnL ;]gfn] gSsnL z}lIfs 
                                                            
290 P]=P]=  
291 g]kfndf k]z x'g] gSsnL z}lIfs k|df0fkq w]/}h;f] ef/tsf, x]g'{xf];\ M 

https://shikshyapatra.com/2020/07/28/85290 
292 P]=P]= 
293 P]=P]= 
294 P]=P]= 
295 P]=P]=  
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k|df0fkq k]z u/]sf s]xL ;xfos /yL;lxt # bh{g ;}lgs clws[tdfly sf/jfxLsf] tof/L 

u/]sf]296 ;dfrf/ ;fj{hlgs ePsf] lyof] . pk/yL bh{fdf kbf]Gglt x'g ef/taf6 gSsnL 
z}lIfs k|df0fkq NofP/ k]z u/]sf s]xL ;xfos /yL;lxt ;fwf/0f ;]jf, ljljw ;]jf / 

k|fljlws ;]jftkm{sf # bh{g clwsf/Ldlfy 5fgljgkl5 sf/jfxLsf] tof/L eO/x]sf]297 ;}lgs 
d'Vofnon] Tolta]nf hgfPsf] lyof] . 

@)&# ;fn c;f/ # ut] #^ hgf gSsnL k|df0fkqwf/L lrlsT;snfO{ g]kfn k|x/Lsf] 
s]Gb|Lo cg';Gwfg Ao'/f] -l;cfOaL_ n] kqmfp u/]sf] va/n] ;dfh t/lËt ePsf] lyof] . 
logLx¿n] gSsnL z}lIfs k|df0fkq k]z u/]/ lrlsT;f lj1fg k9]sfdfq lyPgGf\ jif{f}+b]lv 
lrlsT;f k]zf ub{} cfO/x]sf klg lyP . lrlsT;f lj1fg cWoogsf nflu Kn; 6" jf k|df0fkq 
tx  -cfOP;;L_ df afof]nf]hL;lxt lj1fg k9]s} x'g'k5{ / Go"gtd %) k|ltzt c+s Nofpg}kg{] 
x'G5 . ToxL c+s Nofpg g;s]sf jf cg'QL0f{ ePsfx¿n] gSsnL k|df0fkq k|:t't u/L 
lrlsT;f lj1fg k9]sf] / kl5 lrlsT;s eP/ sfd u/]sf] e]l6Psf] lyof] . kqmfp k/]sf #^ 

hgfn] g} PdaLaLP; k9\gsf nflu ef/tsf] laxf/af6 gSsnL k|df0fkq NofPsf lyP298 . 
pgLx¿n] laxf/ OG6/ldl8o6 Ph's];g sfplG;nsf] gSsnL k|df0fkq k]z u/]/ ToxL cfwf/df 
lrlsT;f lj1fgsf] k9fO k"/f u/]sf] cg';Gwfgaf6 v'n]sf] lyof] . 

;LcfO{aLsf cg';f/ cfO{P:f;Lsf] gSsnL k|df0fkq NofP/ PdaLaLP; cWoog u/]sf dWo] 

!$ hgfsf] laxf/sf] OG6/ldl8o6 Ph's];g sfplG;ndf /]s8{ g} lyPg299 . cy{fTf\ ToxfF Tof] 
gfd–7]ufgfsf ljBfy{L slxNo} eg{f g} ePsf lyPgg\ . gSsnL k|df0fkq NofPsfx¿dWo] # 
hgfrflxF egf{ ePsf] b]lvG5 . t/, pQL0f{ x'g g;s]kl5 pgLx¿n] cs{fsf] gfdsf] k|df0fkqdf 

cfˆgf] gfd /fv]sf / afFsL !^ hgfn] k|df0fkqdf k|fKtf+s g} a9fPsf] e]l6of]300 . 
PdaLaLP;dfq geP/ kqmfp k/]sf dWo] !# hgfn] lrlsT;f lj1fgdf :gftsf]Q/ -Pd8L_ g} 
ul/;s]sf lyP . gSsnL k|df0fkq k]z u/]/ lrlsT;f lj1fg cWoog u/]sf #^ dWo] @$ hgf 

t ;/sf/L c:ktfnd} sfo{/t lyP301 .  

k|x/Lsf] /focg';f/ ljleGg lhNnf ;/sf/L jlsn sfo{fnox¿n] pgLx¿nfO{ ljleGg lhNnf 
cbfntdf ;flassf] d'n'sL P]g, 7uLsf] dxnsf] ! / @ g+= sf] s;'/df ;f]xL dxnsf] $ 
g+=adf]lhd ;hfo dfu ub}{ cleof]ukq k]z u/]sf lyP . t/, kl5 tL ;a}n] cbfntaf6 ;kmfO{ 
kfPsf lyP . k|ltjfbLx¿sf] sf/0faf6 s'g JolQm slxn] 7luPsf] xf] / 7uLsf] osLg lauf] 
/sd slt xf] jfbL kIfn] :ki6 v'nfpg g;s]sf] cfwf/df pgLx¿n] cf/f]lkt s;"/af6 ;kmfO{ 

                                                            
296 ha ;]gfsf clws[ts} k|df0fkq gSsnL km]nf k–of], x]g'{xf];\ M https://www.lokpath.com/story/178772 
297 P]=P]= 
298 eofjx t:jL/, x]g'{xf];\ M https://nepalmag.com.np/contemporary/2016/06/26/20160626123336 
299 P]=P]=  
300 P]=P]= 
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kfPsf lyP . olt w]/} hgrf;f] /x]sf] ax'rlr{t d'2fdf ljz'4 k|fljlws sf/0faf6 k|ltjfbLx¿ 
;a}n] cleof]u bfjLaf6 ;kmfO{ kfpg' jf:tjd} pb]snfUbf] cj:yf lyof] .  

lrlsT;sdfq xf]Og kfOn6 / OlGhgo/h:tf ;+j]bgzLn Pj+ ;Ddflgt k]zfdf /x]sf 
JolQmx¿sf] ;d]t z}lIfs k|df0fkq gSsnL km]nf k/]sf] 5 . uf]df Pc/nfOG;df sfo{/t 
Pshgf ljdfgrfnsn] cfOP;;Lsf] gSsnL k|df0fkq k]z u/]/ kl5 lkmlnlkG;af6 kfOn6 
sf];{ u/]sf] cf/f]kdf @)&# ;fnd} l;cfOaLn] kqmfp u/L d'2f rnfPsf] lyof] . pgL kqmfp 
k/]kl5 ljleGg ljdfg sDkgLsf @# hgf kfOn6n] cfkm"cfa4 Pc/nfOG;af6 /fhLgfdf lbP/ 

hxfh p8fpg 5f]8]sf lyP302 . o;}u/L, @)&# ;fnd} dxfgu/Lo ck/fw dxfzfvfn] gSsnL 
z}lIfs k|df0fkq vl/b u/L OlGhlgo/ ag]sf !) hgf / To:tf k|df0fkqsf] l8hfOg ug]{ @ 

u/L !@ hgfnfO{ kqmfp u/L d'2f rnfPsf] lyof]303 . oL ;a} 36gfqmdaf6 g]kfndf gSsnL 
z}lIfs k|df0fkqsf] hfnf] slt;Dd k'/fgf] / 3gLe"t /x]5 eGg] 8/nfUbf] tYo pb\3fl6t x'G5 .  

gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] ph'/L ;fna;fnL ?kdf w]/} kg]{ u/] klg cg';Gwfgdf l9nfO{ x'Fbf 
d'2f km5\of}{6sf] b/ eg] Go"g x'g] u/]sf] 5 . ph'/L k/]kl5 lqe'jg ljZjljBfno cyjf pRr 
dfWolds lzIff kl/ifb\ -xfn /fli6«o k/LIff af]8{_ dfkm{t z}lIfs k|df0fkq gSsnL eP, gePsf] 
k|df0fLs/0fsf nflu k7fpg'kg]{ / vf;u/L ljb]zdf /x]sf ljZjljBfnon] l9nfO{ ul/lbgfn] 

o:tf] x'guPsf] b]lvG5304 .  

clVtof/n] vf;u/L cf=j= @)^$÷^% b]lv gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf d'2fnfO{ 

k|fyldstfsf ;fy cl3 a9fPsf] kfOG5305 . t/, To;kl5sf cfly{s jif{x¿df ph'/L k/]sf] 

;+Vofsf] !# k|ltztsf] xf/fxf/Ldf dfq} d'2f bfo/ ul/Psf] 5306 . ;DalGwt ljZjljBfnon] 
z}lIfs k|df0fkq gSsnL ePsf] k|df0fLs/0f u/]/ k7fPdfq} d'2f bfo/ ug]{ / ;f] k'li6 gePdf 
To:tf] d'2fnfO{ tfd]nLdf /fVg] ul/G5 . bfo/ ul/Psf clwsf+z d'2fdf k|ltjfbLx¿sf] s;"/ 
7x/ x'g] u/]sf]   5 . z+sf:kb z}lIfs k|df0fkqx¿ k|df0fLs/0fsf nflu ;DalGwt :jb]zL jf 
ljb]zL ljZjljBfnodf k7fOGf] / Totfaf6 k|df0fLs/0f x'g g;s]sf] egL n]vLcfPsf 
k|df0fkqsf xsdf dfq d'2f rnfOg] x'Fbf ;kmntf k|ltzt clws x'g k'u]sf] xf] .  

gSsnL z}lIfs k|df0fkqnfO{ ;d]t e|i6frf/hGo Ps s;"/sf] ?kdf dflgg] x'Fbf cGo 
e|i6frf/ d'2fdf h:t} o;sf] ph'/L c=b'=c=cf=df nfUg], ;f]xL cfof]un] cg';Gwfg u/L ljz]if 
cbfntdf d'2f bfo/ ug]{ jf d'2fnfO{ tfd]nLdf /fVg], ljz]if cbfntdf d'2f bfo/ ePkl5 
ljz]if ;/sf/L jsLn sfof{nosf ;/sf/L jsLnåf/f jfbL g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 ax;k}/jL 

                                                            
302 kfOn6÷OlGhlgo/ klg gSsnL, x]g'{xf];\ M 

https://nepalmag.com.np/contemporary/2016/06/26/20160626123336 
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ug]{, ljz]if cbfntaf6 k|ltjfbLn] cf/f]lkt s;"/df ;kmfO{ kfPdf / cfwf/, sf/0f kof{Kt /x]df 
clVtof/n] ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg ug]{ Pj+ o:tf d'2fdf dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nodf 
sfo{/t ;/sf/L jsLnåf/f jfbL g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 ax;k}/jL x'g] Joj:yf 5 .  

%= gSsnL z}lIfs k|df0fkq;DaGwL d'2fdf ;jf]{Rr cbfntsf] Goflos b[li6sf]0f  
-Judicial  Perspective_  

g]kfnsf] ;+ljwfg -@)&@_ n] # txsf cbfntsf] kl/sNkgf u/]sf 5 M lhNnf cbfnt, 

pRr cbfnt / ;jf]{Rr cbfnt307 . oLdWo] ;jf]{Rr cbfnt clen]v cbfntsf] ?kdf /xg] 

tyf ;+ljwfg / sfg'gsf] JofVof ug]{ clGtd clwsf/ ;jf]{Rr cbfntnfO{ /x]sf] 5308 . 
d'2fdfldnfsf] /f]xdf o; cbfntn] u/]sf] ;+ljwfg / sfg'gsf] JofVof jf k|ltkfbg u/]sf] 

sfg'gL l;4fGt ;a}n] kfng ug'{ kg]{5309 .  
o;k|sf/, s'g} d'2fsf] /f]xdf ;jf]{Rr cbfntn] k|ltkfbg u/]sf] sfg'gL l;4fGt ;dfg tYo 

/x]sf cGo d'2fdf dftxtsf cbfntsf nflu dfu{bzL{ x'g] x'Fbf o; cbfntaf6 k|ltkfbg 
ePsf Pj+ g]kfn sfg'g klqsf -g]=sf=k=_ df k|sflzt glh/x¿sf] d'2flkR5] cfˆg} dxTj /xg] 
u/]sf] 5 . jfbL / k|ltjfbL tkm{sf ;/sf/L jsLn Pj+ sfg'g Joj;foLx¿n] cf–cfˆgf] kIfsf] 
lxtfy{ oL glh/x¿nfO{ p4[t ug]{dfq xf]Og, dftxtsf cbfntsf nflu Ps ;Gbe{ljGb'sf 
?kdf ;d]t oL sfg'gL l;4fGtx¿n] pkof]uL e"ldsf v]Ng] ub{5g\ .  
o;} kl/j]zdf e|i6frf/ lgjf/0f P]gcGtu{t kg]{ gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf d'2fdf ;d]t 
;jf]{Rr cbfntaf6 cg]sf}+ glh/, l;4fGtx¿ :yflkt ePsf 5g\ . oxfFg]/ dggof]Uo s'/f s] 5 
eg] gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf clwsf+z d'2fdf k|ltjfbLx¿sf] s;"/ 7x/ ePsf] 5 eg] 
sd}dfqn] jfbL bfjLaf6 ;kmfO{ kfPsf 5g\ . z'? ljz]if cbfntn] s;"/ 7x/ u/L ;hfo u/]sf 
clwsf+z d'2f k'g/fj]bgsf] /f]xdf ;jf]{Rr cbfntaf6 ;d]t z'? ;b/ x'g] u/]sf] b[i6fGt 5 . 
o;sf] cy{, gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf d'2fdf ljz]if cbfnt / ;jf]{Rr cbfnt b'j}sf] 
b[li6sf]0f cg'bf/ /x]sf] / o:tf sfo{n] k|>o kfpg' x'Fb}g eGg] lbzfdf km};nfx¿ cfPsf] 
b]lvG5 . cWoogsf] ;xhtf / t'ngfTds ljZn]if0fsf nflu oL glh/x¿nfO{ k|ltjfbLsf] s;"/ 
sfod ePtkm{ / ;kmfO{ kfPtkm{ cyf{t jfbL kIfsf] cg's"n Pj+ k|ltjfbL kIfsf] cg's"n u/L @ 
efudf afF8\g ;lsG5 M  
 
s_ k|ltjfbLsf] s;"/ sfod ePtkm{sf glh/x¿  
!=   clVtof/ b'¿kof]u cg';Gwfg cfof]usf cg';Gwfg clws[t g]qk|;fb ;'j]bLsf] 

k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/ lj= hogf/fo0f cfrfo{, d'2f M e|i6frf/ -gSsnL k|df0fkq_310.  

                                                            
307 wf/f !@&-!_  
308 P]=P]= 
309 wf/f !@&-$_  
310 g]=sf=k=@)&$, c+s %, lg=g+=(*!& -km};nf ldlt M @)&#.!!.@$_  
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d'2fsf] ;+lIfKt tYo M nf]s ;]jf cfof]uaf6 lnOPsf] zfvf clws[tsf] v'Nnf k|ltof]lutfdf 
pQL0f{ ePsf hogf/fo0f cfrfo{n] OG6/ldl8o6 k/LIffsf] k|df0fkq ef/taf6 NofPsf] x'Fbf 
sf/jfxL ul/kfpF egL kjgs'df/ Gof}kfg]n] c=b'=c=cf= df ldlt @)^).)&.)& df ph'/L lgj]bg 
bt{f u/fPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M ;fdfGo k|zf;g dGqfnoaf6 lghsf] k|df0fkq dufpFbf lghn] 
zfvf clws[t kbdf z'¿ lgo'lQm x'g k]z u/]sf] ;Gf\ !((% df cg'qmdfÍ &!%^@& af6 
OG6/ldl8o6 k/LIff, dfWolds lzIff kl/ifb, pQ/k|b]z ef/taf6 pQL0f{ u/]sf] z}lIfs 
of]Uotfsf] k|df0f kq;d]t k|fKt ePsf]n] ;f] k|df0fkq pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL 
eQmk'/dfkm{t k|df0fLs/0fsf] nflu n]vL k7fpFbf dfWolds lzIff kl/ifb\, If]qLo sfo{fno, 
jf/f0ff;L, ef/tsf] ;Tofkg @!& lbgfÍ !@.)#.@))$ sf] kq;fy k|fKt k|df0fLs/0f ljj/0fsf] 
qm=;+=!) df k/LIffM OG6/ldl8o6, jif{ !((%, cg'qmdf+sM &!%^@&, cg"bflgt gxL x} egL n]vL 
cfPsf] ljj/0f pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL eQmk'/sf] ldlt @)^).!@.@# sf] 
kq;fy c=b'=c=cf=df k|fKt ePkl5 clVtof/n] ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf 
!@, @( Pj+ k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ sf] s;'/ u/]sf] b]lvg 
cfPsf]n] lghnfO{ e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@, @( Pj+ k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd ;hfo ul/kfpg] dfubfjL lnO{ lghlj?4 cf/f]kkq btf{ 
u/]sf] b]lvG5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M o;df k|ltjfbLn] OG6/ldl8o6 k/LIffsf] ljjflbt k|df0f kqsf] 
cfwf/df geO{ lqe'jg ljZjljBfnoaf6 aL=P8= k/LIff pQL0f{ u/]sf] sf/0fn] dfq k/LIffdf 
;dfj]z eO{ ;kmn ePsf] b]lvG5 . o;/L bfjLcg';f/ ljjflbt OG6/ldl8P6 k/LIffsf] k|df0f 
kqsf] cfwf/df gf]s/Ldf k|j]z u/]sf] geO{ aL=P8= pQL0f{ u/]sf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f 
kqsf] cfwf/df nf]s ;]jf cfof]uaf6 lnOPsf] zfvf clws[t kbsf] v'Nnf k|ltof]lutfdf 
;xefuL eO{ ;f] k/LIff pQL0f{ u/]sf] b]lvg cfof] . s'g} cf]xf]bf jf kb kfpg jf a9'jf 
k|of]hgsf] nflu gSsnL k|df0fkq k|fKt u/]sf] cj:yf b]lvg gcfO{ g]kfnaf6 ;~rflnt 
P;=Pn=;L / lqe'jg ljZjljBfnoaf6 lnOPsf] k|df0fkq tx, aL=P8=, Pd=P8= / Pn=Pn=la= 
k/LIff;d]t pQL0f{ u/]sf] cj:yf /x]ePsf] b]lvFbf lghnfO{ cleof]u bfjLadf]lhd s;'/bf/ 7x/ 
ug{ Gofof]lrt / sfg"g;Ddt gePsf]n] k|ltjfbLn] Gofosf] /f]xdf cf/f]lkt s;'/af6 ;kmfO{ 
kfpg] 7x5{ egL  ljz]if cbfnt, sf7df8f}+sf] ldlt @)^^.@.!& sf] km};nf . 

ljz]if cbfntsf] pQm km};nflj?4 c=b'=c=cf= n] ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg btf{ ub{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k|:t't d'2fdf lgh k|ltjfbL hogf/fo0f cfrfo{n] ljjflbt z}lIfs 
of]Uotfsf] k|df0fkq @)%& ;fnsf] nf]s ;]jf cfof]usf] zfvf clws[tsf] k|f/lDes k/LIffdf 
;fd]n x'g k]z u/L k/LIffdf ;fd]n eO{ pQL0f{;d]t eO{ ;]jfk|j]z u/]sf] b]lvof] . plNnlvt 
sfg"gL Joj:yfn] of]Uotf jf cfof]Uotf 9fF6\g] sfo{nfO{ cfk/flws sfo{ egL kl/eflift u/L 
;hfo;d]tsf] Joj:yf u/]sf] x'Fbf bkmf !@ cg';f/sf] ck/fw x'g of]Uotf jf cof]Uotf 
9fF6]sf]df To;af6 nfe lnO{ ;s]sf] jf lng gkfPsf] jf glnPsf] eGg] s'/f ;fGble{stf x'Fb}g . 
k|:t't d'2fdf k|ltjfbLn] df}sfdf pQm gSsnL em'Ýf k|df0fkq k]z u/L k/LIffdf ;fd]n ePsf] 
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/ ;f]xL k/LIffdf pQL0f{ ePsf cfwf/df xfnsf] pRr tx xfl;n u/]sf];d]t b]lvFbf pQm 
ljjflbt z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z u/L nfe glnPsf] eGg] s'/fdf ;xdt x'g ;lsPg . 

t;y{, dfly plNNflvt tYo, sfg"gL Joj:yf, cfwf/ sf/0faf6 k|ltjfbL hogf/fo0f 
cfrfo{nfO{ cf/f]lkt s;'/af6 ;kmfO{ lbg] u/L ldlt @)^^.)@.!& df ljz]if cbfnt, 
sf7df8f}+af6 ePsf] km};nf ldn]sf] gb]lvFbf pN6L eO{ lgh k|ltjfbLn] cfkm";Fu gePsf] em'Ýf 
z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f kq b/vf:t kmf/fddf pNn]v u/L ;]jf k|j]z u/]sf] sfo{ tTsfn 
k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ adf]lhdsf] s;'/ b]lvFbf lghnfO{ ;f]xL 
P]gsf] bkmf @( adf]lhd ¿= %)).– hl/jfgf;d]t x'g] . 
 

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 ljjflbt k|df0fkq k]z u/]sf] s'/fnfO{ k|ltjfbLn] cg';Gwfg Pj+ cbfnt;dIf :jLsf/L 
aofg u/]sf] cj:yfdf ;f] k|df0f kq em'¶f b]lvPkl5 k|ltjfbLn] cf/f]lkt s;'/ u/]sf] 
xf]Og egL eGg ldn]g . d'2fsf] hl/ofdf p7]sf] ljjfbsf] lg¿k0f ;f]xL ljGb'df 
;dfKt x'g] u/L cbfntn] lg0f{o lbg'kg{] .  
 

 nf]s ;]jf cfof]usf] b/vf:t kmf/fddf cfkm"n] tNnf] txsf] z}lIfs of]Uotf pNn]v 
ug{'kg{] dxndf em'Ýf k|df0fkq g} pNn]v ul//x]sf k|ltjfbLn] pQm cf]xbf jf kb k|fKt 
ug{sf nflu k]z u/]sf x}gGf\, lyPgGf\ egL dfGg' / ;f] k|df0fkqsf] cfwf/df gf]s/Ldf 
k|j]z u/]sf] xf]OgGf\, lyPgGf\ eGg' dgfl;a gb]lvg] .  
 
 

 k|ltjfbLn] k]z u/]sf] ljjflbt z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq nf]s ;]jf cfof]usf] 
k/LIffdf ;fd]n x'g el/g] b/vf:t kmf/fddf pNn]v u/]sf] cj:yf kl/l:yltaf6 
lghn] ;f] ;/xs} jf ;f]eGbf dflyNnf] cGo z}lIfs of]Uotf k|fKt u/]sf 5Gf\ eGg] 
cfwf/df ;f] k|df0fkq k|of]uxLg 5 eGg] dfgL, eO;s]sf] / ul/;s]sf] s;'/af6 
5'6sf/f lbg gldNg] .  
 

@=  gfu]Gb|axfb'/ ltjf/L lj= ;'u|Ljk|;fb ofbjsf] ph'/L lgj]bgn] g]kfn ;/sf/, d'2f M 

 em'§f z}lIfs k|df0fkq k]z u/L e|i6frf/ u/]sf]311 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M pRr dfWolds ljBfno v'bfafu/, ?kGb]xLsf] ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf tTsfnLg cWoIf gfu]Gb|axfb'/ ltjf/Ln] gSsnL z}lIfs k|df0fkq k]z u/L ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf ePsfn] pQm z}lIfs k|df0fkq 5fglag u/L cfjZos sf/afxL 
ul/kfpmF eGg] ;'u|Ljk|;fb ofbjsf] c=b'=c=cf=;dIf k]z ePsf] ph'/Lkqaf6 k|:t't d'2fsf] 
p7fg ePsf] b]lvG5 .  

                                                            
311 g]=sf=k=@)&$, c+s #, lg=g+=(&&% -km};nf ldlt M @)&#.)#.!#_  
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c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M k|ltjfbL gfu]Gb|axfb'/ ltjf/Ln] xfO:s'n txsf] z}lIfs k|df0fkq em'§f 
agfO{ k]z u/L ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf kbsf] lgjf{rgsf] nflu pQm unt 
k|df0fkqsf] k|of]u u/L pQm kbdf lgjf{lrt eO{ sfdsfh;d]t u/]sf] b]lvPsf]n] lghsf] ;f] 
sfo{ e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ cg';f/sf] s;'/ u/]sf] x'Fbf 
k|ltjfbL gfu]Gb|axfb'/ ltjf/LnfO{ ;f]xL P]gsf] bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd ;hfo 
ul/kfpmF eGg] dfubfjL;lxt c=b'=c=cf=n] z'? ljz]if cbfntdf cf/f]kkq bfo/ ub{5 .  
 

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|ltjfbL gfu]Gb|axfb'/ ltjf/Ln] em§f z}lIfs of]Uotfsf] 
k|df0fkq k]z u/L e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ sf] s;'/ u/]sf] 7x/]sfn] 
lghnfO{ P]= bkmf !^-!_ adf]lhd ^ dlxgf s}b / ?=!),))).– hl/jfgf x'g] 7x5{ eGg];d]t 
Joxf]/fsf ljz]if cbfntsf] ldlt @)&).)(.@! sf] km};nf .  
 

pQm km};nflj?4 k|ltjfbL gfu]Gb|axfb'/ ltjf/Ln] ;jf]{RRf cbfntdf k'g/fj]bg bfo/ ub{5g\ .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k|:t't d'2fdf k'g/fj]bs k|ltjfbLn] em'§f k|df0fkq k]z u/L 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf kbdf lgjf{lrt eO{ sfd sfh;d]t ub} cfPsf] eGg] 
b]lvFbf plNnlvt sfg"gL Joj:yfcg';f/ g} lgh k|ltjfbL gfu]Gb|axfb'/ ltjf/LnfO{ ;hfo x'g]      
b]lvof] . t;y{ ljz]if cbfntsf] km};nfnfO{ cGoyf eGg ldn]g .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGt M  

 k'g/fj]bs k|ltjfbLn] em'§f k|df0fkq agfP, gagfPsf] ;DaGwdf st}af6 k|Zg 
gp7]sf] xF'bf k|df0fkq agfPsf] ldltdf nfu" /x]sf] sfg"g cyf{t\ e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)!& cfslif{t x'g] geO{ lgh k|ltjfbLn] kmfObf k|fKt ug{sf] nflu pQm 
k|df0fkq k]z u/]sf] ;dodf tTsfn axfn /x]sf] sfg"gL Joj:yf g} cfslif{t x'g] 
x'Fbf k|ltjfbLsf xsdf e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( g} cfslif{t x'g] .  

#=  ;+hLjs'df/ /fo lj= c=b'=c=cf=sf] tkm{af6 cg';Gwfg clws[t dx]z yfkfsf] 
 k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/, d'2f M em'§f lzIfs cg'dltkq k]z u/L e|i6frf/ 

 u/]sf]312 . 

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M ;+hLjs'df/ /fo;d]tn] gSsnL cWofkg cg'dltkq agfO{ hgtf 
df=lj=, cujf{, ;nf{xLdf lg=df=lj= lzIfs t[tLo kbdf lgo'lQm eO{ sfo{ u/]sf] ;DaGwdf 
sf/jfxL ul/kfpmF eGg] ph'/L /fli6«o ;ts{tf s]Gb|dfkm{t c=b'=c=cf=df k|fKt ePsf] . lgh 
lzIfs ;+hLjs'df/ /fosf] cWofkg cg'dltkq 7Ls x'g\÷xf]Ogg\ eGg] ;DaGwdf /fli6«o 
;t{stf s]Gb|n] k|f/lDes cg';Gwfgsf] nflu lzIfs ;]jf cfof]udf k|df0fLs/0fsf] nflu 
k7fpFbf o; cfof]usf] clen]vdf pNn]v gePsf] egL r=g+=$() ldlt @)^*.)%.)* sf] 
kqaf6 hfgsf/L k|fKt eO{ /fli6«o ;t{stf s]Gb|sf] k=;+= $÷)^*÷^( r=g=+$() ldlt 
                                                            
312 g]=sf=k=@)&#, c+s *, lg=g+=(^%$ -km};nf ldlt M @)&@.!).!)_  
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@)^*.)&.)& sf] kq;fy c=b'=c=cf=df k7fO{ ldl;n ;+nUg /x]sf] . o;} hl/ofaf6 k|:t't 
d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M k|ltjfbL ;+hLjs'df/ /fon] k]z u/]sf] :yfoL cWofkg cg'dltkq     
-k|=k=g+= @#)%^, ldlt @)^$.)*.!)_ sf] /fli6«o ;ts{tf s]G›n] k|f/lDes cg';Gwfgsf nflu 
lzIfs ;]jf cfof]u, ;fgf]l7dL, eQmk'/df k|df0fLs/0fdf k7fO{ pQm cfof]uaf6 lh=lz=sf= 
;n{fxLaf6 @)^@ ;fndf dfWoflds tx /f]=g+= ))*@ af6 t¿0fs'df/ l;+x pQL0f{ ePsf] / 
cGosf] xsdf o; cfof]usf] clen]vdf pNn]v gePsf] egL k=;+= )^*.^(, r=g+=$(), ldlt 
@)^*.)%.@* sf] kq /fli6«o ;ts{tf s]G›sf] k=;+=$.)^*.^(, r=g+=!$), ldlt @)^*.)&.)& 
sf] kq;fy n]vL cfPsf]n] lghsf] k|df0fkq em'§f b]lvg cfof] / ;f]xL cWofkg cg'dltkq 
k]z u/L lhNnf lzIff sfo{fnocGtu{t >L hgtf df=lj=, cuj{fsf] lg=df=lj, t[tLo >]0fL, 
lzIfs kbdf k|j]z u/]sf] b]lvPaf6 lghsf] To:tf] sfo{ ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& 
sf] bkmf !@ / k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ cg';f/sf] s;'/ b]lvg 
cfPsf] x'Fbf lgh k|ltjfbL ;+hLjs'df/ /fonfO{ ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf 
!@ / @( tyf k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd ;hfo x'g dfu 
bfjL lnOPsf] 5 eGg];d]t Joxf]/fsf] ldlt @)^(.)@.)! sf] cf/f]kkq clVtof/n] z'? ljz]if 
cbfntdf bfo/ ub{5 . 

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|ltjfbL ;+hLjs'df/ /fon] k]z u/]sf] :yfoL cWofkg 
cg'dltkq em'§f b]lvg cfPsf]n] k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^ sf] 
pkbkmf -!_ sf] s;'/ u/]sf] 7x5{ . ;f] 7xgf{n] lghnfO{ ;f]xL P]gsf] bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ 
adf]lhd ^ dlxgf s}b / ?=!),))).– hl/jfgf x'g] 7x5{ eGg] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Faf6 
ldlt @)^(.*.!# df ePsf] km};nf .  

pQm km};nflj?4 ;jf]{Rr cbfntdf k|ltjfbL ;+hLjs'df/ /fosf] k'g/fj]bg kb{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k'g/fj]bs ;+hLjs'df/ /fon] em'§f cWofkg cg'dlt k|df0fkq 
k]z u/L ldlt @)^^.)&.@& b]lv lg=df=lj= lzIfs t[[tLo >]0fLsf] c:yfoL lzIfs kbdf 
lgo'lQm lnPsf] tYo k|dfl0ft ePsf] b]lvFbf tTsfn sfof{Gjogdf /x]sf] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, 
@)%( sf] bkmf !^-!_ sf] s';/df ;f]xLadf]lhd s;'/bf/ 7x/ u/L ;hfo u/]sf] ljz]if 
cbfnt, sf7df8f}Fsf] km};nf cGoyf ePsf] b]lvg cfPg .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 em'§f of]Uotf, em'§f k|df0fkq k]Zf u/L nfe lng] s'/f e|i6frf/ lgjf/0f P]gcGtu{tsf 
s;'/ eO{ e|i6frf/ lgjf/0f P]gcg';f/ sf/jfxL x'g] ljifo x'g\ . lgj]bssf] lgo'lQmsf] 
j}wtfdf s'g} JolQm ljz]ifn] gfn]; ug'{ / gSsnL Joxf]/fsf] lnvt k]Z u¥of] eGg] 
ljifo,  o;df d'2f rnfpg'kg]{ clwsf/L jf JolQm / d'2fsf] sf/afxLsf] k|lqmof g} 
5'§f5'§} x'G5 . lgo'lQm lbg] qmddf clVtof/k|fKt lgsfon] k|rlnt sfg"gn] tf]s]sf] 
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k|lqmof gk'¥ofO{ u}/sfg"gL ?kdf lgo'lQm u/]df lgo'lQm sfg"gadf]lhd 5, 5}g egL l/6 
lgj]bgsf] /f]xdf o; cbfntn] hFfRg], x]g]{ ub{5 . o:tf lgo'lQm k|lqmofsf af/]df k/]sf] 
lgj]bgn] sfg"gn] e|i6frf/ s;'/ x'g] egL lgwf{/0f u/]sf em'§f k|df0fkqsf] cg';Gwfg 
ug{] ljifonfO{ k|efj kfg{ ;Sb}g . cfkm"n] xfl;n u/]sf] lzIf0f cWofkg cg'dltkq 
cflwsfl/s lgsfoaf6 hf/L ePsf] ;2] ;Ffrf] xf] egL k|dfl0ft ug]{ bfloTj ;/sf/L 
;]jfdf nfe lng] p2]Zon] k]z ug]{ JolQmdf g} lglxt x'G5 . k|df0fsf] k/LIf0f u/L ;2] 
jf em'§f s] xf] egL lg0f{o ug]{ ljifo l/6 lgj]bgaf6 pkrf/ k|bfg ug]{ ljifoj:t' x'g 
;Sb}g . em'§f k|df0fkqsf] ljifo /fHo / ;dfhnfO{ c;/ kfg]{ uDeL/ k|s[ltsf] 
;/sf/jfbL ck/fw x'g] x'Fbf lzIfs 5gf}6 ;DaGwdf clgoldttf eof] egL klxn] 
lgj]bg btf{ u/]sf] ljifon] em'§f cWofkg cg'dltkq k]z u/L nfe lnPsf] ;DaGwdf 
cg';Gwfg u/L sfg"gadf]lhd d'2f rnfpg] clwsf/nfO{ c;/ kf5{ egL cy{ ug{ 
Goof]lrt gx'g] x'Fbf bf]xf]/f] d'2f rnfOof] eGg] k|ltjfbLsf] k'g/fj]bg lhls/ plrt 
/x]sf] gb]lvg] .  
 

 e|i6frf/sf] s;'/df h'g;'s} JolQm jf lgsfonfO{ ;"rgf, ph'/L lbg] clwsf/ sfg"gn] 
k|bfg u/]sf] cj:yfdf gSsnL cWofkg cg'dltkqsf] cfzª\sfdf cg';Gwfg ug{ 
/fli6«o ;t{stf s]Gb|n] c=b'=c=cf=nfO{ kqfrf/ u/];Ddsf] sfo{nfO{ cg';Gwfg u/L 
sf/jfxL rnfPsf] ;+1f lbg gldNg] x'Fbf u}/sfg"gL lgsfon] cg';Gwfg u/]sf] eGg] 
k|ltjfbLsf] k'g/fj]bg lhls/ pko'Qm gb]lvg] .  
 
 

 sfg"gn] cfkm"n] xfl;n gu/]sf] of]Uotf xfl;n u/]+ eGfL s;}n] unt em'§f k|df0fkq 
k]Zf u/L nfesf] kb xfl;n u5{ eg] Tof] e|i6frf/sf] s;'/ x'g] egL ;hfo;d]tsf] 
Joj:yf u/]sf] b]lvG5 . s;}n] em'§f cWofkg cg'dltkq k]z u/L nfe xfl;n 
ul/;s]kl5 cfkm"af6 ePsf] unt sfo{ ;fj{hlgs ePsf] sf/0fn] ;hfoaf6 aRg] 
p2]Zon] klxnf nfe lnO;s]sf] kbnfO{ kl/Tofu ub{}df p;n] klxn] u/]sf] u}/sfg"gL 
sfo{sf] s;'/af6 pGd'lQm kfpg ;Sb}g . em'§f cWofkg cg'dltkqsf cfwf/df lgo'lQm 
lnO{ nfe;d]t k|fKt u/L s;'/af6 pDsg] p2]Zon] kl5 /fhLgfdf u/] klg klxn] 
u/]sf] s;'/sf] bfloTj /xL g} /xg] x'Fbf /fhLgfdf u/]sf] cfwf/df s;'/af6 pGd'lQm 
kfpg'k5{ eGg] k'g/fj]bg lhls/;d]t Gofof]lrt /x]sf] gkfOg] .  

$=  xl/k|;fb bdf;] lj= cg';Gwfg clws[t s[i0faxfb'/ bfxfnsf] k|ltj]bgn] g]kfn 

 ;/sf/, d'2f M e|i6frf/ -gSsnL k|df0fkq_313 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] ldlt @)%*.)%.!@ sf] lg0f{oaf6 
gf=;'=kbdf a9'jf eO{ xfn lhNnf k|zf;g sfof{no, c3f{vFfrLdf sfo{/t xl/k|;fb bdf;]n] 
ef/taf6 cfO=P=sf] gSsnL k|df0fkq k]z u/L a9'jf ePsfn] xb};Ddsf] sf/afxL u/L kfpmF 

                                                            
313 g]=sf=k=@)&@, c+s !), lg=g++=($() -km};nf ldlt M @)&@.)^.!*_  
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eGg] ph'/L lgj]bg uf]=b=g+= @!*, ldlt @)^^.)$.!! df c=b'=c=cf=df btf{ eO{ lgh 
xl/k|;fb bdf;]n] dfWolds lzIff kl/ifb\, pQ/k|b]z If]qLo sfof{no, jf/f0f;Laf6 
cg'qmdfª\s #!!)*($ af6 ;g\ !((% df OG6/ldl8o6 k/LIff pQL0f{ u/L k|fKt u/]sf 
k|Dff0fkqx¿ 7Ls x'g\÷xf]Ogg\ eGg] ;DaGwdf pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL 
eQmk'/dfkm{t ;DalGwt dfWolds lzIff kl/ifb\, jf/f0f;L, pQ/k|b]z k|df0fLs/0fsf nflu 
k7fOPsfdf ToxfFaf6 k/LIff OG6/ldl8o6, jif{ ;g\ !((%, cg'qmdfª\s #!!)*($, If]qLo 
sfof{no jf/f0f;L d]+ cg'bflgt gxL+ x} elg n]vLcfPsf] kq pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, 
;fgf]l7dL eQmk'/sf] k=;+=)^&÷^*, r=g+=##(* ldlt @)^*.)!.@^ sf] kq;fy c=b'=c=cf=df 
k7fOPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M k|ltjfbL xl/k|;fb bdf;]n] dfWolds lzIff kl/ifb\, jf/f0f;Laf6 
k|df0fLs/0f x]/L, k|df0fkqdf ;gfvt;d]t ul/ lbPsf] / pQm k|df0fkqsf] k|of]u u/L 
a9'jf;d]t kfPsf] b]lvG5 . ctM lgh xl/k|;fb bdf;] lhNnf k|zf;g sfof{no, c3f{vFfrLdf 
sfo{/t eO{ nfe jf ;'ljwf lng]] p2]Zon] em'§f z}lIfs k|df0fkq k]z u/L gfoa ;'Aaf kbdf 
a9'jf;d]t eO{;s]sf] x'Fbf lghn] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / k|rlnt 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ cg';f/sf] s;'/ u/]sf] b]lvFbf lghnfO{ ;flas 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@, @( / k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] 
bkmf !^-!_ adf]lhd ;hfo ul/kfpmF eGg];d]t Joxf]/fsf] cf/f]kkq c=b'=c=cf=n] z'? ljz]if 
cbfntdf bfo/ ub{5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|df0fkqsf] clen]v /fVg] cflwsf/Ls lgsfoaf6} ljjflbt 
k|df0fkq ;xL xf] egL k|df0fLs/0f x'g g;s]sf] Joxf]/fnfO{ cGoyf xf] eGg] cj:yf gePsfn] 
gSsnL k|df0fkq k]z u/L k|ltjfbL xl/k|;fb bdf;]n] tTsfn e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& 
sf] bkmf !@ sf] s;'/ u/]sf] 7x5{ . ;f] 7xgf{n] lghnfO{ ;f]xL P]gsf] bkmf !@ / @(-@_ 
adf]lhd ?=%)).– hl/jfgf x'g] 7x5{ egL ljz]if cbfnt, sf7df8f}Faf6 ldlt @)&).)@.@# 
df ePsf] km};nf .  

pQm km};nfpk/ ;jf]{Rr cbfntdf k|ltjfbL xl/k|;fb bdf;]sf] k'g/fj]bg kb{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k|df0fkq ;2] /x]sfn] cleof]u bfjLaf6 ;kmfO{ kfpmF eGg]afx]s 
k|ltjfbLsf] c? k'g/fj]bg lhls/ g/x]sf] / plNnlvt k|df0fkq em'§f b]lvPsf] x'Fbf k|ltjfbLn] 
;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ sf] s;'/ u/]sf] 7x/fO{ pQm P]gsf] bkmf !@ 
/ @(-@_ adf]lhdd ?=%)).– hl/jfgf u/]sf] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt @)&).)@.@# 
sf] km};nf ldn]s} b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 k'g/fj]bs / cf/f]kstf{sf] clesyg / k|df0fdWo] s;n] dfGotf kfpg] eGg] ;Gbe{df 
x]bf{ k'g/fj]bssf] eGbf cf/f]kstf{sf] syg / k|df0f ljZj;gLo dfGg'kg]{ x'G5 . 
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cf/f]kstf{ eg]sf] sfg"gL JolQm xf] . lghn] s;}k|lt k"jf{u|x g/fvL cfˆgf] st{Jo k"/f 
ug]{ s'/fsf] k|f/lDes cg'dfg ug{'kg]{ . sfg"gL / Goflos ;+/rgfsf] an lghnfO{ k|fKt 
EfPsf] x'G5 h'g s'/f k'g/fj]bsnfO{ k|fKt ePsf] gx'g] . k'g/fj]bs kIfdf /xg] 
lgbf]{liftfsf] cg'dfg / kmf}hbf/L d'2fdf cleo'Qmsf] s;'/ k||dfl0ft ug]{ ef/h:tf 
sfg"gL k|fjwfg;Fu o;nfO{ hf]8\g ldNb}g . 
 

 klxnf] cj:yfdf cleof]hs / k|ltjfbLsf] k|df0f aflemPdf s] cfwf/df s;n] k]z 
u/]sf] k|df0fnfO{ ljZj;gLo dfGg'kg]{ eGg] s'/fsf] lg?k0fsf] k|Zg ljBdfg /xG5 eg] 
bf];|f]df Tof] k|df0fnfO{ cleo'Qmsf] lgbf]{iftfsf] cg'dfgnfO{ lj:yflkt ug{ ;s], 
g;s]sf] / jfbLn] cleo'Qmsf] s;'/nfO{ zª\sf/lxt tj/af6 k|dfl0ft ug{ ;s], 
g;s]sf] eGg] s'/fsf] lg?k0fsf] k|Zg /xG5 . ctM cg';Gwfgstf{n] k|df0f ;ª\sng 
u/]sf] lgsfodfkm{t cfPsf] k|df0fnfO{ cfwf/ agfpg ldNb}g eGg] k|ltjfbLsf] 
k'g/fj]bg lhls/;Fu ;xdt x'g g;lsg] .  
 
 

 ljz]if cbfntn] d'2fdf k|df0fLs/0fsf] ljjfbsf] lg?k0fsf] nflu pRr dfWoflds lzIff 
kl/ifb\af6} oyfy{ a'‰g] u/]sf] Pp6f lg/Gt/sf] kl/kf6L g} a;]sf] cj:yfdf cfk/flws 
bfloTjaf6 aRg oL k|ltjfbLn] kl5af6 cfˆgf] kxnsbdLdf slxFst}af6 cfˆgf] kIfdf 
NofPsf] hjfkmaf6 ;DalGwt dfWolds lzIff kl/ifb\sf] hjfkm Joxf]/f cGoyf x'g] 
gb]lvg] .  
 

 Ps ljlw;Ddt lgsfon] cflwsfl/s ?kdf k7fOPsf] hjfkmdf pNn]v ePsf] s'/f 
u|x0f gu/L k'g/fj]bsn] lghL tj/af6 kxn u/]/ k7fpg nufPsf] hjfkmnfO{ e/ 
ug'{kg]{ cj:yf gx'g] .  

%=  s]zj/fh s8l/of lj= c=b'=c=cf=sf] tkm{af6 cg';Gwfg clws[t u+ufk|;fb 
 Gof}kfg]sf] k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/, d'2f M gSsnL k|df0fkq k]z u/L e|i6frf/ 

 u/]sf]314 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M g]kfn ljB't k|flws/0fssf] On]lS6«l;og, tx # kbdf sfo{/t s]zj/fh 
s8l/ofn] af]8{ ckm ;]s]G8/L Ph's]Zfg dgLk'/, ef/taf6 ;g\ !(*% df qmdfª\s ^)&@ af6 
“HSLC Examination” pQL0f{ u/]sf] elgPsf z}lIfs k|df0fkqx¿ g]kfn ljB't k|flws/0faf6 
5fglag eO{ yk 5fglagsf nflu c=b'=c=cf=df k|fKt eO{ pQm k|df0fkqx¿ pRr dfWolds 
lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL, eQmk'/dfkm{t af]8{ ckm ;]s]G8/L Ph's]zg, dgLk'/, ef/tdf 
k|df0fLs/0fsf] nflu k7fpFbf ;f] af]8{sf] “NO. EC/118/78/Vol-vii/4165 Imphal, 16thJune 
2007” sf] lgh s]z/j/fh s8l/of;d]t b'O{ hgfsf] af/]df n]lvPsf] kqsf] l;=g=+ @ df 
“Keshav Raj Kadariya bearing roll no. 6072 to HSLC Examination, 1985 have been 
verified with our office records and found that they did not appear the HSLC 
                                                            
314 g]=sf=k=@)&!, c+s %, lg=g++=(!^^ -km};nf ldlt M @)&).!!.@)_  
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Examination under the given roll number and years. The document produced by them 
are fake and forged ones” egL n]vL cfPsf] pRr dfWolds lzIff kl/ifb\ ;fgf]l7dL, 
eQmk'/sf] ldlt @)^$.)$.@) sf] kq;fy cfof]udf k|fKt ePkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] 
b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M lgh k|ltjfbLn] /fi6«;]jssf] kbdf lgo'lQm lng] p2]Zon] em"Ýf / 
gSsnL z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z u/L lgo'lQm;d]t lnPsf] b]lvFbf ;flas e|i6frf/ 
lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ 
cg';f/sf] s;'/df lgh k|ltjfbL s]zj/fh s8l/ofnfO{ ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& 
sf] bkmf !@ / @( tyf k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd ;hfo 
u/LkfpmF eGg];d]t Joxf]/fsf] cf/f]kkq c=b'=c=cf=n] z'? ljz]if cbfntdf bfo/ ub{5 . 

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|ltjfbL s]zj/fh s8l/ofn] “HSLC” txsf] k/LIff pQL0f{ 
u/]sf] eg]sf] k|df0fkq em'§f b]lvg cfPsfn] tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] 
bkmf !@ sf] s;'/ u/]sf] 7x5{ eGg];d]t Joxf]/fsf] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt 
@)^(.)%.@& df ePsf] km};nf .  

pQm km};nflj?4 k|ltjfbL s]zj/fh s8l/ofsf] ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg kb{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k|ltjfbL s]Zfj/fh s8l/ofn] “HSLC” txsf] k/LIff pQL0f{ 
u/]sf] eg]sf] k|df0fkq emÝf b]lvg cfPsf]n] tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g,@)!& sf] 
bkmf !@ sf] s;'/ u/]sfn] lghnfO{ ;f]xL P]gsf] bkmf !@ / bkmf @(-@_ n] ?=%)).– h/Ljfgf 
x'g] 7x¥ofPsf] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt @)^(.)%.@& sf] km};nf ldn]s} b]lvFbf ;b/ 
x'g] 7x5{ .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGt M  

 k]z ePsf] ;l6{lkms]6 cf]xbf kfpg, cf]xbfdf axfn x'g jf s'g} nfe, ;'ljwf k|fKt ug]{ 
p2]Zon] k]z gu/]sf] eGg] ePsf]df k]z ug{ cfjZos} gePsf] ;l6{lkms]6 gSsnL 
agfO{ k]z ug]{ sfo{ k5fl8 cf]xbf;DaGwL ;Defljt nfe k|fKt ug]{ cfk/flws clek|fo 
jf p2]Zo /x]sf] :ki6 b]lvg cfpFbf GfSsnL k|df0fkq k]z ug]{ sfo{df cfk/flws sfo{ 
/ ck/flws dg ;d]tsf b'j} TfTj ;dfj]z ePsf] b]lvg] .  
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^=    s[i0fk|;fb l3ld/] lj= cg';Gwfg clws[t rGb|k|;fb uf}tdsf] k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/, 

 d'2f M e|i6frf/ -gSsnL k|df0fkq_315 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M /fli6«o jfl0fHo a}ª\s, s]Gb|Lo sfof{no, dfgj ;+;fwg ljefusf] 
k=;+=df=;=lj=z}=k|=k=!!÷)^#÷^$, r=g+=%@&, ldlt @)^#.)&.@^ sf] kqåf/f z}lIfs k|df0fkq 
zª\sf:kb b]lvPsf sd{rf/Lsf] ljj/0f ;+nUg u/L lghx¿sf] k|df0fkqx¿sf] k|df0fLs/0fsf 
;DaGwdf ;DalGwt af]8{df a'emLlbg ;Da4 k|df0fkqsf ljj/0f tyf sfuhft;d]t ;+nUg 
u/L c=b'=c=cf=nfO{ cg'/f]w ul/Psf] tyf z}lIfs k|df0fkq zª\sf:kb b]lvPsf sd{rf/Lsf] 
ljj/0fg ;"rLsf] l;=g+=&& df gfd y/ M s[i0fk|;fb l3ld/], kb M u0fs, z}lIfs of]Uotf M 
xfO:s'n, z}lIfs ;+:yf M dfWolds lzIff kl/ifb\ egL pNn]v eO{ cfPsf] ph'/L lgj]bgkq 
c=b'=c=cf= df k|fKt x'g cfPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M lgh tx $ sf] u0fs -gub ;xfos_ kbdf /fli6«o jfl0fHo a}ª\sdf 
sfo{/t /x]sf] / lghn] plNnlvt k|df0fkq /f=jf= a}ª\sdf k]z u/]sf] cj:yfsf] ;flas 
/fli6«o jfl0fHo a}ª\s sd{rf/L lgodfjnL, @)%) sf] kl/R5]b #, bkmf @& tyf xfn k|rlnt 
/fli6«o jfl0fHo a}ª\s sd{rf/L lgodfjnL, @)^! sf] kl/R5]b #, bkmf @$ adf]lhd a9'jf 
k|of]hgsf] nflu k|of]u x'g ;Sg] u/L lgh s[i0fk|;fb l3ld/]n] /fi6«;]js kbdf a9'jf lng] 
k|of]hgsf] nflu ablgotk"j{s cfˆgf] z}lIfs k|df0fkq k]z u/]sf] / lghsf] To:tf] sfo{df 
;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] 
bkmf !^-!_ cg';f/ s;"/hGo b]lvg cfPsf] x'Fbf lghnfO{ ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, 
@)!& sf] bkmf !@ / @! k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd 
xb};Dd ;hfo u/L kfpmF eGg];d]t Joxf]/fsf] cf/f]kkq ljz]if cbfnt bfo/ x'g cfPsf] 
b]lvG5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|:t't cleof]u xbDofbleq} bfo/ ePsf] / k|ltjfbLsf] 
xfO:s'n k/LIffsf] k|df0fkq ;2] g} geO{ unt ePsf] b]lvPsfn] k|ltjfbLn] tTsfn k|rlnt 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ sf] s;"/ u/]sf] 7x5{ . ;f] 7xgf{n] k|ltjfbLnfO{ 
pQm P]gsf] bkmf !@ / @(-@_ n] ?=%)).– h/Ljfgf x'G5 eGg];d]tsf] ljz]if cbfnt, 
sf7f8f}Fsf] ldlt @)^&.!.^ sf] km};nf /x]sf] 5 .  

pQm km};nfpk/ k|ltjfbL s[i0fk|;fb l3ld/]sf] k'g/fj]bg ;jf]{Rr cbfntdf bfo/ x'G5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k'g/fj]bs k|ltjfbLn] o; cbfntdf k'g/fj]bg ubf{ ljjflbt 
z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq cfkm"n] k]z u/]sf] s'/f :jLsf/ u/]sf], g]kfn ;/sf/sf] 
cflwsfl/s lgsfo pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL, eQmk'/dfkm{t a'‰bf pQm z}lIfs 
of]Uotf gSsnL egL k'g/fj]bs k|ltjbLnfO{ z}lIfs k|df0fkq k|bfg ug]{ lgsfo ef/t, pQ/ 
k|b]z, dfWolds lzIff kl/ifb\, jf/f0f;Laf6 n]vLcfPsf] kfOG5 . k]z u/]sf] ljjflbt z}lIfs 

                                                            
315 g]=sf=k=@)&!, c+s #, lg=g++=(!$) -km};nf ldlt M @)&!.)#.!&_  
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k|df0fkq sfg"gadf]lhd k|fKt u/]sf] ;SsnL egL k|:t't k'g/fj]bgdf lghn] :ki6 ?kn] 
;k|df0f lhsL/;d]t lng g;s]sf] b]lvFbf pQm k|df0fkq ;SsnL g/x]sf] s'/f TfYoaf6 k'li6 
EfO/x]sf] b]lvg cfpF5 .  

ct M k'g/fj]bs k|ltjfbL s[i0fk|;fb l3ld/]nfO{ e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ sf] 
s;"/bf/ 7x/ u/L e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / @(-@_ adf]lhd h/Ljfgf ug]{ 
7x/ u/]sf] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt @)^&.)!.)^ sf] km};fnf ldn]sf] x'Fbf ;b/ x'g] 
7x5{ .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, 
@)%( sf] bkmf !^ n] lzIff;DaGwL s'g} of]Uotfsf af/]df jf em'Ýf k|df0fkq k]z 
u/]sf sfo{ e|i6frf/sf] s;'/ x'g] egL sfg"gL Joj:yf u/]sf] kfOG5 . t/ pQm 
bkmfx¿df gSsnL z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z u/L kmfObf glnPdf s;'/ gx'g] 
pNn]v ePsf] gkfOg] .  
 

 ;/sf/L ;]jfdf axfn /xg] JolQm ;b}j cg'zfl;t dof{lbt / OdfGbf/k"0f{ tl/sfaf6 
;]jf k|jfx u/L ;'zf;gsf] ;+jfxs x'g'kg]{ . 
, 
 

 lhDd]jf/ sd{rf/Lx/mn] cfkm"n] xfl;n gu/]sf] of]Uotfsf] z}lIfs k|df0fkq k]z ug'{ g} 
sLt{] sfo{ ePsf], To:tf] sfo{sf k5fl8 cfˆgf] jf:tljs z}lIfs of]Uotfsf] eGbf nfe 
lng] jf tTsfnnfO{ nfe gx'g] eP klg cfˆgf] l:ylt t'ngfTds ?kdf c? eGbf a9L 
cg's"n agfO{ /fVg] dg;fo klg :jtM l;lh{t ePsf] dfGg'kg]{ . 
 

 /fi6«;]js h:tf] JolQmn] gSsnL z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z ug]{ cdof{lbt sfo{ 
g} ck/fwhGo sfo{ ePsfn] pQm k|df0fkqaf6 kmfObf glnPsf]af6 s;"/ gx'g] eGg] 
k'g/fj]bssf] lhls/ plrt gb]lvg] .  

&=  k|ldnf /fO{ ->]i7_ lj= c=b'=c=cf=sf] tkm{af6 cg';Gwfg clws[t xf]daxfb'/ 

 v8\ssf] k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/, d'2f M gSsnL z}lIfs k|df0fkq -e|i6frf/_316 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M tTsfnLg zfxL g]kfn jfo' ;]jf lgudsf sd{rf/Lx¿n] z+sf:kb 
z}lIfs k|df0fkqx¿ k|df0fLs/0fsf nflu lgudsf] ldlt @)^!.)%.#! sf] kq;fy 
c=b'=c=cf=df k|fKt ePsf]df k|ltjfbL k|dLnf /fO{ ->]i7_ n] ef/tsf] dfWolds lzIff kl/ifb\, 
pQ/ k|b]zaf6 Onfxfafbaf6 ;g\ !(*% OG6/ldl8o6 k/LIff k|fO{e]6 k/LIffyL{sf] ?kdf 
;dfj]z eO{ lghn] cg'qmdfª\s &!*%%^, k|fKtfª\s @%*, låtLo >]0fLdf pQL0f{ u/]sf] 

                                                            
316 g]=sf=k=@)^*, c+s !), lg=g++=*^(& -km};nf ldlt M @)^*.)&.)#_  
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elgPsf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z u/L @)$% ;fndf zfxL g]kfn jfo';]jf lgudsf] 
ljdfg kl/rfl/sf -kfFrf}+ tx_ kbdf lgo'lQm kfO{ @)^!.)#.@( b]lv ljdfg kl/rfl/sf -5}F7f}+ 
tx_ kbdf kbf]GgtL eO{ xfn;Dd ;f]xL kbdf sfo{/t /x]sf] cj:yf e]l6Paf6 k|:t't d'2fsf] 
p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M k|ltjfbL k|dLnf /fO{ ->]i7_ n] OG6/ldl8o6sf] GfSsnL z}lIfs 
k|df0fkq k]z u/L ljdfg  kl/rfl/sf -kfFrf}+ tx_ df @)$% ;fndf ;]jf k|j]z ug'{sf ;fy} 
@)^! ;fndf -5}F7f}+ tx_ df a9'jf;d]t kfPsf] x'Fbf lghn] em'§f z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq 
k]z u/L /fi6«;]jssf] cf]xf]bf kfPsf] b]lvFbf lghnfO{ tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, 
@)!& sf] bkmf !@ tyf k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g,@)%( !^-!_ adf]lhdsf] s;'/df 
;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / @( tyf xfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd ;hfo ul/kfpmF eGg] dfubfjL;lxt c=b'=c=cf=n] z'? 
ljz]if cbfntdf cf/f]kkq bfo/ ub{5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] ljifodf p7]sf] k|Zgsf] ;dfwfg 
ug]{ lgsfo To:tf] k|df0fkq lbg] lgsfo g} cflwsfl/s x'g] / ;f] lgsfoaf6 k|df0fkq unt 
xf] egL n]vL cfPsf] cj:yfdf To;nfO{ cGoyf ;Demg'kg]{ cj:yf b]lvPg . To:tf] k|df0fkq 
k]z u/]sf] s'/fnfO{ k|ltjfbLn] cg';Gwfg P+j cbfnt;dIf :jLsf/L aofg u/]sf] cj:yfdf 
k|ltjbLn] cf/f]lkt s;"/ u/]sf] xf]Og egL eGg ldn]g . t;y{, k|ltjfbL k|dLnf /fO{n] 
cf/f]kkq dfu bfjLadf]lhdsf] sfo{ u/L TfTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] 
bkmf !@ cGtu{tsf] s;"/ u/]sf] 7x5{ . ;f] 7xgf{n] lgh k|ltjfbLnfO{ ;f]xL P]gsf] bkmf !@ / 
@(-@_ adf]lhd ?=@,))).–-b'O{ xhf/_ hl/jfgf x'G5 eGg];d]t Joxf]/fsf] ljz]if cbfnt 
sf7df8f}Fsf] ldlt @)^#.)(.@* sf] km};nf .  

pQm km};nfpk/ ;jf]{Rr cbfntdf k|ltjfbL k|dLnf /fO{sf] k'g/fj]bg kb{5 . xbDofb;DaGwL 
sfg"gL k|Zgsf] ;DaGwdf osLg JofVof x'g'kg{] cfjZos b]lvFbf ;+o'Qm Ohnf;af6 ;jf]{Rr 
cbfnt lgodfjnL, @)$( sf] lgod #-!_-v_ adf]lhd k|:t't d'2f k"0f{{ Ohnf;df k]z x'G5 . 

;jf]{Rr cbfnt, k"0f{ Ohnf;sf] km};nf M tTsfnLg  e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf 
@$ sf] clGtd jfSof+zdf pNn]v ePsf] ljeuLo sf/jfxL gePsf]df cg';Gwfgsf] sf/jfxL 
z? ePsf] ldltn] @ jif{sf] xbDofb x'g]5 eGg] sfg"gL Joj:yfcGtu{t s], s'g cj:yf jf 
36gfqmdnfO{ cg';Gwfgsf] sf/jfxL z'? ePsf] dfGg] xf] eGg] b'O{ ;+o'Qm Ohnf;sf] JofVofdf 
;d?ktf geO{ leGgtf sfodf ePsf] b]lvof] .  

;+o'Qm Ohnf;af6 ?lnª\u km/s k/]sf] egL pNn]v ul/Psf] kmf}=k=g+=)%%) sf] e|i6frf/ 
d'2fdf ljefuLo sf/jfxL gePsf]df cg';Gwfgsf] sf/jfxL z'? ePsf] ldltn] @ jif{sf] 
xbDofb g3fO{ cleof]u bfo/ ePsf] b]lvPsf]n] TfYoleq k|j]z gu/L ;f] d'2f vf/]h ePsf] 
b]lvG5 . ;f] d'2fsf k|ltjfbL g/x/L /fodfemL sfo{/t d'b|0f ljefusf sd{rf/Lx¿pk/ 
;/sf/L ;]jfdf lgo'lQm lng gSsnL k|df0fkq k]z u/]sf] egL ldlt @)%*.)#.!* df 
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tTsfnLg ljz]if k|x/L ljefudf ph'/L k/L ;f] ljefun] ldlt @)%*.)#.!( df d'b|0f 
ljefunfO{ ;Daf]wg u/L n]v]sf] kqaf6 ;f]xL ldltdf ;/sf/nfO{ hfgsf/L eO{;s]sf] / ;f]xL 
ldltdf cg';Gwfg sfo{ k|f/De eO{;s]sf], ;f]xL ldltn] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf 
@$ sf] xbDofb @ jif{leq d'2f bfo/ ug'{kg]{df gu/]sf] eGg] cy{ u/L o;} cbfntsf] ;+o'Qm 
Ohnf;n] pQm kmf}=k'=g+=)%%) sf] d'2f vf/]h u/]sf] b]lvG5 .  

o;sf cltl/Qm ljz]if k|x/L ljefudf ph'/L k/]sf] elgPsf] ldlt @)%*.)%.@& af6 
;flas e|i6frf/ P]g, @)!& sf] bkmf @$ dff pNn]v ePsf] @ jif{leq} ldlt @)%(.)#.)% 
df e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( hf/L ePsf] / ;f] P]gsf] bkmf ^%-@_ n] ;flas e|i6frf/ 
lgjf/0f P]g,@)!& nfO{ vf/]h u/]sf] b]lvG5 . xfnsf] P]gn] d'2f bfo/ ug]{ ;DaGwdf s'g} 
xbDofb g} gtf]s]sf] / k'g/fj]bs k|ltjfbL d'2f btf{ x'Fbf;Dd klg ;]jfdf axfn g} /x]sf] 
cj:yf 5 . o:tf]df z}lIfs of]Uotf ;d]tsf] em'§f ljj/0f k]z ug]{ sfo{nfO{ ;flas P]gsf] 
bkmf !@ sf] s;"/sf] >]0fLleq /fv]sf] / ;f]xL lg/Gt/tfdf xfn axfn /x]sf] P]gsf] bkmf !^  
-!_ ;d]tn] ;f] sfo{nfO{ s;'/ dfg]sf] b]lvG5 . cleof]ukq x]bf{ pQm b'j} P]g adf]lhdsf] 
bfjL lnOPsf] / ;flas P]gadf]lhdsf] xbDofb afFsL 5Fb} e|i6frf/ lgjf/0f P]g,@)%( nfu" 
eO{;s]sf]n] klxnfsf] P]gn] u/]sf] ;Lldt xbDofb;DaGwL Joj:yfsf] ;fGble{stf klg xfn 
;dfKt eO;s]sf] 5 .  

ca, e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf @$ df plNnlvt xbDofb;DaGwL sfg"gL 
Joj:yfsf ;DaGwdf o; cbfntn] b'O{ ;+o'Qm Ohnf;af6 ul/Psf] JofVofdWo] s'g sfod 
/xg] xf] eGg] lg0f{o lbg'kg]{ x'g cfPsf] 5 . o; clGtd k|Zgsf ;DaGwdf ljrf/ ubf{ dfly 
klxnf] k|Zgsf] ;DaGwdf ul/Psf] sfg"gn] JofVof / tYosx¿sf] ljj]rgf / ljZn]if0f 
;d]tsf] cfwf/df k|:t't d'2fdf P]gsf] xbDofbleq} bfo/ ePsf] egL o; d'2fdf ;+o'Qm 
Ohnf;af6 ul/Psf] JofVof g} sfg"g;Ddt b]lvg cfPsf]n] ;f] ?lnª\u sfod /xg] x'G5 . 
o;sf ;fy} ;+jt\ @)^^ ;fnsf] kmf}=k'=g+=)%%) sf] e|i6frf/ -em'§f z}lIfs k|df0fkq_ d'2fdf 
o; cbfntsf] ;+o'Qm Ohnf;af6 ldlt @)^&.)@.!* df ul/Psf] JofVof sfod /xg g;Sg] 
u/L Overule ul/Psf] 5 .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 ;fdfGot M ?lnª\u aflemP/ cfPsf] d'2fdf b'O{j6f Ohnf;af6 ul/Psf] JofVofdWo] 
s'g JofVof cflwsfl/s jf sfg"gL;Ddt\ xf] eGg] s'/f lGf?k0f ug'{kg]{ cj:yf /xG5 . 
t/ o;sf] tfTko{ k"0f{ Ohnf;sf] clwsf/If]q ;f]xL ljifoj:t' jf a'Fbf;Dd ;Lldt 
/x]sf] x'G5 eGg] klg xf]Og . ;+o'Qm Ohnf;n] k"0f{ Ohnf;df k7fpg] lg0f{o u/]af6} 
To; d'2fdf o; cbfntaf6 clGtd lg0f{o eO{ g;s]sf] :ki6 x'G5 . o; cbfntsf] 
h'g;'s} Ohnf;df ljrf/wLg /x] klg ljrf/wLg /xFbf;Dd o; cbfntsf] clGtd 
lg0f{o eO{ g;s]sf] eGg] ;Demg'kg]{ .  
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 s'g} ljifoj:t'df o; cbfntaf6 ePsf] clGtd lg0f{o sfof{Gjogof]Uo (Enforceable) 
x'G5 / To;sf] kfngf ug'{kg]{ ;+ljwfgsf] wf/f !!^-!_ cg';f/ ;a}sf] st{Jo x'G5 . t/ 
Ps ;+o'Qm Ohnf;n] s'g} d'2fsf] tYout ljjfbdf cfˆgf] lg0f{o lbP klg sfg"gL 
k|Zgdf klxnfsf] JofVof;Fu c;xdt eO{ k"0f{ Ohnf;df k7fpg] lg0f{o x'g'nfO{ To; 
d'2fsf] o; cbfntaf6 clGtd lg0f{o g} gePsf] dfGg'kg]{ .  
  

 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf @$ df pNn]v ePsf] cg';Gwfg z'? ePsf] 
ldlt s'g x'g] xf] eGg] ;DaGwdf pQm P]gdf k|i6 Joj:yf ePsf] b]lvFb}g . o; 
l:yltdf cg';Gwfg z'? ePsf] ldltsf] ts{;+ut / p2]Zocg'?ksf] JofVof ug'{kg{] x'Fbf 
pQm P]gdf /x]sf cg';Gwfg, txsLsft;DaGwL sfg"gL Joj:yfx¿sf] ;du|tfdf g} ;f] 
jfSofz+sf] cy{ jf JofVof klg ul/g' jf~5gLo x'g] .  
 

 

 tTsfnLg e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& vf/]h eO{ ldlt @)%(.)#.)% df k|rlnt 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( nfu" eO{;s]kl5 klg ;f]eGbf cufj}sf] 36gfsf] 
;DaGwdf cg';Gwfg, cleof]hg / Gofo lg/f]k0f;d]t ;f]xL ;dodf k|rlnt sfg"g 
;d]tsf] cwLgdf /xL ug'{kg]{ .  
 

 e|i6frf/;DaGwL d'2f To;df klg gSsnL z}lIfs k|df0fkq;Fu ;DalGwt d'2fdf 
jf/bft ldltsf] lgwf{/0f ug'{ cToGt dxTjk"0f{ kIf xf] . o;df cleo'Qmn] klxnf]k6s 
To:tf] GfSsnL k|df0fkq k]z u/]sf] ldltnfO{ dfq jf/bft ldlt dfg]/ ;f] ldltn] 
;Lldt xbDofbsf] Joj:yf nfu" ug{ gldNg] .  
 
 

 gSsnL k|df0fkq k]z u/L To;af6 kmfObf jf ;'ljwf lng] JolQmn] ;f] kmfObf jf 
;'ljwf lnO/x];Dd / To:tf] kmfObf jf ;'ljwf glnP klg k]z u/]sf] ;f] gSsnL 
k|df0fkqsf] cl:tTj /x];Dd gSsnL z}lIfs k|df0fkq;Fu ;DalGwt s;"/ jf/bfrtsf] 
lg/Gt/tf /xL /xG5 . To;sf/0f klg o:tf]df ;Lldt xbDofbsf] sfg"gL Joj:yf 
k|efjsf/L x'g g;Sg] x'Fbf jt{dfg e|i6frf/ lgjf/0f sfg"gdf xbDofbsf] ;Lldt 
Joj:yf gu/L v'Nnf xbDofb /flvPsf] 5 . t/, klxnfsf] jf/bftsf] ;DaGwdf ;flas 
P]gcg';f/ sf/jfxL ubf{ klg cleo'QmnfO{ k|ToIf kmfObf k'Ug] u/L jf P]gsf] p2]Zo g} 
k/flht x'g] u/L sfg"gL k|fjwfgsf] JofVof cbfntnn] gug]{ .  

*= z}n]Gb|s'df/ zdf{ lj=g]kfn ;/sf/, d'2f M e|i6frf/ -gSsnL z}lIfs k|df0fkq_317 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M k|x/L k|wfg sfo{fnoaf6 k|fKt dfWolds lzIff kl/ifb\, pQ/ k|b]zaf6 
cfO{=P=låtLo >]0fLdf kf; u/]sf] k|df0f–kq cfof]usf] ldlt @)%(.)$.!^ sf] kqaf6 
k|df0fLs/0fsf] nflu pRr dfWolds lzIff kl/ifb\ dfkm{Tf\ ;DalGwt af]8{df k7fOPsf]df pRr 
dfWolds lzIff kl/ifb\sf] r=g+=!#( ldlt @)%(.)%.!! sf] kq;fy k|fKt dfWolds lzIff 

                                                            
317 g]=sf=k=@)^&, c+s ^, lg=g++=*$)# -km};nf ldlt M @)^&.)#.@(_ 
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kl/ifb\ pQ/ k|b]zsf] ;Tofkg @#)$ lbgfÍ ^.)*.@))@ sf] kq;fy k|df0fLs/0f ljj/0f k|fKt 
x'g cfPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M k|ltjfbL z}n]Gb|s'df/ zdf{n] dfWolds lzIff kl/ifb\, pQ/ k|b]zaf6 
OG6/ldl8ot k/LIff kf; u/]sf] z}lIfs of]Uotfsf] GfSsnL k|df0fkq k]z u/L ;flas e|i6frf/ 
lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ P+j P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd s;"/ u/]sf]n] ;f]xL 
bkmfadf]lhd ;hfo x'g c=b'=c=cf=sf] cf/f]kkq z'? ljz]if cbfntdf btf{ ePsf] b]lvG5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M oL k|ltjfbLn] k|Dff0fkq k|fKt u/]sf] lzIf0f ;+:yfaf6 k6s–k6s 
cg'qmdfª\s cg'bflgt gxL x} egL n]vf cfPsf] s'/f cGoyf k|dfl0ft geP;Dd k|df0fdf 
lng'kg]{ x'G5 . k|ltjfbLn] pQm Joxf]/f cGoyf xf] eGg g;Sg'sf ;fy} cfkm"n] a9'jf 
k|of]hgafx]s cGo p2]Zon] k|df0fkq k]z u/]sf] xf] egL k'li6 ug{ ;s]sf] ;d]t gb]lvPsf] 
cj:yfdf k|ltjfbLn] cf/f]lkt s;"/ u/]sf xf]Ogg\ eGg ;lsg] cj:yf b]lvPg . t;y{ k|ltjfbL 
z}n]Gb|s'df/ zdf{n] cf/f]kkq dfubfjL adf]lhdsf] sfo{ u/L tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f 
P]g, @)!& sf] bkmf !@ cGtu{tsf] s;'/ 7x5{ . ;f] 7xgf{n] lgh k|ltjfbLnfO{ pQm P]gsf] bkmf 
!@ tyf @(-@_ adf]lhd ?= #,))).– h/Ljfgf x'G5 .  

pQm km};nfpk/ k|ltjfbL z}n]Gb|s'df/ zdf{n] ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg bfo/ ub{5g\ .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k|ltjfbLn] ljjflbt lnvt k|df0fkqaf6 d}n] s'g} lrh k|fKt 
gu/]sf]n] dnfO{ ;hfo x'g'kg]{ xf]Og egL lnPsf] lhsL/tkm{ x]bf{ e|i6frf/ d'2fdf k]z u/]sf] 
k|df0fkq gSsnL 7x/]kl5 To;af6 nfe k|fKt gu/] klg a9'jf kfpg] p2]Zon] g} pQm 
k|df0fkq k]z u/]sf] dfGg'kg]{ x'gfn] k|ltjfbLsf] ablgot :ki6 ?kdf b]lvg cfPsf] x'Fbf o:tf] 
cj:yfdf gSsnL k|df0fkqsf] lnvt k]z u/]s} cfwf/df e|i6frf/ eP u/]sf] k'li6 x'g] x'Fbf 
k|ltjfbLn] cleof]u bfjLadf]lhd s;'/ u/]sf] xf]Og eGg dfGg ldn]g .  

ct M pRr dfWolds lzIff kl/ifb\af6 6f]nL vl6O{ uO{ k|fKt x'g cfPsf] af]8{sf] /]s8{ 
;Tofkg g+= @!& lbgfª\s !@–#–@))$ df jif{ !((% d], *@(#%& cg'qmdfª\s cg'bflgt 
gxL x} egL pNn]v ePsf] / pQm hjfkmL kq If]qLo ;lrj dfWolds lzIff kl/ifb\, If]qLo 
sfof{no jf/f0f;Ln] pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL, eQmk'/sf] @) km]a|'/c/L @))$ 
sf] ;DaGwdf ;d]t k7fPsf] b]lvFbf cflwsfl/s ?kdf k|fKt ePsf] pQm kqnfO{ cflwsf/Ls 
dfGg'kg{] x'bfF ;f]xL ;Tofkg g+=@!& ldlt @)^!.)@.)& sf] kq;fy ;+nUg ;"rL Joxf]]/fdf 
pNn]v ePsf] cfwf/nfO{ k|df0fdf lnO{ ePsf] ljz]if cbfnt sf7df8f}Fsf] ldlt @)^!.)@.)& 
sf] km};nf ldn]s} b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ . 

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 ;Tofkgsf] Joxf]/f xft}xft NofO{ cbfntdf bfv]n u/]s} sf/0fn] k]z u/]sf] ;Tofkgdf 
plNnlvt Joxf]/f ;To dfGg g;lsg] .  
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 JolQmut ?kdf cfˆgf] tkm{af6 k]z u/]sf] lnvt k|df0f x'G5 / ToxL lnvtsf 
;DaGwdf Pp6f sfof{non] csf]{ sfof{nonfO{ ;f]wL sfof{nodf hjfkm cfPsf] x'G5 
eg] To:tf] cj:yfdf JolQmut ?kdf cfkm}Fn] NofPsf] k|df0fkq -k|ltlnlk_ eGbf 
sfof{no :t/Lo ?kdf k]z ePsf] k|df0fkqnfO{ ljZj;gLo dfGg'kg]{ .  
 

 

 sfof{nout ?kdf k]z ePsf] lnlvt k|df0fnfO{ JolQmut ?kdf k]z ePsf] lnvteGbf 
t'ngfTds ?kdf a9L 7f]];, j:t'lgi6 P+j ljZj;gLo dfGg'kg]{ b]lvFbf JolQmn] ;fy}df 
NofO{ k]z u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlksf] k|df0fnfO{ u|fÅo ug{ gldNg] .  

 e|i6frf/ d'2fdf k]z u/]sf] k|df0fkq gSsnL 7x/]kl5 To;af6 s'g} nfe k|fKt gu/] 
klg a9'jf kfpg] p2]Zon] g} pQm k|df0fkq k]z u/]sf] dfGg'kg]{ x'gfn] k|ltjfbLsf] 
ablgot :ki6 ?kdf b]lvg cfPsf] x'Fbf o:tf] cj:yfdf gSsnL k|df0fkqsf] lnvt 
k]z u/]s} cfwf/df e|i6frf/ eP u/]sf] k'li6 x'g] .  

(= tf/f /fhe08/L -sfsL{_ lj= c=b'=c=cf=sf] tkm{af6 efg'eQm lg/f}nfsf] k|ltj]bgn] 

 g]kfn ;/sf/, d'2f M e|i6frf/ -gSsnL k|df0fkq_318 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M tf/f /fhe08f/L -sfsL{_ n] a9'jf lgo'lQm x'g] p2]Zon] k]z u/]sf] laxf/ 
ljBfno k/LIff ;ldlt, k6gfaf6 ;g\ !(*& df /f]nsf]8 #@!&, l;=g+=#!@ af6 P;=Pn=;L= -
xfO:s'n_ k/LIff kf; u/]sf] 5fglagsf] l;nl;nfdf pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL, 
eQmk'/ dfkm{t k|df0fLs/0fsf] nflu n]vL k7fpFbf laxf/ ljBfno k/LIff ;ldlt, k6gf, 
ef/tsf] ;Tofkg kq+fs $@) lbgf+s )!.)(.))# sf] kq;fy k|fKt ljj/0fsf] l;=g+=@% df 
k/LIffyL{sf] gfd tf/f /fhe08f/L sfsL{, /f]n #@!&–#!@–*& (A) pNn]v u/L s}lkmot 
dxndf ;ldlt clen]v ;] ldnfg s] qmd d]+ jl0f{t sf]8, qmdf+s P+j jif{ s] k"/] k|ljli6 d] 
leGgtf x} egL n]vL cfPsf] ljj/0f pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL, eQmk'/sf] r=g+= 
!#, ldlt @)^).)%.@% sf] kq;fy c=b'=c=cf=df k|fKt x'Gf cfPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg 
ePsf] b]lvG5.  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M /fi6«;j]ssf] dflyNnf] cf]xf]bf kfpg] p2]Zon] ablgotk"j{s cfˆgf] 
z}lIfs of]Uotf 9fF6L GfSsnL k|df0fkq k]z u/]sf k|ltjfbL tf/f /fhe08f/L -sfsL{_ n] ;flas 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@,@( Pj+ k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] 
bkmf !^-!_cGtu{tsf] s;'/ u/]sf]n] lghnfO{ e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@,@( 
Pj+ k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^-!_ adf]lhd ;hfo ul/kfpmF eGg] 
;d]t Joxf]/fsf] cf/f]kkq c=b'=c=cf=n] z'? ljz]if cbfntdf bfo/ ub{5 . 

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|ltjfbLn] g} cbfntdf aofg ubf{ cg';Gwfgsf] qmddf 
ePsf] aofg cg';f/ ljjflbt k|df0fkq a9'jf kfpg] p2]Zon] k]z u/]sf] egL v'nfO{ lbPsf] 
cj:yfaf6 lghn] cf/f]lkt s;"/ u/]sf xf]Ogg\ eGg ;lsg] cj:yf b]lvPg . t;y{ ldl;n 
                                                            
318 g]=sf=k=@)^%, c+s ^, lg=g++=&(&$ -km};nf ldlt M @)^%.)%.)%_ 
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;+nUg k|df0fx¿af6 k|ltjfbL tf/f /fhe08f/L -sfsL{_ n] cf/f]kkq dfubfjL adf]lhdsf] sfo{ 
u/L tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ adf]lhdsf] s;"/ u/]sf]   
7x5{ . ;f] 7xgf{n] lgh k|ltjfbLnfO{ ;f]xL P]g sf] bkmf !@ / @(-@_ adf]lhd ?=!,%)).– 
hl/jfgf x'G5 eGg];d]t Joxf]/fsf] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt @)^!.)#.#! sf]   
km};nf . 

pQm km};nfpk/ ;jf]{Rr cbfntdf k|ltjfbL tf/f /fhe08f/L -sfsL{_ sf] k'g/fj]bg kb{5 . 
em6[f cy{fTf\ gSsnL k|df0fkq h'g;'s} k|of]hgn] k]z eP klg s;"/hGo x'g] egL Pp6} 
k|sf/sf ljjfb / sfg"gL k|Zgdf b'O{ ;+o'Qm Ohnf;sf] lg0f{o leGbfleGb} b]lvg cfPaf6 o:tf] 
k|Zgdf Ps?ktf sfod x'g'kg{] b]lvFbf ;jf]{Rr cbfnt lgodfjnL, @)$( sf] lgod #-!_-v_ 
sf] cfwf/df k"0f{ Ohnf;af6 lg/f]k0f ug{'kg{] b]lvPsf]n] ;+o'Qm Ohnf;af6 k|:t't d'2f k"0f{ 
Ohnf;df k]z x'G5 .  

;jf]{Rr cbfnt, k"0f{ Ohnf;sf] km};nf M k'g/fj]bs k|ltjfbLaf6 gSsnL ;l6{lkms]6 k]z ug]{ 
sfo{ cyf{t cfk/flws sfo{ (Actus Reus) ePsf] tYodf s'g} ljjfb 5}g, k]z ePsf] 
;l6{lkms]6 cf]xbf kfpg, cf]xbfdf axfn x'g jf s'g} nfe ;'ljwf k|fKt ug]{ p2]Zon] k]z 
gu/]sf] eGg] ePsf]df k]z ug{ cfjZos} gePsf] ;l6{lkms]6 gSsnL agfO{ k]z ug]{ sfo{ 
k5fl8 cf]xbf ;DaGwL :fDefljt nfe k|fKt ug]{ cfk/flws jf p2]Zo (Mens Rea) /x]sf] 
:ki6 b]lvg cfpFbf gSsnL k|df0f kq k]z ug{] sfo{df ck/flws sfo{ (Actus Reus) / 
ck/flws dg jf p2]Zo (Mens Rea) ;d]tsf b'j} TfTj ;dfj]z ePsf] b]lvG5 . t;y{ 
k|ltjfbLsf] pQm sfo{nfO{ s;"/ dfgL e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ / @(-@_ 
adf]lhd lghnfO{ ?=!,%)).– hl/jfgf x'g] 7x¥ofPsf] ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt 
@)^!.)#.#! sf] km};nf ldn]s} b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ .  

;fy}, o:t} ljjfbsf] ljifoj:t' ;dfj]z ePsf] g]kfn ;/sf/ lj= ljdnf kf]v/]n ePsf] ;Djt\ 
@)^) sf] kmf}=k'=g+=@((% sf] e|i6frf/ -gSsnL k|df0fkq_ d'2fdf k]z ePsf] ljjflbt 
k|df0fkqaf6 nfe lnPsf] jf glnPsf] eGg] s'/fsf] ljrf/ eO{ dflyNnf] kbdf a9'jf k|fKt 
ug{sf] nflu ;d]t ljjfbsf] k|df0fkqnfO{ s'g} k|of]hg x'g] gb]lvPsf] l:yltdf k|ltjfbLnfO{ 
cleof]uadf]lhd s;"/bf/ 7x/ ug{ pko'Qm / Gofof]lrt gb]lvg] egL ;kmfO{ lbg] 7x¥ofPsf] 
o; cbfntsf] ;+o'Qm Ohnf;af6 @)^#.)#.!! df ePsf] ?lnª;Fu of] Ohnf; ;xdt x'g 
;s]g .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 ck/fw x'gnfO{ cfk/flws sfo{ (Actus Reus) / ck/fwL dg (Mens Rea)  b'j} 
cfjZos x'g] . 
 

 k]z ePsf] ;l6{lkms]6 cf]xbf kfpg, cf]xbfdf jxfn x'g jf s'g} nfe ;'ljwf k|fKt ug]{ 
p2]Zon] k]z gu/]sf] eGg] ePsf]df k]z ug{ cfjZos} gePsf] ;l6{lkms]6 gSsnL 
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agfO{ k]z ug{] sfo{ k5fl8 cf]xbf ;DaGwL ;Defljt nfe k|fKt ug]{ ck/flws 
clek|fo jf p2]Zo (Mens Rea) /x]sf] :ki6 b]lvg cfpFbf gSsnL k|df0f kq k]z 
ug{] sfo{df ck/flws sfo{ (Actus Reus) / ck/flws dg jf p2]Zo (Mens 
Rea) ;d]tsf b'j} TfTj ;dfj]z ePsf] b]lvg] .  
 
 

 k]z ePsf] k|df0fkqaf6 nfe lnPsf] jf glnPsf] eGg] s'/fsf] ljrf/ eO{ dflyNnf] 
kbdf a9'jf k|fKt ug{sf nflu ;d]t ljjfbsf] k|df0fkqsf] s'g} k|of]hg x'g] gb]lvPsf] 
l:yltdf k|tLjfbLnfO{ cleof]u adf]lghd s;"/bf/ 7x/ ug{ pko'Qm / Gofof]lrt 
gb]lvg] egL ;kmfO{ lbg] 7x¥ofPsf] ;+o'Qm Ohnf;af6 ePsf] ?lnª;Fu of] Ohnf; 
;xdt x'g g;Sg].  

!)=  ;'bz{g yfkf lj= s]z/axfb'/ s]=;L= sf] k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/, d'2f M e|i6frf/        

 -gSsnL k|df0fkq_319 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M s[lif ljsf; a}Fs zfvf sfof{nodf, e}/xjfdf n]vfkfn 6fO{lki6 kbdf 
sfo{/t ;'bz{g yfkf ;d]tn] s[lif ljsf; a}Fssf] a9'jf lgo'lQm kfpgsf] nflu lgj]bg;fy 
k]z u/]sf] dfWolds lzIff kl/ifb\, cg'qmdfª\s *$$)%(, jif{ !((! sf] OG6/ldl8o6sf] 
k|df0fkq gSsnL ePsf] x'Fbf @)$& ;fnkl5 lgo'lQm tyf a9'jf ePsf ;a} txsf 
sd{rf/Laf/] 5fglag u/L /fi6«sf] 7"nf] wg/flz b'?kof]u x'gaf6 arfpg Wofgsfif{0f 
u/fpFb5f}+ eGg] hLjg pkfWofo, c;n zf;g /]l8of] >f]tf ;+3sf] @)%&.!!.)( sf] ph'/L 
c=b'=c=cf=df k|fKt x'g cfPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M ;'bz{g yfkfsf] gfpFsf] OG6/ldl8o6 k/LIffsf] dfs{lz6 / ;l6{lkms]6 
gSsnL b]lvg cfO{ lgh;Fu aofg lnFbf a9'jf x'g cfkm"n] k]z u/]sf] b/vf:t kmf/fd / 
;l6{lkms]6x¿ ;d]t ;gfvt u/L ;DalGwt af]8{af6 g} lghsf] ;DaGwdf ;Dk'0f{ ljifodf 
cg'kl:yt egL n]vL cfPsf]n] ;f] k|df0fkq unt b]lvg cfPsf] tYodf :jLsf/L aofg u/]sf] 
;d]taf6 /fi6« ;]jssf] dflyNNff] cf]xf]bf kfpg] p2]Zon] ablgotk"j{s cfˆgf] z}lIfs of]Uotf 
9fF6L pQm gSsnL k|df0fkq k]z u/L xfn;Dd sfo{/t /x]sf oL k|ltjfbL ;'bz{g yfkfn] 
tTsfnLg e|=lg= P]g, @)!& sf] bkmf !@ P+j e|=lg= P]g, @)%( sf] bkmf !^-@_ ljkl/t s;"/ 
u/]sf] b]lvg cfPsf]n] pQm bkmf adf]lhd ;hfo xf];\ eGg] ;d]tsf] dfubfjL lnO{ 
c=b'=c=cf=n] z'? ljz]if cbfntdf cf/f]kkq bfo/ ub{5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M oL k|ltjfbLn] k]z u/]sf] OG6/ldl8o6 k|df0fkq ;DaGwdf 
a'‰g k7fpFbf dfWolds lzIff kl/ifb\, pQ/ k|b]zsf] kq;fy k|fKt k|df0fLs/0fsf] ljj/0fdf 
“;eL ljifod] cg'kl:yt C.P= s] cGtu{t k/LIffkmn ?sf x}” eGg] n]vL cfPsf] / pRr 
dfWolds lzIff kl/ifb\, ;fgf]l7dL, eQmk'/sf] kqaf6 k|dfl0ft eO{cfPsf] x'Fbf k|ltjfbL ;'bz{g 
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yfkfn] cf/f]kkq dfubfjL adf]lhdsf] sfo{ u/L tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& 
sf] bkmf !@ cGtu{t s;"/ u/]sf] 7x5{ . lghnfO{ pQm bkmf !@ / @(-@_ adf]lhd 
?=@,))).– h/Ljfgf x'G5 eGg] ;d]t Joxf]/fsf] ljz]if cbfnt sf7df8f}Fsf] ldlt 
@)^!.)@.!*.@ sf] km};nf . 

pQm km};nfpk/ ;jf]{Rr cbfntdf k|ltjfbL ;'bz{g yfkfsf] k'g/fj]bg kb{5 .  

;jf]{RRf cbfntsf] km};nf M oL k|ltjfbLn] k]z u/]sf] OG6/ldl8o6sf] k|df0fkq ;DalGwt 
dfWolds lzIff kl/ifb\, pQ/ kl/ifb\sf] kqaf6 ;eL ljifod]+ cg'kl:yt, C.P. cGtu{t 
k/LIffkmn ?sf x} eGg] b]lvFbf ;f] k|df0fkq gSsnL ePsf] b]lvPsfn] lgh k|= ;'bz{g yfkfn] 
cf/f]kkq dfubfjL adf]lhdsf] sfo{ u/L tTsfn k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] 
bkmf !@ cGtu{t s;"/ u/]sf] x'Fbf lghnfO{ pQm bkmf !@ / @(-@_ adf]lhd ? @,))).– 
hl/jfgf x'g] 7x¥ofPsf] ljz]if cbfnt sf7df8f}Fsf] ldlt @)^!.)@.!* sf] km};nf ldn]s} 
b]lvFbf ;b/ x'g] 7x5{ .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 x'Fb} gePsf] of]Uotf k|fKt ePsf] 5 egL ;f]sf] k|df0fkq k]z u/]/ lgh k'g/fj]bsn] 
cfkm" s[lif ljsf; a}Fsdf gf]s/L ug]{ ePaf6 cfˆgf] gf]s/LnfO{ an k'Ug] p2]Zo 
lnPsf] eGg] ;Demg'kg]{ b]lvG5 . gq sfof{nodf k]z ug'{kg]{ /]s8{ /fVg'kg]{ k|of]hg 
s]xL b]lvFb}g . ;f] k|df0fkq k]z ug'{sf] cfZfo kbdf axfn /lx/xg] / df}sf k|fKt 
x'Fbf To;af6 nfe lng] b]lvg cfPaf6 em'§f ljj/0f k]z u/L ;s]sf] s'/fdf To;af6 
nfe lnPsf] 5}g eGg] k'g/fj]bsn] u/]sf] lhls/ DffGo x'g] b]lvPg .  
 

 s;sf] s] p2]Zo jf dg;fo 5 jf lyof] eGg] s'/f :yflkt ug{ s]lx vf; cj:yfdf 
afx]s k|ToIf k|df0f gx'g] cj:yf /xG5 lsgls dfgl;s tTj (Mens Rea) dgsf] 
s'/f xf] cyf{t leqL s'/f hf] xf] aflx/ b]lvFb}g, yfxf nfUb}g . dgf]ut s'/f w]/} 
xb;Dd kl/l:ylthGo tYo jf ul/Psf] sfo{af6 dfq af]w x'g ;Sg] . 
 
 

 e|i6 cfr/0f dflg;sf] r]tgf (Conscience) af6 lgwf{/0f x'g] g}ltstf;Fu 
hf]l8Psf] s'/f ePsf] / cg}lts s'/f dflg;sf] nflu ;b}j TofHo P+j cDffGo x'g] 
x'Fbf e|i6frf/sf] s;"/ ;b}j ck/fw xf] . e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( n] k'/fgf] 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& åf/f e|i6frf/sf] ck/fwnfO{ cem :ki6;Dd kf/]sf] 
b]lvG5, s'g} gofF s;"/ jf ck/fw :yflkt u/]sf] xf]O{g . t;y{ k'g/fj]bsn] lhls/ 
u/]h:tf] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ cg';f/ s;"/ :yflkt gePsf] 
eGg, 7x/fpg g;lsg] .  
 

 s;"/ k|dfl0ft ug]{ ef/af/] k'g/fj]bsn] p7fPsf] k|Zg tkm{df x]l/Pdf k|df0f P]g, 
@)#! sf] bkmf @% n] cleof]u k|dfl0ft ug]{ ef/ jfbLpk/ x'g] s'/f pNn]v 5 . ;f] 
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Joj:yf ;fdfGo kmf}hbf/L Gofo l;4fGtcGtu{t s;}dfly s;"/ u/]sf] eGg] z+sf/lxt 
tj/n] b]lvg'kg]{ .  
 
 

 ;fdfGo cg';Gwfgsf] qmddf JoQm ul/Psf] egfO{ cbfnt;dIf JoQm ul/Psf] gx'Fbf 
cfkm"eGbf cGoq JoQm ul/Psf] egfO{nfO{ cbfntn] ljZjf; ug{ lglZrt cfwf/ / 
sf/0f rflxG5 . cyf{t\ Tof] jf:tljs / ljZj;gLo xf], xf]Og jf cleo'Qmn] Tof] s'/f 
;fFlRrs} JoQm u/]sf] xf] t < eGg] s'/fdf cbfnt osLg x'g rfxG5 . cGoq JoQm 
ul/Psf] s'/f k/f]If s'/f ePsf]n] To;df cg';Gwfg ug]{n] cfˆgf] kIf alnof] agfpg 
cg'lrt bjfa jf cGo pkfo ug{ ;Sg] ;Defjgf;d]t x'g ;Sb5 eg] 
cg';Gwfgstf{ :jo+ d'2fsf] kIf x'g] x'Fbf cfˆgf] kIf alnof] agfpg jf cfˆgf] s'/f 
l7s xf] eGg] kfg{ cfkm"n] lgjf{x ug'{kg]{ sfg"gL st{Jo 5f]8]/ cleo'Qmdfly cg'lrt 
bjfj k|efj jf 8/ qf; ;d]t l;h{gf ug]{ ;Defjgf x'g;Sg] sf/0f cbfntn] 
cg';Gwfg ug]{ clwsf/Ln] u/fPsf] aofg kIf jf cleo'Qmsf] :j]lR5s cleJolQm xf] 
xf]Ogg\ < eGg] s'/fsf] osLg ug'{ cfjZos x'g] . 

!!= k|=lg=s'df/axfb'/ s6'jfn lj=c=b'=c=cf=sf] tkm{af6  cg';Gwfg clws[t s]z/axfb'/ 

s]=;L=sf] k|ltj]bgn] g]kfn ;/sf/, d'2f M e|i6frf/ -gSsnL k|df0fkq_320 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M k|x/L k|wfg sfof{noaf6 k|fKt ;+:s[t lzIff af]8{af6 dWodf k/LIff 
kf; u/]sf] k|df0fkq c=b'=c=cf=sf] ldlt @)%(.)$.!^ sf] kqaf6 k|df0fLs/0fsf] nflu pRr 
dfWolds lzIff kl/ifb\df k7fPsf]df pRr dfWolds lzIff kl/ifb\sf] r=g+= !#(, ldlt 
@)%(.)%.!! sf] kq;fy ;+:s[t lzIff af]8{sf] kqf+s #@$^ lbgf+s !^.*.@))@ sf] kq;fy 
k|dfl0fs/0fsf ljj/0f k|fKt ePsf] . laxf/ ;+:s[t lzIff af]8{ k6gfsf] #@$^ ldlt 
!^.*.@))@ sf] kqaf6 sdf/axfb'/ s6'jfnsf] O=;+=!((@, cg'qmdf+s !().*#% lktfsf gfd 
g/axfb'/, of]u $&) >]0fL låtLo pNn]v u/L s}lkmot dxndf l6=cf/=d]=pQm qmdf+s c+lst 
gxL x} -unt_ egL pNn]v eO{ cfPkl5 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M oL k|ltjfbLn] cfkm"n] unt k|df0fkq k]z u/L u}/sfg"gL ?kdf 
a9'jf k|fKt u/L nfe lng] p2]Zon] gSsnL k|df0fkq k]z u/]sf] k'li6 x'g cfPsf]n] lghsf] 
pQm sfo{ ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ Pj+ e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( 
sf] bkmf !^-!_ sf] s;'/ u/]sf] b]lvFbf pQm bkmf adf]lhd ;hfo x'g eGg];d]t Joxf]/fsf] 
cf/f]kkq c=b'=c=cf=af6 z'? ljz]if cbfntdf bfo/ ePsf] b]lvG5 .  

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|ltjfbLn] k]z u/]sf] k|df0fkqaf6 lghsf] a9'jf gePsf] eP 
klg a9'jf kfpg] ;d]tsf p2]Zon] k]z u/]sf] cj:yfaf6 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] 
bkmf !@ cGtu{tsf] s;"/ ePsf] eGg'kg]{ x'gcfpF5 . To;sf/0f, k|ltjfbL sdf/axfb'/ 
s6'jfnn] cf/f]kkq dfu bfjL adf]lhdsf] sfo{ u/L e|=lg=P]g, @)!& sf] bkmf !@ cGtu{tsf] 
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s;"/ u/]sf] 7x5{ . lghnfO{ ;f]xL P]gsf] bkmf !@ / @(-@_ adf]hd @,%)).– hl/jfgf x'G5 
eGg] ljz]if cbfnt, sf7df8f}sf] ldlt @)^).)$.@! sf] km};nf .  

pQm km};nfpk/ k|ltjfbL s'df/axfb'/ s6'jfnsf] ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg kb{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M k|ltjfbL s'df/axfb'/ s6'jfnn] ;+:s[t af]8{, k6gfsf] nAwf+skq, 
c:yfoL k|df0fkq nufotsf z}lIfs k|df0fkqx¿sf] cfwf/df s'g} nfe xfl;n gu/]sf] eGg] 
lhsL/ lnP klg pQm k|df0fkqx¿ k|ltjfbLn] k]z u/L lghsf] JolQmut kmfO{ndf ;+nUg /xg 
k'u]sf] ;Gbe{df lghn] pQm k|df0fkqx¿ a9'jf kfpg] ;d]tsf] p2]Zon] k]z u/]sf] xf]O{g egL 
ljZjf; ug{ g;lsg] . /fi6«;j]s sd{rf/Ln] k]z u/]sf] lghsf] JolQmut kmfO{n ;+nUg z}lIfs 
of]Uotfsf] k|df0fkqx¿ unt b]lvg cfPsf] l:yltdf lghn] ;f]] k|df0fkqaf6 s], slt kmfO{bf 
lnof] jf lnPg eGg] s'/f lghn] unt k|df0fkq k]z u/L of]Uotf 9f+6\g] sfo{ u/]sf] s;"/sf] 
;Gbe{df uf}0f dxTjsf] dfGg'kg]{ ePaf6 klg k|ltjfbLn] pQm k|df0fkqaf6 s'g} nfe k|fKt 
gu/]sf] eGg] lhls/sf] cfwf/df k|ltjfbLn] s;"/af6 pGd'lQm kfpg] cj:yf b]lvFb}g . 
k|ltjfbLsf] of]Uotf 9fF6\g] pk/f]Qm sfo{ p2]Zo/lxt lyof] egL cg'dfg;Dd klg ug{   
;lsFb}g .  

t;y{, k|ltjfbL s'df/axfb'/ s6'jfnn] a9'jf kfpg] ;d]tsf] p2]Zon] unt k|df0fkq k]z 
u/]sf] cj:yfdf lghaf6 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ cGtu{tsf] s;"/ ePsf] 
7x/ u/L lghnfO{ cleof]u bfjLadf]lhd e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@ sf] 
s;"/df ;f]xL P]gsf] bkmf !@ / @(-@_ adf]lhd ?= @,%)).– hl/jfgf ug]{ u/]sf] ljz]if 
cbfnt sf7df8f}sf] ldlt @)^).)$.@! sf] km};nf dgfl;a xF'bf ;b/ x'g] 7x5{ .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGtx¿ M  

 k|ltjfbLsf] gfd / qmdf+s laxf/ ;+:s[t lzIff af]8{sf] l6=cf/= df pNn]v gePsf] 
eGg] k|dfl0ft x'g'sf ;fy} k|ltjfbLn] cfˆgf] k|df0fkq ;SsnL egL k'li6 ug{ k]z 
u/]sf] kq ;d]t kmhL{ eGg] b]lvg cfPsf]af6 k|ltjfbLsf] sfo{ :jR5 / ;kmf 
lgotaf6 ePsf] dfGg g;lsg] .  
 

 k|ltjfbLn] ;+:s[t af]8{, k6gfsf] NfAwf+skq, c:yfoL k|df0fkq nufotsf z}lIfs 
k|df0fkqx¿sf] cfwf/df sg} nfe xfl;n gu/]sf] eGg] lhsL/ lnP klg pQm 
k|df0fkqx¿ k|ltjfbLn] k]z u/L lghsf] JolQmut kmfO{ndf ;+nUg /xg k'u]sf] 
;Gbe{df lghn] pQm k|df0fkqx¿ a9'jf kfpg] ;d]tsf] p2]Zon] k]z u/]sf] xf]O{g 
egL ljZjf; ug{ g;lsg] .  
 

 

 /fi6«;j]s sd{rf/Ln] k]z u/]sf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqx¿ unt b]lvg cfPsf] 
l:yltdf lghn] ;f]] k|df0fkqaf6 s], slt kmfO{bf lnof] jf lnPg eGg] s'/f lghn] 
unt k|df0fkq k]z u/L of]Uotf 9f+6\g] sfo{ u/]sf] s;"/sf] ;Gbe{df uf}0f dxTjsf] 
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dfGg'kg]{ ePaf6 klg k|ltjfbLn] pQm k|df0fkqaf6 s'g} nfe k|fKt gu/]sf] eGg] 
lhls/sf] cfwf/df k|ltjfbLn] s;"/af6 pGd'lQm kfpg] cj:yf gb]lvg] .  
 

v_ k|ltjfbLn] cleof]u bfjLaf6 ;kmfO{ kfPtkm{sf glh/x¿  

!=  c=b'=c=cf=sf] tkm{af6 cg';Gwfg clws[t dgLifs'df/ l;+xsf] k|ltj]bgn] g]kfn 
 ;/sf/ lj= OlGhlgo/ k|]daxfb'/ s'Fj/, d'2f M em'§f z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z 

 u/L e|i6frf/ u/]sf]321 .  

d'2fsf] ;+lIfKt tYo M g]kfn 6]lnsdcGtu{t zfvf sfof{no, dx]Gb|gu/df sfo{/t OlGhlgo/ 
k|]daxfb'/ sFj/;d]tsf] k|df0fkq 5fglagsf] nflu c=b'=c=cf=df k|fKt x'g cfPsf] . lgh 
OlGhlgo/ k]|daxfb'/ sF'j/n] Central Board of Higher Education, New Delhi ef/taf6 
k|fKt u/]sf] xfO{ :s'n k/LIff pQL0f{ u/]sf k|df0fkqx¿ ;SsnL x'g\, xf]Ogg\ eGg] ;DaGwdf 
pRr dfWolds lzIff kl/ifb\, eQmk'/dfkm{t Central Board of Higher Education, New 
Delhi nfO{ n]vL k7fOPsf]df s]Gb|Lo dfWolds lzIff af]8{ (Cental Board of Secondary 
Education, CBSE) gofF lbNnL, ef/tsf] ;g\ !!.)#.@)!) sf] kqaf6 Central Board of 
Higher Education, New Delhi gfdsf] af8{ cl:tTjd} g/x]sf] (Fake Board) eGg];d]tsf] 
c=b'=c=cf=df hjfkm k|fKt x'g cfPsf] kqaf6 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

c=b'=c=cf=sf] dfubfjL M g]kfn 6]lnsdcGtu{t b"/ ;~rf/ sfo{fno dx]G›gu/ zfvfdf 
OlGhlgo/ kbdf sfo{/t k|]daxfb'/ s'Fj/n] cfp6 ;fO6 6]lSgl;og kbdf ;]jf k|j]z ub{f k]z 
u/]sf] Central Board of Higher Education, New Delhi af6 hf/L ePsf] jif{ 
!(&&, qmdfÍ !!() sf] xfO{:s'n pQL0f{sf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqx¿ ef/tdf cl:tTjd} 
g/x]sf] / g]kfnaf6 ;d]t dfGotf gkfPsf] af]8{af6 hf/L ePsf] egL n]vL cfPsf] cfwf/df 
pQm xfO{ :s'nsf] k|df0fkq em'§f b]lvg cfPsf]n] lghn] ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& 
sf] bkmf !@ / k|rlnt e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^(!) cg';f/sf] s;'/ u/]sf] 
b]lvFbf lghnfO{ ;flas e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] bkmf !@, @( / k|rlnt e|i6frf/ 
lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf !^(!) adf]lhd hl/jfgf / s}bsf] ;hfo x'g dfubfjL lnOPsf] 
5 eGg];d]t Joxf]/fsf] cf/f]kkq c=b'=c=cf=n] z'? ljz]if cbfntdf bfo/ ub{5 . 

z'? ljz]if cbfntsf] km};nf M k|:t't d'2fdf k|ltjfbLn] k]z u/]sf] z}lIfs of]Uotfsf] 
k|df0fkqsf] ;DaGwdf o; cbfntaf6 ePsf] cfb]zadf]lhd pRr dfWoflds lzIff kl/ifb\, 
;fgf]l7dLsf] kq;fy ;+nUg eO{ o; cbfntdf k|fKt x'g cfPsf] Council of Boards of 
School Education in India sf] kqaf6 k|ltjfbLsf] k|df0fkq em'§f xf] egL n]vL cfPsf] geO{ 
k|ltjfbLn] k|df0fkq k|fKt u/]sf] eg]sf] ;+:yf Central Board of Higher Education, New 
Delhi pQm Council of Boards of School Education in India sf] ;b:otf lng] ;+:yfsf] 
;"rLdf gePsf] tyf ef/t ;/sf/sf] Ministry of HRD åf/f dfGotf lbOPsf] ;+:yfx¿n] 
                                                            
321 g]=sf=k=@)&#, c+s &, lg=g++=(^#@ -km};nf ldlt M @)&@.!).!)_ 
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;"rLdf ;d]t gePsf] egL n]vL cfPsf];Dd b]lvFbf k|ltjfbLn] k|df0fkq k|fKt u/]sf] eg]sf] 
;+:yf g} gSsnL xf] egL n]vL gcfPsf] x'Fbf pQm ;+:yf gSsnL jf em'§f geO{ dfGotf 
glbPsf] ;Ddsf] cj:yf ljBdfg b]lvof] . dfGotf k|fKt gx'g' / em'§f eGg] s'/f km/s km/s 
s'/f x'g\ . DffGotf k|fKt gePsf] eGg] cfwf/df dfq k|ltjfbLn] k]z u/]sf] k|df0fkqnfO{ e'm§f 
eGg ldNg b]lvPg . t;y{, k|ltjfbL k|]daxfb'/ s'Fj/n] ;kmfO kfpg] 7x5{ eGg];d]t Joxf]/fsf] 
ljz]if cbfnt, sf7df8f}Fsf] ldlt @)^(.!@.@@ sf] km};nf .  

pQm km};nfpk/ c=b'=c=cf=n] ;jf]{Rr cbfntdf k'g/fj]bg bfo/ ub{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M oxfF k|ltjfbLn] Higher School :t/sf] k|df0fkq k|fKt u/]sf] 
Central Board of Higher Education, New Delhi ;+:yf Council of Boards of School 
Education in India / Ministry of HRD af6 dfGotf lbOPsf] ;+:yfx¿sf] ;"rLdf gePsf] 
egL pNn]v;Dd ul/Psf] b]lvG5 . t/, pQm ;+:yf g} gSsnL, em'§f /x]sf] / klxn]b]lv g} 
cl:tTjdf gePsf] egL pNn]v ug{ ;s]sf] b]lvPsf] 5}g . o;af6 pQm ;+:yf GfSsnL jf 
em'§f geO{ dfGotf glbOPsf] eGg];Ddsf] l:ylTf /x]sf] kfOof] . gSsnL k|df0fkqsf] s;'/ x'g 
cfkm"n] xfl;n gu/]sf] of]Uotf xfl;n u/]sf] 5' egL em'§f z}lIfs of]Uotfsf] k|Dff0fkq k]z 
ug{'kg]{ x'G5 . oxfF k|ltjfbLn] xfl;n u/]sf] z}lIfs of]Uotf em'§f xf] eGg] :ki6 egfO{ geO{ 
z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq hf/L ug]{ ;+:yfn] dfGotf gkfPsf] eGg];Ddsf] cj:yf 5 . 
;+:yfn] dfGotf gkfPsf] eGg] cfwf/df dfq k|ltjfbLn] k]z u/]sf] k|df0fkqnfO{ em'§f egL 
cbfntn] cg'dfg u/L e|i6frf/ s;'/bf/ dfGg Gofof]lrt x'g] b]lvPg . t;y{, k|ltjfbL 
k|]daxfb'/ s'Fj/n] Higher School :t/sf] gSsnL em'§f z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z u/L 
e|i6frf/sf] s;'/ u/]sf] eGg] cf/f]kaf6 ;kmfO kfpg] 7x/fO{ ljz]if cbfnt, sf7df8f}+af6 
ldlt @)^(.!@.@@ df ePsf] km};nf ldn]sf] x'Fbf ;b/ x'g] 7x5{ . 

k|ltkflbt glh/ l;4fGt M  

 k|ltjfbLn] Higher School :t/sf] k|df0fkq k|fKt u/]sf] Central Board of Higher 
Education, New Delhi ;+:yf Council of Boards of School Education in India / 
Ministry of HRD af6 dfGotf lbOPsf] ;+:yfx¿sf] ;"rLdf gePsf] egL 
pNn]v;Dd ul/Psf] b]lvG5 . t/, pQm ;+:yf g} gSsnL, em'§f /x]sf] / klxn]b]lvg} 
cl:tTjdf gePsf] egL pNn]v ug{;s]sf] b]lvPsf] 5}g . o;af6 ;+:yf gSsnL jf 
e'§f geO{ dfGotf glbOPsf] eGg];Ddsf] l:ylt /x]sf] kfOof] . gSsnL k|df0fkqsf] 
s;'/ x'g cfkm"n] xfl;n gu/]sf] of]Uotf xfl;n u/]sf] 5' egL em'§f z}lIfs 
of]Uotfsf] k|df0fkq k]z ug'{kg]{ x'G5 . oxfF k|ltjfbLn] xfl;n u/]sf] z}lIfs of]Uotf 
em'§f xf] eGg] :ki6 egfO{ geO{ z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq hf/L ug]{ ;+:yfn] dfGotf 
gkfPsf] eGg];Dfsf] cj:yf 5 . ;+:yfn] dfGotf gkfPsf] eGGf] cfwf/df dfq 
k|ltjfbLn] k]z u/]sf] k|df0fkqnfO{ e'§f egL cbfntn] cg'dfg u/L e|i6frf/sf] 
s;'/bf/ dfGg Gofof]lrt gx'g] .  
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@= dgaxfb'/ g]kfnL lj= ljz]if k|x/L ljefu, d'2f M e|i6frf/322 .  

d'2fsf] ;+lIfKt TfYo M hgsk'/ r'/f]6 sf/vfgfdf j}hgfy emf nufotsf @$ hgf sd{rf/Ln] 
sLt]{ ;l6{lkms]6 k]z u/L gf]s/L u/]sf] / k|df]zg vfPsf] xF'bf sf/jfxLsf] nflu cg'/f]w 5 
eGg];d]t uugh+u+sf] @)$).)^.!$ sf] lgj]bgaf6 k|:t't d'2fsf] p7fg ePsf] b]lvG5 .  

ljz]if k|x/L ljefusf] dfubfjL M k|ltjfbL dgaxfb'/ g]kfnLn] hgsk'/ r'/f]6 sf/vfgf kfFrf} 
txaf6 5}7f}+ txdf a9'jf x'g] p2]Zon] g]kfn /fli6«o ljBfkL7åf/f ;+rflnt k/LIff @)@( 
;fndf qmd;+Vof @%! Aff6 k/LIff lbO{ pQL0f{ ePsf] dfs{;L6 cfwf/df hgsk'/ r'/f]6 
sf/vfgfdf a9'jfsf] b/vf:t k]z u/L z}lIfs of]Uotf 9fF6L e|i6frf/k"0f{ s;"/ u/L cfPsf]n] 
pk/f]Qm ;a"b\ k|df0fsf] cfwf/df lghnfO{ e|=lg= P]g, @)!& sf] bkmf !@ cGtu{t sf/jfxL 
eO{ ;hfo x'g cg'/f]w 5 eGg];d]t dfubfjL lnO{ tTsfnLg ljz]if k|x/L ljefun] tTsfnLg 
z'? afudtL ljz]if cbfntdf cf/f]kkq bfo/ ub{5 .  

z'? afudtL ljz]if cbfntsf] km};nf M k|ltjfbL dgaxfb'/ g]kfnLn] k|x/L k|ltj]bg bfjL 
cg';f/ s[lqd k|df0fkq k|fKt u/L a9'jf kfpg] p2]Zon] of] k|df0fkq k]z u/L z}lIfs  
of]Uotf 9fF6L e|=lg= P]g, @)!& sf] bkmf !@ sf] s;"/ u/]sf] 7x5{ eGg] ;d]t afudtL ljz]if 
cbfntsf] km};nf .  

pQm km};nfpk/ tTsfnLg dWodf~rn If]qLo cbfntdf k|ltjfbL dgaxfb'/ g]kfnLsf] 
k'g/fj]bg kb{5 .  

dWodf~rn If]qLo cbfntsf] km};nf M jfbL bfjLadf]lhd e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& sf] 
bkmf !@ adf]lhd k|ltjfbLn] s;"/ u/]sf] 7x–ofPsf] afudtL ljz]if cbfntsf] km};nfdf s'g} 
kl/jt{g ul//xg' k/]g . t;y{ z'? cbfntn] nufPsf] a'Fbf, k|df0f ;d]taf6 afudtL ljz]if 
cbfntsf] OG;fkm dgfl;a 7x5{ . o;df xbDofb uPsf] / jfbL bfjLeGbf aflx/ uP/ lg0f{o 
;d]t ePu/]sf] gx'gfn] k'g/fj]bs k|ltjfbL dgaxfb'/ g]kfnLsf] k'g/fj]bg lhls/ k'Ug ;Qm}g 
eGg] dWodf~rn If]qLo cbfntsf] @)$$.)*.@) sf] km};nf . 

pQm km};nflj?4 ;jf]{Rr cbfntdf k|ltjfbL dgaxfb'/ g]kfnLsf] k'g/fj]bg kb{5 .  

;jf]{Rr cbfntsf] km};nf M cf/f]kkqdf of], o; lsl;dn] cg'QL0f{nfO{ pQL0f{ agfof] egL 
ls6fgL bfjL lnPsf] b]lvFb}g . s]jn ;2] eP o;f] ug'{kg]{ eGg] z+sdfq JoQm u/L xr'jf bfjL 
lnPsf] b]lvG5 . k/LIff lgoGq0fsf] sfof{nosf] kqdf c+u|]hL låtLo kqdf k|=n] @# c+s 
kfPsf] egL pNn]v ePsf] kfOG5 . tfklg ;Ssn dfs{l;6 x]bf{ pQm låtLo kqdf ## c+s 
kfPsf] k|i6 b]lvG5 . To;df ;RofPsf]h:tf] st} b]lvFb}g . o;/L of] c+snfO{ ;RofOof] eGg] 
:ki6 ls6fgL bfjL klg 5}g . :jo+ ljz]if cbfntsf] km};nfdf klg ;RofPsf] gb]lvg] egL 

                                                            
322 g]=sf=k=@)$^, c+s #, lg=g++=#&^* -km};nf ldlt M @)$^.)#.)&_ 
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pNn]v ePsf] kfOG5 . z+sf/lxt tj/af6 k|ltjfbLn] s;"/ u/]sf] xf] eGg] cGo tYoo'Qm 
;a"b, k|df0f k]z ePsf] ldl;n, kmfOn cWoogaf6 b]lvFb}g . z+sfsf] ;'ljwf cleo'Qmn] 
kfpF5 eGg] ;j{dfGo l;4fGt ljkl/t s]jn z+sfsf] e/df k|ltjfbLnfO{ s;"/bf/ eGg ldNg] 
b]lvFb}g . cf/f]lkt s;"/bf/df k|ltjfbL OGsf/ /xL k|ltjfbLn] k]z u/]sf] dfs{l;6 ;RofPsf] 
eGg] z+sf/lxt tj/af6 k'li6 x'g g;s]sf] o; l:yltdf k|ltjfbLnfO{ cf/f]lkt s;"/bf/ 
7x¥ofPsf] d=If]=c=sf] km};nf ldn]sf] b]lvPg . t;y{ pQm d=If]=c=sf] km};nf pN6L x'G5 . 
k|ltjfbL dgaxfb'/ g]kfnLn] cf/f]lkt s;"/af6 ;kmfO{ kfpg] 7x5{ .  

k|ltkflbt glh/ l;4fGt M  

 z+sf/lxt tj/af6 k|ltjfbLn] s;"/ u/]sf] xf] eGg] cGo tYoo'Qm ;a"b k|df0f k]z 
ePsf] ldl;n kmfOn cWoogaf6 gb]lvFbf z+sfsf] ;'ljwf cleo'Qmn] kfpg] .   

^= ;jf]{Rr cbfntsf] Goflos b[li6sf]0fsf] ;dLIff -Analysis_  

gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf d'2fdf ;jf]{Rr cbfntsf] Goflos b[li6sf]0fsf] ;dLIff ubf{ 
o:tf ljjfbdf cbfnt s7f]/ / cg'bf/ ?kdf k|:t't ePsf] b]lvG5 . o; sfo{kqdf ljj]lrt 
glh/ sfod ePsf s'n !# j6f d'2fdWo] !! j6fdf s;"/ 7x/ ePaf6 ;f] s'/f k'li6 x'G5 . 
cbfntsf] ?emfg o:tf s;"/sf] lgoGq0fdfq xf]Og ls lgjf/0ftkm{ g} cu|;/ b]lvG5 . o; 
;Gbe{df, e|i6frf/ lgjf/0f P]g / ;jf]{Rr cbfntsf] Goflos b[li6sf]0faLrsf] Spirit df 
tfbfTDotf   kfOG5 . o; cWoogdf k|:t't @ j6f d'2fdf ;+o'Qm Ohnf;sf] l;kmfl/zdf k"0f{ 
Ohnf;af6 d'2fsf] lg?k0f ePsf] 5 eg] afFsL d'2f ;+o'Qm Ohnf;af6} 6'+uf] nfu]sf 5g\ .   

gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf d'2fdf ;jf]{Rr cbfntsf] Goflos b[li6sf]0fnfO{ s]nfpFbf o;sf 
d'Vo cfwf/ljGb' -Bottom Line_ nfO{ lgDgadf]lhd pNNf]v ug{ ;lsG5 M  

s_ k|ltjfbLsf] s;"/ sfod ePtkm{  
!=  d'2fsf] hl/ofdf p7]sf] ljjfbsf] lg¿k0f ;f]xL ljGb'df ;dfKt x'g] u/L cbfntn] 

lg0f{o lbg'kg{] .  
 

@=  cfkm"n] xfl;n u/]sf] lzIf0f cWofkg cg'dltkq cflwsfl/s lgsfoaf6 hf/L ePsf] 
;2] ;Ffrf] xf] egL k|dfl0ft ug]{ bfloTj ;/sf/L ;]jfdf nfe lng] p2]Zon] k]z ug]{ 
JolQmdf g} lglxt x'g] .  

 

#=  k|df0fsf] k/LIf0f u/L ;2] jf em'§f s] xf] egL lg0f{o ug]{ ljifo l/6 lgj]bgaf6 pkrf/ 
k|bfg ug]{ ljifoj:t' x'g g;Sg] .  

 

$=  s;}n] em'§f cWofkg cg'dltkq k]z u/L nfe xfl;n ul/;s]kl5 cfkm"af6 ePsf] 
unt sfo{ ;fj{hlgs ePsf] sf/0fn] ;hfoaf6 aRg] p2]Zon] klxnf nfe lnO;s]sf] 
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kbnfO{ kl/Tofu ub{}df p;n] klxn] u/]sf] u}/sfg"gL sfo{sf] s;'/af6 pGd'lQm kfpg 
g;Sg] .  

 

%=  k'g/fj]bssf] eGbf cf/f]kstf{sf] syg / k|df0f ljZj;gLo dfGg'kg]{ . cf/f]kstf{ 
eg]sf] sfg"gL JolQm xf] . lghn] s;}k|lt k"jf{u|x g/fvL cfˆgf] st{Jo k"/f ug]{ s'/fsf] 
k|f/lDes cg'dfg ug{'kg]{ . 

^=  Ps ljlw;Ddt lgsfon] cflwsfl/s ?kdf k7fOPsf] hjfkmdf pNn]v ePsf] s'/f 
u|x0f gu/L k'g/fj]bsn] lghL tj/af6 kxn u/]/ k7fpg nufPsf] hjfkmnfO{ e/ ug'{ 
gx'g] .  

 

&= GfSsnL k|df0fkq k]z ug]{ sfo{df cfk/flws sfo{ -Actus Reus_ / ck/flws dg  
-Mens Rea_ ;d]tsf b'j} TfTj ;dfj]z ePsf] b]lvg] .  

 
*=  ;/sf/L ;]jfdf axfn /xg] JolQm ;b}j cg'zfl;t dof{lbt / OdfGbf/k"0f{ tl/sfaf6 

;]jf k|jfx u/L ;'zf;gsf] ;+jfxs x'g'kg]{ . 
 

(=  /fi6«;]js h:tf] JolQmn] gSsnL z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z ug]{ cdof{lbt sfo{ 
g} ck/fwhGo sfo{ ePsfn] pQm k|df0fkqaf6 kmfObf glnPsf]af6 s;"/ gx'g] eGg 
gldNg] .  

 

!)=  gSsnL k|df0fkq k]z u/L To;af6 kmfObf jf ;'ljwf lng] JolQmn] ;f] kmfObf jf 
;'ljwf lnO/x];Dd / To:tf] kmfObf jf ;'ljwf glnP klg k]z u/]sf] ;f] gSsnL 
k|df0fkqsf] cl:tTj /x];Dd gSsnL z}lIfs k|df0fkq;Fu ;DalGwt s;"/ jf/bfrtsf] 
lg/Gt/tf /lx/xg] .  

 

!!=  tTsfnLg e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!& vf/]h eO{ ldlt @)%(.)#.)% df k|rlnt 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( nfu" eO{;s]kl5 klg ;f]eGbf cufj}sf] 36gfsf] 
;DaGwdf cg';Gwfg, cleof]hg / Gofo lg/f]k0f;d]t ;f]xL ;dodf k|rlnt sfg"g 
;d]tsf] cwLgdf /xL ug'{kg]{ .  

 

!@=  JolQmut ?kdf cfkm}Fn] NofPsf] k|df0fkq -k|ltlnlk_ eGbf sfof{no :t/Lo ?kdf k]z 
ePsf] k|df0fkqnfO{ ljZj;gLo dfGg'kg]{ .  

 

!#=  e|i6frf/ d'2fdf k]z u/]sf] k|df0fkq gSsnL 7x/]kl5 To;af6 s'g} nfe k|fKt gu/] 
klg gSsnL k|df0fkqsf] lnvt k]z u/]s} cfwf/df e|i6frf/ eP u/]sf] k'li6 x'g] .  

 

!$=  e|i6 cfr/0f dflg;sf] r]tgf (Conscience) af6 lgwf{/0f x'g] g}ltstf;Fu hf]l8Psf] 
s'/f ePsf] / cg}lts s'/f dflg;sf] nflu ;b}j TofHo P+j cDffGo x'g] x'Fbf 
e|i6frf/sf] s;"/ ;b}j ck/fw x'g] .  
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!%=  /fi6«;j]s sd{rf/Ln] k]z u/]sf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqx¿ unt b]lvg cfPsf] 
l:yltdf lghn] ;f]] k|df0fkqaf6 s], slt kmfO{bf lnof] jf lnPg eGg] s'/f uf}0f 
dxTjsf] dfGg'kg]{ . pQm k|df0fkqaf6 s'g} nfe k|fKt gu/]sf] eGg] lhls/sf] cfwf/df 
k|ltjfbLn] s;"/af6 pGd'lQm kfpg] cj:yf gb]lvg] .  

 

v_ k|ltjfbLn] cleof]u bfjLaf6 ;kmfO{ kfPtkm{  

!=  gSsnL k|df0fkqsf] s;'/ x'g cfkm"n] xfl;n gu/]sf] of]Uotf xfl;n u/]sf] 5' egL 
em'§f z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq k]z ug'{kg]{ x'G5 . oxfF k|ltjfbLn] xfl;n u/]sf] 
z}lIfs of]Uotf em'§f xf] eGg] :ki6 egfO{ geO{ z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkq hf/L ug]{ 
;+:yfn] dfGotf gkfPsf] eGg];Dfsf] cj:yf 5 . ;+:yfn] dfGotf gkfPsf] eGGf] 
cfwf/df dfq k|ltjfbLn] k]z u/]sf] k|df0fkqnfO{ e'§f egL cbfntn] cg'dfg u/L 
e|i6frf/sf] s;'/bf/ dfGg Gofof]lrt gx'g] .   

@=  z+sf/lxt tj/af6 k|ltjfbLn] s;"/ u/]sf] xf] eGg] cGo tYoo'Qm ;a"b k|df0f k]z 
ePsf] ldl;n kmfOn cWoogaf6 gb]lvFbf z+sfsf] ;'ljwf cleo'Qmn] kfpg] .   

 
&= lgisif{ -Conclusion_  

dflysf] ljZn]if0faf6 g]kfndf gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] hfnf] ;fj{hlgs hLjgsf 
ljleGg c+udf lbgfg'lbg km}ln/x]sf] b]lvG5 . o;nfO{ e|i6frf/ cGtu{tsf] s;"/ dfg]/ 
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( adf]lhd s}b / hl/jfgfsf] ;hfo tf]lsP klg / o;sf] 
cg';Gwfgsf] lhDdf c=b'=c=cf=h:tf] clwsf/;DkGg ;+j}wflgs c+unfO{ ;'lDkOP klg gSsnL 
z}lIfs k|df0fkqsf] laulauL 36\g'sf] ;f6f] al9/x]sf] kfOG5 . clxn] nfesf] kbdf a:g]x¿sf 
hlt gSsnL k|df0fkq ;fj{hlgs ePsf 5g\, Tof] t jf:tljs ;d:ofsf] Ps ;fgf] c+zdfq 
/x]sf] dfGg'k5{ . clwsf+z cj:yfdf oL s'/f ;fj{hlgs g} x'Fb}gg\ . lgo'lQm jf a9'jfsf] csf]{ 
k|ltikwL{n] yfxf kfP/ ph'/L xfn]sf] cj:yfdf dfq o:tf 36gf aflx/ cfPsf 5g\ . ph'/L 
gk/]sf] l:yltdf o:tf k|df0fkqsf cfwf/df dflg;x¿n] ;/sf/L ;]jfdf k|j]z u/]/, jiff}+{ 
sfd u/]/, a9'jf kfP/ xfn cjsfzk|fKt hLjg latfO/x]sf] b[i6fGt klg w]/} 5g\ .  

gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] ;d:of xfd|f] b]zdf ax'cfoflds b]lvG5 . sltko cj:yfdf 
tNnf] txsf] gSsnL k|df0fkq k]z u/]/ dflyNnf] txdf rflxF cWoog u/]/} ;SsnL k|df0fkq 
k|fKt u/]sf pbfx/0f klg 5g\ . h:t} M lrlsT;sn] gSsnL k|df0fkq k]z u/]sf] @)&# 
;fnsf] d'2f . sltko l:yltdf ToxL txsf] klxn] gSsnL k|df0fkq NofO{ kl5 km]l/ :jb]zL 
ljZjljBfnoaf6 p;} txsf] ;SsnL k|df0fkq cWoog u/]/} k|fKt u/]sf 36gf klg 5g\ . 
cleo'Qmx¿n] k]z u/]sf gSsnL z}lIfs k|df0fkq clwsf+ztM k|df0fkq tx jf pRr 
dfWolds txsf /x]sf 5g\ . To:tf k|df0fkq k|foM ef/tsf] laxf/ / pQ/ k|b]z /fHoaf6 
agfP/ NofOg] / s]xL :jb]zL ljZjljBfno -vf;u/L lqe'jg ljZjljBfno_ sf gfddf ;d]t 
agfOg] u/]sf 5g\ .  



271 
 

v'nf ;Ldfgf, hfgcfpg ;lhnf], sd ;dod} gSsnL k|df0fkq tof/ x'g], sfof{nodf 
nfdf] labf klg /fVg' gkg]{ cflb sf/0fn] gSsnL k|df0fkqwf/Lx¿sf] klxnf] 5gf}6 l5d]sL 
d'n's ef/t /xg] u/]sf] 5 . laxf/ / pQ/ k|b]z /fHodf ljleGg z}lIfs txsf] gSsnL 
k|df0fkq agfpg] / laqmLljt/0f ug]{ jiff}{+ k'/fgf] ;+ul7t ;+oGq -Organized Racket_ 
/x]sf] s'/f s;}af6 l5k]sf] 5}g . vf;u/L, ;xfos :t/sf sd{rf/Lx¿df gSsnL k|df0fkq 
k]z u/L lgo'lQm jf a9'jf lng] k|j[lQ a9L b]lvPsf] tYo bfo/ ePsf d'2fsf] cWoogaf6 
;d]t k|i6 x'G5 . k|sflzt 36gfx¿af6 c?nfO{ bLIff lbg] lzIfs, nf}x cg'zf;gdf /xg] 
k|x/L / ;}lgs, Hofg arfpg] lrlsT;s, ljsf;lgdf{0f ug]{ OlGhlgo/, ;';"lrt ug]{ kqsf/, 
/fi6«sf lglw dflgg] snfsf/, bh{gf}+ ofq'sf] Hofgsf] lhDdf lng] ljdfgrfns cflb ;a} k]zf 
/ Joj;fodf gSsnL k|df0fkqsf] /f]u kl;;s]sf] efg x'G5 .  

gSSnL z}lIfs k|df0fkqsf] sf/f]af/af6 cof]Uo dflg; of]Uotfsf] kbdf :yflkt x'g], csf]{ 
jf:tljs ?kdf of]Uo JolQm hfoh cj;/af6 jl~rt x'g], ;]jfu|fxLx¿s ;'/lIft / :t/Lo 
;]jf kfpg] xs s'l07t x'g] Pj+ ;]jfleqsf] of]Uotf k|0ffnL -Merit System_ df x|f; 
cfpg] cflb hf]lvd k}bf x'G5g\ .  

oBlk, c=b'=c=cf=n] ug]{ ;kmn cg';Gwfg / cbfntx¿n] o:tf d'2fk|lt ckgfpg] cg'bf/ 
/j}ofsf sf/0f gSsnL k|df0fkq k]z u/]/ alrFb}g eGg] r]tgfsf] ljsf; klg kl5Nnf] 
;dodf ePsf] 5 . t/, klxNo}b]lv lnO/x]sf o:tf k|df0fkq s'g} klg lbg ;fj{hlgs eP/ 
;DalGwt /fi6«;]js / lghsf] sfo{If]qnfO{ g} z+sf tyf ljjfbsf] 3]/fdf Nofpg] Ifdtf 
/fV5g\ .  

o; ;Gbe{df, g]kfndf JofKt gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] j[l4pGd'v ;d:ofnfO{ lgDg 
pkfo -Control Measures_ dfkm{t lgoGq0f ug{ ;lsg] b]lvG5 M  

!=  ;]jfk|j]zsf ;a} txdf cfjZoskg]{ Go"gtd z}lIfs of]Uotf a9fOlbg] . xfd|f]df clxn] 
lghfdtL ;]jfsf] vl/bf/ kbdf k|j]z ubf{ k|j]lzsf, gf=;'= txdf k|df0fkq jf pRr 
dfWolds tx / zfvf clws[t kbdf :gfts txsf] Go"gtd of]Uotf /flvPsf] 5 . 
xfd|f] b]zdf s]xL bzscl3;Dd pRr lzIff b'n{e /xFbf of] Joj:yf l7s} klg lyof] . 
t/ clxn] ljBfno lzIff eg]/} sIff !@ ;DdnfO{ dflg;lsPsf], :gfts tx;Ddsf] 
cWofkg x'g] sn]h ufpF tx;Dd Pj+ :gftsf]Q/ tx cWofkg x'g] sn]h k|foM 
;b/d'sfd;Dd lj:tf/ eO;s]sf] l:yltdf ;]jfk|j]zsf] Go"gtd z}lIfs of]UotfnfO{ 
a9fP/ vl/bf/ kbsf nflu k|df0fkq jf pRr dfWolds tx, gf=;'=sf nflu :gfts 
tx / zfvf clws[tsf] kbdf ;DalGwt ljifodf :gftsf]Q/ tx sfod ul/g' k5{ . 
o;af6 pRr lzlIft hgzlQm lghfdtL ;]jfdf k|j]z ug]{dfq geO{ z'?d} cWoog k"/f 
u/]/dfq ;]jfk|j]z ug]{ x'Fbf lghn] kl5 uP/ a9'jfsf nflu gSsnL z}lIfs k|df0fkq 
k]z ug]{ ;Defjgf klg sd x'G5 . clxn] a/fdb ePsf clwsf+z gSsnL k|df0fkq, 
k|df0fkq tx jf pRr dfWolds txsf ePaf6 klg of] s'/f k'li6 x'G5 . k|x/L, ;]gf, 
lzIfs, :yfgLo tx, ;+:yfg cflb If]qdf klg o;}adf]lhd ;]jfk|j]zsf] Go"gtd z}lIfs 
of]Uotf tf]lsg' kb{5 .  
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@=  lnlvt k/LIff / cGt/jftf{ pQL0f{ u/L ;]jfdf z'? k|j]z ubf{s} ;dodf pDd]bjf/sf 
z}lIfs k|df0fkq ;Tofkg -Verification_ ug{ nufpg] . vf;u/L, s;}sf] ljb]zL 
ljBfno jf lzIf0f ;+:yfsf] k|df0fkq ePdf l;kmfl/zstf{ lgsfo -h:t} M nf]s;]jf 
cfof]u_ n] g} ToxfFsf] af]8{df kqfrf/ u/L To;sf] cflwsfl/stf osLg ug]{ . :jb]zL 
ljBfno jf lzIf0f ;+:yfsf] xsdf klg kqfrf/sf] dfWodaf6 jf:tljstf kQf 
nufpg] . kmhL{ k|df0fkq k]z u/]sf] k'li6 ePdf ;]jf k|j]z u/]sf] pDDf]bjf/nfO{ 
k/LIf0fsfnleq} avf{:t u/L cfjZos sfg'gL sf/jfxL rnfpg] .  

#=  gSsnL z}lIfs k|df0fkq k]z u/L nfe lnPsf] s;"/df clxn]sf] e|i6frf/ lgjf/0f P]g, 
@)%( df ^ dlxgfb]lv ! jif{;Dd s}b / ?= !) xhf/b]lv ?= @) xhf/;Dd 
hl/jfgfsf] ;hfo tf]lsPsf] 5 h'g Deterrent Effect sf nflu ckof{Kt 5 . gSsnL 
k|df0fkqn] ;dfh / ;]jfu|xLnfO{ kfg]{ hf]lvdsf] bfFhf]df lbOg] ;hfo Go"g ePsf] x'Fbf 
o;nfO{ ;+zf]wgdfkm{t a9fP/ ! jif{b]lv @ jif{;DDf s}b / ?= %) xhf/b]lv ?= ! 
nfv;DDf hl/jfgf u/fpg'kg]{ .  

$=  clxn] k]z ul/g] clwsf+z gSsnL k|df0fkqx¿ ef/taf6 NofOg] u/]sf 5g\ . To;sf] 
cflwsfl/stf osLg ug{ k6s}lkR5] c=b'=c=cf=/ /fli6«o k/LIff af]8{sf] 6f]nL pQ/ 
k|b]z jf laxf/ k'u]/, ljj/0f lnP/ kmls{g'kg]{ l:ylt 5 . of] k|s[of vlr{nf], emGeml6nf] 
/ ;do nfUg]  5 . ctM ef/tLo k|fGtsf ljZjljBfno / pRRf dfWolds lzIff 
kl/ifb\;Fu ;dGjo u/]/ cgnfOgdfkm{t g} ToxfF egf{ ePsf g]kfnL ljBfYfL{sf z}lIfs 
ljj/0f lng ;lsg] u/L k|s[ofdf ;'wf/ ug'{kg]{ .  

%=  gSsnL z}lIfs k|df0fkqsf] s;"/df ;hfo kfPsf k|ltjfbLx¿dWo] clwsf+zsf] ;hfo 
sfof{Gjog eO/x]sf] 5}g . ljz]if cbfnt jf ;jf]{Rr cbfntn] ^ dlxgf jf ! jif{ s}b 
u/] klg pgLx¿ ;dfhdf :jtGq hLjg g} latfO/x]sf] l:ylt 5 . cf/f]k k|dfl0ft 
ePkl5 lghx¿ ;]jfaf6 avf{:t x'g], sd{rf/L ;~rosf]if afx]s cGo ;]jf;'ljwf 
gkfpg] eP klg lghx¿sf] s}b ;hfo la/n}dfq sfof{Gjog ePsf] kfOG5 . ctM 
km};nf sfof{Gjog lgb]{zgfno, ;DalGwt lhNnf cbfnt / c=b'=c=cf=n] cfk;df 
;dGjo u/L lghx¿sf] ;hfo nfu" ug{ h'6\g'kg]{ .  

^=  sltko lgsfodf gSsnL z}lIfs k|df0fkq k]z u/]/ lgo'lQm jf a9'jf lnPsf] k'li6 
eO;Sbf klg To:tf /fi6«;]jsx¿nfO{ sfg'gL k|s[ofdf gnu]/ lghx¿nfO{ kbaf6 
/flhgfdf ug{ nufO{ cjsfzpk|fGtsf ;a} ;]jf;'ljwf lbg] u/]sf] kfOG5 . s;"/sf] 
uDeL/tf x]/L JolQmx¿n] o:tf] 5"6 gkfpg'kg]{ xf] . cTfM kmhL{ k|df0fkqsf s'/fdf 
z"Go ;lxi0f'tf gLlt nfu" ub}{ z+sf:kb k|df0fkqx¿nfO{ Goflos k/LIf0fdf nuL 
sfg'gadf]lhdsf] sf/jfxL x'g}kg]{ .  

tTsfnLg /fhf 1fg]Gb|sf] ;lqmo zf;gsfn -@)^! ;fn_ df gSsnL z}lIfs k|df0fkq 
5fglag ug{ d'n'se/ Ps cleofg g} rn]sf] lyof] . ;a} :yfoL sd{rf/L, lzIfs, k|x/LnfO{ 
cf–cfˆgf] sfof{nodf cfkm"n] k|fKt u/]sf z'?b]lv xfn;Ddsf z}lIfs k|df0fkqsf] k|dfl0ft 
k|ltlnlk k]z ug{ nufOPsf] lyof] . o;/L ;+slnt k|df0fkq tt\ tTf\ s]Gb|Lo lgsfodf hDdf 
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ub}{ z+sf nfu]sf sfuhftsf] xsdf c=b'=c=cf=df yk 5flgagsf nflu k7fOg] ul/GYof] . 
To; qmddf hfnL k|df0fkq k]z u/]/ hflu/ vfPsf w]/} /fi6«;]jsx¿ ;dfltPsf lyP eg] 
sltkon] ;Defljt sf/jfxLaf6 hf]lug cfkm}+ kbTofu klg u/]sf lyP . of] cleofg @)^@ 
;fn;Dd rn]sf] lyof] . d'n'sdf @)^# ;fndf nf]stGqsf] cfudg eP;Fu} of] 5fglag 
k|s[of cf]em]ndf k/L ph'/Ldf dfq cfwfl/t x'g k'Uof] . @)^# ;fnkl5 klg d'n'sdf y'k|} 
gSsnL z}lIfs k|df0fkq hDDff x'g k'u]sf] tYo k/]sf ph'/L / bfo/ ePsf d'2faf6 
b]lvO/x]sf] 5 . ctM Tolta]nf h:t} /fi6«;]jsx¿sf] z+sf:kb k|df0fkq ;+sng / k/LIf0f 
ug]{ csf]{ /fi6«JofkL cleofg rnfpg l9nf eO;s]sf] l:ylt 5 .  

 
;Gbe{ ;fdu|L -References_ 
s_ k|fylds ;fdu|L 
 g]kfnsf] ;+ljwfg  
 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)!&  
 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%(  
 g]kfn sfg'g klqsfsf ljleGg c+sx¿  

v_ dfWolds ;fdu|L  

 https://www.bbc.com 
 https://www.imagekhabar.com 
 https://shikshyapatra.com 
 https://www.lokpath.com 
 https://nepalmag.com.np 
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3';÷l/;jt -l:6Ë ck/];g_ 
k|lsof, cg';Gwfg / cleof]hg  

 
clDasf /3'j+zL 

 

पिरच्छेद-1 

1.1 पृ भमूी: 

ॅ ाचार िनयन्ऽण िव व्यापी चनुौतीको िवषय रहेको छ। ॅ ाचारको ूकृित र ःव पमा 
माऽ िभ ता देिखए तापिन िवकिसत रा  देिख िलएर िवकासिसल रा  सबैमा ॅ ाचार व्या  
रहेको अवःथा छ। सावर्जिनक पद धारण गरेका रा सेवकले आफूलाई ूा  अिधकार र 
ॐोतको दु पयोग गरी व्यिक्तगत लाभ ूा  गन कायर्लाईनै ॅ ाचार भिनन्छ। कानूनी अथर्मा 
कुनै सावर्जिनक अिधकार ूा  व्यिक्तले कुनै काम गनर् वा गिरिदए बापत वा नगनर् वा 
नगिरिदए बापत आफूलाई वा आफ्नो समूहलाई वा अ  कसैलाई आिथर्क फाइदा पयुार्उने 
काम गरेमा ॅ ाचार भिनन्छ। ॅ ाचार िवशेषगरी व्यिक्तको नैितकता र िन ासँग जोिडएको 
िवषय हो। नैितकता व्यिक्तको आचरण र व्यवहारको शु ता मापन गन सूचक हो। 
मािनसमा अिसिमत ईच्छा र आकांछा हनेु गदर्छ आफ्नो आिथर्क हैिसयतले नभ्याएतापिन 
यसको पिरपूितर् गनर्का लािग ॅ ाचार गन गदर्छन।् साथै ूचिलत धमर्, संकृित, मूल्य 
मान्यताको कारण पिन हाॆो समाज बढी खिचर्लो हनुे गरेको देिखन्छ यसले गदार् ॅ ाचार 
गरेर भएपिन समाजमा ूिति त िजवनयापन गन गरेको पाइन्छ।यसले गदार् सावर्जिनक 
िनकायह  तथा राजनीितक तहमा ॅ ाचार व्या  हदैु गएको देिखन्छ। ॅ ाचार बढाउन र 
िनयन्ऽणमा आमनागिरक र जनसमदुायको ठूलो भिूमका रहेको हनु्छ। ॅ ाचार भएको सूचना 
र खबरदारी जनःतरबाट समेत हनेु गदर्छ । 

 

सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले आफू कायर्रत कायर्लयको काम गिरिदएबापत 
सेवामाहीसँग अितिरक्त शलु्क, रकम िलने कायर् घसु/िरसवत हो। नेपालमा अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट ॅ ाचारको मु ामा अनसुन्धान र अिभयोजन गन र िवशेष 
अदालत काठमाण्ड मा मु ा दायर गन व्यवःथा छ। अन्य मु ाह सँग हालसम्मको अिभलेख 
हेदार् आयोगबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा घसु/िरसवत मु ा दायर भएको देिखन्छ भने हरेक 
वषर् आयोगबाट दायर मु ा संख्या बिढरहेको तथ्या ह बाट देिखन्छ। 
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ॅ ाचार जनुसकैु क्षेऽमा पिन हनुसक्छ- नीिज, सावर्जिनक, गैरसरकारीसंःथा, राजनीितक, 
न्याियक, सरुक्षा आिद।ियनका काममा, कायर्िविध र कायर्शैलीमा, योजनामा, िनयम कानूनमा 
जहाँ पिन ॅ ाचारले ःथान िलएको हनुसक्छ।पिछल्लो समयमा नेपालमा ॅ ाचारको आयाम, 
क्षेऽ र ितॄतामा समेत धेरै पिरवतर्न देिखएको छ।नेपालमा ॅ ाचार िव  परेका उजरुी र 
ॅ ाचार िव  परेका मु ाको अवःथालाई हेदार् ॅ ाचार घट्ने होइन, बढ्ने बममा 
देिखन्छ।323 

पिरच्छेद-2 

२.१ ॅ ाचारको पिरभाषा 

ॅ ाचार (Corruption) शब्द ल्यािटन भाषाको Corrupts बाट आएको हो। जसको अथर् 
भत्काउन ु िबगानुर् भ े हनु्छ। ॅ  र आचार दईु शब्दको संयोजनबाट ॅ ाचार शब्द बनेको 
छ। ॅ को अथर् पितत हनु ु र आचारको अथर् आचरण व्यवहार हो। सामान्य अथर्मा 
आचरणबाट तल झरेको इमानदारी सदाचािरताको अभाव भएको व्यवहार नै ॅ  आचरण 
हो। िव  बकले िनजी फाइदाका लािग सावर्जिनक ओहदाको दु पयोग गनुर् ॅ ाचार हो भनी 
पिरभाषा गरेको छ। Transparency International ले राजनीितक, सरकारी वा सावर्जिनक 
पदािधकारीले आफ्नो अिधकारको दु पयोग गरी िनजी लाभका लािग गैरकानूनी काम गनुर्लाई 
ॅ ाचार हो भनी पिरभाषा गरेको पाइन्छ। ॅ ाचारलाई white color crime पिन भिनन्छ। 
यसमा सावर्िनक पदमा बसेको व्यिक्तले आफ्नो पदको दु पयोग गरी कानून ारा िनधार्िरत 
कतर्व्य िवपरीतका आचरण गरी आिथर्क फाइदा िलन ुवा अ  कसैलाई फाइदा पयुार्उने गरी 
काम गनुर्नै ॅ ाचार हो। ॅ ाचार बहआुयािमक छ, साथै अन्तरदेशीय पिन छ। िविभ  वगर्, 
राजनीितक, ूशासिनक र अन्य क्षेऽमा कायर्रत व्यिक्त यसमा संलग्न भएका हनु्छन।्  

नेपालमा ॅ ाचारको पिरभाषा नेपालका कानूनले गरेको देिखदैन। ब  अवःथा उल्लेख 
गरी ॅ ाचार ठहन व्यवःथा गरेको देिखन्छ। ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले िरसवत 
िलने/िदने, िवना मूल्य वा कम मूल्यमा वःत ुवा सेवा िलने, दातव्य, उपहार वा चन्दा िलने, 

किमशन िलने, राज  चहुावट गन, गैरकानूनी लाभ वा हानी पयुार्उने बदिनयतले काम गन, 

गलत िलखत तयार गन, गलत अनवुाद गन, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा 
सावर्जिनक संःथाको कागजात नोक्सान गन, ू पऽको गोपनीयता भ  गन वा परीक्षाको 

                                                            
323नेउपाने अच्यूतमिण, "ॅ ाचारको िवःतार, कारण र ूहार", भिडर्क्ट ऽैमािसक अ  १३,  



276 
 

पिरणाम फेरबदल गन, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गन, नपाएको ओहदा पाए भ े, झु ा 
िववरण िदने, सावर्जिनक सम्पि को हानी नोक्सानी गन, गैरकानूनी दबाब िदने, गलत ूितवेदन 
िदने, गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गन कायर्लाई ॅ ाचारको पिरभाषािभऽ राखेको छ।324 

२.2 ॅ ाचारको सन्दभर्मा अिख्तयार 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ॅ ाचार िनयन्ऽण गरी सशुासन ूव र्न गनर् 
संवैधािनक िनकायको पमा ःथािपत एक ःवतन्ऽ िनकाय हो।यसले सावर्जिनक पद धारण 
गरेको व्यिक्तले ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग गरेको अवःथामा माऽ त्यसमा 
अनसुन्धान गरी मु ा चलाउँछ।संिवधान र कानूनको पिरिधिभऽ रही ॅ ाचार िनयन्ऽण गन 
सम्बन्धमाअिख्तयार सिबय रहेको पाइन्छ।यसकालािग अिख्तयारले दण्डात्मक, िनरोधात्मक, 

ूव र्नात्मक र संःथागत सु िढकरणका कायर् गद आईरहेकोछ।नेपालको संिवधानको भाग 
२१, धारा २३८ र २३९ मा आयोग तथा यसका काम कतर्व्य र अिधकारको बारेमा 
उल्लेख गिरएको छ, जसलाई ॅ ाचार िनयन्ऽण गन उ ेँयले ःथािपत एवंम ् िबयाशील 
एकमाऽ संवैधािनक िनकायको पमा िलन सिकन्छ। आयोगले यस अन्तगर्तका १० वटा 
कायार्लयह  माफर् त ॅ ाचार िनयन्ऽण र सशुासन ःथापना गन कायर्लाई ःथानीय तहसम्म 
पयुार्एको छ। नेपालले ॅ ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धी संयूक्त रा संघीय महासिन्ध, २००३ लाई 
अनमुोदन गरी कायार्न्वयन गनर्का लािग रणनीित र कायार्न्वयन कायर्योजना तयार गरेको 
छ।325 
देशमा ॅ ाचार जनुसकैु क्षेऽमा पिन हनुसक्छ; िनजी, सावर्जिनक, गैरसरकारीसंःथा, 

राजनीितक, न्याियक, सरुक्षा आिद।ियनका काममा, कायर्िविध र कायर्शैलीमा, योजनामा, िनयम 
कानूनमा जहाँ पिन ॅ ाचारले ःथान िलएको हनुसक्छ।पिछल्लो समयमा नेपालमा ॅ ाचारको 
आयाम, क्षेऽ र ितोतामा समेत धेरै पिरवतर्न देिखएको छ।नेततृ्व तहबाटै ॅ ाचार हनुे, 
ॅ ाचारीलाई राजनैितक संरक्षण हनेु, योजना तजुर्मादेिख योजना कायार्न्वयनसम्म नै 
िमलेमतोमा ॅ ाचार हनुे गरेको तथ्या ले देखाएका छन।् 

 

 
 

                                                            
324ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा ३ 
325सताइसौ वािषर्क ूितवेदन २०७४ (सारांश), अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग,  
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पिरच्छेद-3 

३.1 घसु/िरसवत मु ा: अवधारणा र ूयोग 

रा सेवकले सेवा गरे बापत कानून िबपिरत सेवामाहीबाट नगदी तथा िजन्सी िलन ु
खानलुाइ घसु भ  सिकन्छ।ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) मा 
रा सेवक वा रा सेवक हनु लागेको कुनै व्यिक्तले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम 
गनर् वा गिरिदए बापत वा नगनर् वा नगिरिदए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै 
काम गदार् कुनै व्यिक्तलाई मोलािहजा वा अिन  गनर् वा गराइिदए बापत वा नगनर् वा 
नगराइिदए बापत आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  िरसवत िलएमा वा िलन मन्जरु गरेमा 
घसु/िरसवत िलनेलाई सजायको व्यवःथा गरेको छ।सामान्यतया उ ोग दतार् गनर्, िव तु 
िमटर बक्स लाइन जडान गनर्, धारा जोड्न, संःथाको खा  अनु ापऽ नवीकरण गनर्, गठुी 
जग्गाको मोही नामसारी गनर्, जग्गा िक ाकाट गनर्, एकीकरण गनर्, हालसािवक गनर्, दतार् गनर्, 
नापजाँच/रेखांकन गनर्, लालपजुार् बनाउन, अंशबण्डाका लािग जग्गा आ-आफ्नो नाममा कायम 
गनर्, नाबालक पिरचयपऽ बनाउन, मोटर साइिभङ इिन्ःटच्यटु दतार् गनर्, सवारी चालक 
अनमुितपऽ नवीकरण गनर्, सवारी साधन दतार् गनर्, सवारी साधन अ लीकरण स वा गनर्, 
मेनपावर कम्पनी दतार् ूिबया सम्प  गनर् सेवामाहीसँग घसु िरसवत िलएको पाइएको छ। 

3.2 घसु/िरसवत मु ाको तलुनात्मक अभ्यास(भारत र नेपाल) 

नेपालमा जःतै भारतमा पिन घसु/िरसवत मु ामा र ेहात पबाउ गन गिरएको छ। 
भारतमा समेत घसु/िरसवत िलएको/िदएको बारेमा जानकारी ूा  गनर् िलिखत उजरुी ूा  
हनुपुन कानूनी व्यवःथा रहेको देिखन्छ। उजरुी िदने व्यिक्तलाई आफ्नो ःवइच्छाले उजरुीको 
िवषयवःत ु लेख्न लगाइन्छ। भारतमा एकै व्यिक्तले पटक-पटक उजरुी गरेको हनु नहनेु र 
पटक-पटक उजरुी गन ब्यिक्तलाई अदालतले CBI को Pet Persons भ े गरेको पाइन्छ भने 
नेपालमा घसु/िरसवत मु ामा एकै व्यिक्तले पटक-पटक उजरुी िदएको र सो उजरुीको 
अनसुन्धान गरी िवशेष अदालतमा मु ा दायर गरेकोमा िवशेष अदालतबाट उक्त उजरुीको 
िव सिनयतामा ू  उठाइएको पाइन्छ।  

भारतमा र ेहात पबाउको लािग िनवेदकलाई रकम उपलब्ध गराइदैन।उजरुी िनवेदन 
ूा  भएप ात ्Complain Verification गन र सो प ात ्उजरुी दतार् गन गिरन्छ र घसु 
रकम िनवेदक आफैले ब्यवःथा गनुर् पन, आरोप पऽ दायर भएप ात ्उक्त रकम िनवेदकलाई 
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िफतार् हनेु र िनवेदकले पैसा ब्यवःथा गनर् नसकेमा Operation नगरीने कानूनी व्यवःथा 
रहेको छ भने नेपालमा उजरुकतार्लाई आयोगबाट रकम उपलब्ध गराउन सिकने व्यवःथा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावलीमा उिल्लखत छ र िवशेष अदालतमा मु ा 
दायर भएप ात ्उक्त रकम आयोगलाई िफतार् िदने ूचलन रहेको छ। 

3.3 घसु/िरसवत मु ामा अनसुन्धान ूिकया र अिभयोजन 

रा  सेवकले Service Delivery को िसलिसलामा सेवामाहीसँग सेवाबापत घसु/िरसवत माग 
गरेको खण्डमा आयोगबाट घसु माग्नकुो कारण सिहत िनवेदकलाई नै िनवेदन लेख्न लगाई 
िलिखत िनबेदन दतार् गन गिरन्छ।उजरुी िनबेदनसग ँसम्बन्धीत (िनबेदन दतार् नं.,िनबेदनको 
छाँया कपी,राज  ितरेको भौचर)कागजातह  माग गन, आरोिपत कमर्चारी, कायार्लय, 

सम्भािवत ःथानको गितिबधी उपर िनगरानी गन, पीिडत सेवामाही र आरोिपत कमर्चारी बीच 
लेनदेनको िवषयमा भएको कुराकानीकोबै ािनक एवं संचारका उपकरण ूयोग गरी Audio 

Visual Record गन। (अ.द.ुअ.आ. िनयमावली २०५९ को िनयम ४१), िःट  अूसेनको 
लागी माग गरे बमोिजमको रकमको व्यवःथा र सोको फोटोकपी गन, िनबेदकको माग 
बमोिजमको पयामा िनबेदक समेतको रोहबरमा केिमकल पाउडर 
(PHENOLPHTHALEIN) लगाउने, िनवेदकलाई रकम बझेुको भरपाई गराउने (अ.द.ुअ.आ. 
िनयमावली २०५९ को िनयम ३०), रंगेहात पबाउको िबःततृ योजना र बैकिल्पक योजना 
बनाउने, Sting Operation को लािग टोिल तथा आवँयक कागजातह , लाहाछाप, 

डोरी,container तथा Sodium Carbonate Powder तयार गन गिरन्छ। 

तत्प ात ्आरोिपत कमर्चारी तथा रकम लेनदेन हनेु ःथानको शआुम िनमानी गन,काबार्ही 
पूवर् घर, कायार्लय वा कोठामा ूबेश गदार् अ.द.ुअ.आ. िनयमावली, २०५९को अनसुचुी ९ 
बमोिजम ूबेश मचुलु्का खडागन, अ.द.ुअ.आ. िनयमावली २०५९को अनसुचुी १० बमोिजम 
खानतलासी/बरामदी मचुलु्का तयार गन, आरोिपत कमर्चारीलाई आफ्नो पिरचय िदई 
यथाःथानमा बिसिदन अनरुोध गन, तत्प ात ःथानीय ूहरी र ःथानीय ूितिनिधलाई खबर 
गन, खानतलासी गनुर् पिहले आरोिपत कमर्चारीको र कन्शोल नमनुाको लािगRed Hand 
परीक्षण गरी नमनुा संकलन गन,ःथानीय ूितिनिध समेतको रोहवरमा रंगेहात परीक्षण र 
खानतलाशी गदार्को Video िखच्ने, Red Hand नमनुा संकलन गन बममा सोिडयम काव नेट 
केिमकल िमसाइएको पानीमा आरोिपतकोहात धनु लगाउदा उक्त पानीको र  बैजनी रातो 
र मा पिरणत भएमा सोही ब्यहोरा खलुाई मचुलु्का तयार गन। 
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खानतलासी पजुीर् बझुाई आरोिपत कमर्चारीलाई घसु/रकम सिहत आफ्नो साथमा रहेको 
नगद तथा िजन्सी सामान िनकाली राख्न अनरुोध गन, बरामदी मचुलु्का तयार गदार् घसु रकम 
लकुाएको ःथानको िबबरण खलुाई मचुलु्का तयार गन, ःथानीय ूितिनधीलाई बरामद भएको 
रकम र आयोगले Sting Operation को लािग खटाउदा उपलब्ध गराएको नोटह को 
फोटोकपीमा उल्लेिखत नम्बर एक आपसमा िभडाउने, बरामद भएको रकम मध्येबाट ूत्येक 
बन्डलबाट १/१ थान िनकाली परीक्षणको लागी नमनुा संकलन गन, परीक्षणको लागी 
पठाउन ु पन नमनुाह  आरोिपत कमर्चारी र ःथािनय ूितिनधी समेतको सहीछाप गराई 
िशलबन्दी गन, मचुलु्कामा ःथािनय जनूितिनिध, कायार्लयको ूमखु, आरोिपत कमर्चारी र 
िनबेदकलाई रोहवरमा राख्न,े मचुलु्कामा आरोिपत कमर्चारीह को सहीछाप गराउदा Visual 

Record गन, आरोिपत कमर्चारीलाई पबाउ पजुीर् िदई पबाउ गन, पबाउ परेको कमर्चारी 
सिहत बरामद रकम, कागजातह  र सबदु ूमाणह  आयोगमापेश गिरन्छ र अनसुन्धान गरी 
िवशेष अदालतमा मु ा दायर गिरन्छ ।  

तािलका- 1 

िवशेष अदालतमा दतार् भएका मु ा र संख्या326 

िस
.नं
. 

मु ाको िववरण 

आ.व. 
०७५।०७६ 

आ.व. 
०७४।०७५ 

आ.व. 
०७३।०७४ 

१ घसु/िरसवतिलई ॅ ाचार गरेको मु ा 146 98 61 

२ 

झु ा/शैिक्षक योग्यता ूमाण पऽ पेश
गरी ॅ ाचार गरेको मु ा 90 58 45 

३ 

सावर्जिनकसम्पि को हानी नोक्सानी गरी
ॅ ाचार गरेको 33 17 17 

४ 

गैरकानूनीलाभ िलई नेपाल सरकारलाई
हानी नोक्सानी गरेको मु ा 13 4 3 

                                                            
326नेउपाने, अच्यतुमिण,"तथ्यबाट हेदार् ॅ ाचार र अिख्तयार", ःमािरका, २०७६, अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग 
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५ 

गैरकानूनीसम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार
गरेको 8 4 11 

६ राजःवचहुावट गरी ॅ ाचार गरेको 2 4 3 

७ 

अन्य(सरकारीकागज च्यातेको, न
गरेको, गलत िलखत तयार गरेको) 62 8 15 

जम्मा 354 192 155 

 
  ोतः अिख्तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 

 
तािलका- 2 

घसु मु ामा रंगेहात पबाउ Sting Operation) मा परेका व्यिक्तको संख्या327 

आ.व. संख्या 

२०७२/०७३ १०५ 

२०७३/०७४ १५७ 

२०७४/०७५ २४५ 

२०७५/०७६ २४० 
                                 ोतः अिख्तयार दु पयोग अनसु धान आयोगsf] त यांक 

 

मािथको तािलका 2 र 3 हेदार् ॅ ाचारमाअदालतमा दायर मु ा मध्ये Sting 

Operationअथार्त घसु िरसवत मु ानै अिधकांश देिखन्छन ् र ियनै २ ूकृितका मु ा नै 
अन्यको तलुनामा हरेक वषर् बिढरहेको पिन देिखन्छ।घसु मु ामा रंगेहात पबाउ परेका 
व्यिक्त संख्यात्मक पमा हेदार् िनजामती कमर्चारी अत्यािधक देिखन्छन।् यसमा दजार्मा 
अिधकांश शाखा अिधकृतःतर र त्योभन्दा तल्ला दजार्का व्यिक्त बढी पबाउ परेको र कम 
िबगो भएका मु ानै बढी देिखन्छन।् 

                                                            
327ऐ.ऐ. ४ 
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3.4.घसु/िरसवत मु ा सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवःथा328 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली िनयम ३०: घसु िरसवत बापत 
रकम उपलब्ध गराउन सक्ने  

(१) कुनै सावर्जिनक पदधारण गरेको व्यिक्तले घसु िरसवत माग गरेको भनी 
आयोगमा पनर् आएको उजरुी िनवेदनको अनसुन्धानको िसलिसलामा आयोगले 
आफ्ना कमर्चारी वा उजरुवाला वा अन्य कुनै व्यिक्तमाफर् त त्यःतो सावर्जिनक 
पदधारण गरेको व्यिक्तलाई घसु िरसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ। 

उपिनयम (१) बमोिजम घसु िरसवत उपलब्ध गराउने कमर्चारी वा व्यिक्तलाई 
कुनै िकिसमको कारवाही र सजाय गिरने छैन । 

िनयम ४१ :वै ािनक एबं संचारका उपकरण तथा साधनको ूयोग  

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धानमा संलग्न कमर्चारी एवं व्यिक्तलाई अनसुन्धानको 
िसलिसलामा आयोगको आदेशानसुार आवँयक पन वै ािनक एवं संचारका उपकरण 
तथा साधन साथमा िलई िहंड्न र ूयोग गनर् पाउने अिधकार हनेुछ । 

िनयम १८ : पबाउ पजुीर् 

अनसुन्धानको िसलिसलामा आयोगले कसैलाई पबाउ गनुर् परेमा अनसुचुी-७ 
बमोिजमको ढांचामा  पबाउ पजुीर् िदन ुपनछ । 

िनयम २०: खानतलासी 

 अिख्तयार दु पयोग गरेको उजरुी िनबेदनको छानिबन, अनसुन्धान तथा 
तहिककातको िसलिसलामा खानतलासी तथा बरामद गनुर् पदार् बमश:अनसुचुी 
९ बमोिजमको ढांचामा ूबेश मचुलु्का र अनसुचुी-१० बमोिजमको ढांचामा 
खानतलाशी तथा बरामदी मचुलु्का उठाई बरामद गनुर् पदर्छ । 

                                                            
328अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली २०५९ को पिरच्छेद- ५ (िविवध ) 
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अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०७३।०८।१३ को बैठकको 
िनणर्य बमोिजम "िरसवतको कसरुमा रंगेहात पबाउ (Sting Operation), अनसुन्धान 
र अिभयोजन गन सम्बन्धी िनदिशका, २०७३" बमोिजम ूहरी महाशाखा अन्तगर्त 
इन्टेिलजेन्स यिुनट र आयोगका अन्य कायार्लयह ले रंगेहात पबाउ सम्बन्धी कायर् 
सम्पादन गद आएको छ ।(अ.द.ुअ.आ.ऐन, २०४८ दफा ३२) 
 घसु िरसवत रकम उपलब्ध गराउने कमर्चारी वा ब्यिक्तलाई कारवाही  

नगिरने ।(भ ाचार िनवारण ऐन २०४८ को दफा ३७ बमोिजम अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली २०५९ को पिरछेद ५ िनयम ३०) 
 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३२ ले िदएको 
अिधकार ूयोग गरी िरसवतको कसरुमा रंगेहात पबाउ (sting Operation), 
अनसुन्धान र अिभयोजन गन सम्बन्धी िनदिशका, २०७३ ःवीकृत गिरएको । 

 
 

 अनसुन्धानको बममा ौब्य- ंय ूमाण संकलन गनर् अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग िनयमावली २०५९ को पिरच्छेद-५ को िनयम ४१ 
बमोिजम वै ािनक एबं संचारका उपकरण तथा साधनको ूयोग गनर् पाउने 
अिधकार रहेको । 
 

 ूमाण ऐन, २०३१को पिरच्छेद ३ को दफा ९: पक्षले ब्यक्त गरेका कुराह  
र दफा १०: मौकामा ब्यक्त गरेका कुराह  रेकडर् गरी ूमाणको पमा पेश 
गन गरेको । 

 

 

 एउटै रकम दईु जनावाट बरामद गन कानूनी व्यवःथा नरहेको ।  
 

 भ ाचार िनबारण ऐन २०५९को पिरच्छेद ३ को दफा २५(२) ले 
अनसुन्धानको बममा दशी ूमाणह (कागजात) बरामद गरी संकलन गन 
ब्यबःथा गरेको । 

 
 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली २०५९को दफा २० ले 
खानतलासी गरी ूमाण संकलन गन ब्यबःथा गरे बमोिजम नगद/ िजन्सी/ माल/ 

बःत ु /कागजात/ ूमाण फेला पनर्सक्ने सम्भावना रहेको घर कम्पाउन्ड 
िनवासःथान शरीर समेतका ःथान (कोठाबाट, गाडीबाट, टेबलुबाट, झोलाबाट 
समेत) बरामद गनर् सिकने । 
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3.5. घसु/िरसवत मु ा र सजाय329 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ मा ॅ ाचारको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवःथा यसूकार 

उल्लेख गिरएको छ।  

रा सेवक वा रा सेवक हनु लागेको कुनै व्यिक्तले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै 
काम गनर् वा गिरिदए बापत वा नगनर् वा नगिरिदए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी 
कुनै काम गदार् कुनै व्यिक्तलाई मोलािहजा वा अिन  गनर् वा गराइिदए बापत वा नगनर् वा 
नगराइिदए बापत आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  िरसवत िलएमा वा िलन मन्जरु गरेमा देहाय 
बमोिजमको िरसवत िलनेलाई वा िलन म ुर गनलाई कसूरको माऽ अनसुार देहाय बमोिजम 
कैद र िवगो बमोिजम जिरवाना हनुेछ। िरसवत िलइसकेको भए सो िरसवत समेत जफत 
हनुेछ।   

क पच्चीस हजार पैयाँ सम्म तीन मिहना सम्म कैद 

ख पच्चीस हजार पैयाँ भन्दा पचास 
हजार पैयाँ सम्म 

तीन मिहना देिख चार मिहना सम्म कैद 

ग पचास हजार पैयाँ भन्दा बढी एक 
लाख पैयाँ सम्म 

चार मिहना देिख छ मिहना सम्म कैद 

घ एक लाख पैयाँ भन्दा बढी पाँच 
लाख पैयाँ सम्म 

छ मिहना देिख एक वषर् छ मिहना सम्म 
कैद 

ङ पाँच लाख पैयाँ भन्दा बढी दश 
लाख पैयाँ सम्म  

एक वषर् छ मिहनादेिख दईु वषर् छ 
मिहनासम्म कैद  

दश लाख पैयाँ भन्दा बढी पच्चीस 
लाख पैयाँ सम्म  

दईु वषर् छ मिहनादेिख चार वषर् सम्म 
कैद  

पच्चीस लाख पैयाँ भन्दा बढी 
पचास लाख पैयाँसम्म 

चार वषर् देिख छ वषर् सम्म कैद  

                                                            
329ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा ३ 



284 
 

पचास लाख पैयाँ भन्दा बढी एक 
करोड पैयाँसम्म  

छ वषर् देिख आठ वषर् सम्म कैद  

एक करोड पैयाँ भन्दा बढी 
जितसकैु भए पिन 

आठ वषर् देिख दश वषर् सम्म कैद  

 

(२) रा सेवक बाहेक अन्य व्यिक्तले कुनै रा सेवकलाई िनजको ओहदाको वा हैिसयतको 
कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उ ेँयले वा िनजबाट गराउन वा नगराउन 
मनाइिदए बापत वा सो ओहदाको वा  हैिसयतको कुनै काम गदार् कुनै व्यिक्त उपर 
मोलािहजा वा अिन  गनर् वा नगनर् मनाउने उ ेँयले वा मोलािहजा वा अिन  गनर् वा 
नगनर् मनाइिदए बापत कुनै व्यिक्तबाट आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  कुनै िरसवत 
िलएमा वा िलन म ुर गरेमा िनजलाई उपदफा (१) बमोिजमको सजाय गरी िरसवत 
िलइसकेको भए सो िरसवत समेत जफत गिरनेछ।  

 

 (३)  कसैले रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तलाई उपदफा (१) वा (२) बमोिजम कुनै काम 
गनर्, गराउन वा नगनर्, नगराउन िरसवत िदएमा िनजलाई कसूरको माऽ अनसुार 
उपदफा (१) बमोिजम सजाय हनुेछ।   

 

(४) यस दफा अन्तगर्त सजाय हनेु कुनै कसूर गनर् दु त्साहन िदने व्यिक्तलाई त्यसरी 
दु त्साहन िदएबाट कसूर भएको वा नभएको जेसकैु भए तापिन कसूरको माऽ 
अनसुार िनज रा सेवक भए सोही कसूरको लािग तोिकएको सजाय र अन्य व्यिक्त 
भए त्यसको आधा सजाय हनुे व्यवःथा गिरएको छ।  
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पिरच्छेद-4 
 

4.1 घसु/िरसवत मु ामा अदालतको ीकोण: 

(क) िवशेष अदालतबाट फैसला गदार् िलइएका आधारह : 
 घसु िलँदा र ेहात पबाउ परेको, पैसा बरामद भएको, पैसा मागेको फोन record र 

video समेत पेश भएको एक मु ामािवशेष अदालतबाट २०७५/०२/०८ गते 
फैसला गद ूितवादीको खल्तीबाट रकम बरामद भएको भ े बरामदी मचुलु्काका 
आधारमा माऽ ूितवादीलाई दोषी ठहर गनर् न्यायोिचत नदेिखने भनी फैसला भएको 
छ। Sting Operation को नाममा राज्यबाट नै पैसा िदएर घसु खवुाउनउत्ूिेरत 
गनुर्भन्दा ब  सूचनाको ौोत संकलन िव षेण गन र िनगरानी गरी कारबाही ूिबया 
अिघ बढाउन ु उपयकु्त देिखन्छ। Sting operation का पिछल्ला केही मु ामा 
ःवयमउ्जरुवाला/िनवेदकउपर नै ू  उठाउँदै अदालतले फैसलासमेत गरेको 
छ।रंगेहात समाितएका मु ामा िनवेदकले अिख्तयारलाई ूयोग गरी फसाउने नै 
िनयत राखी कमर्चारीलाई जवरजःती पैसाको ूलोभन िदई फकाउने र फसाउने 
गरेको समेतदेिखएकाले यसमा सजग रहनपुछर्330। 

 

 घसु िलँदा र ेहात पबाउ परेको, पैसा बरामद भएको, पैसा मागेको फोन record र 
video समेत पेश भएको एक मु ा331मा िवशेष अदालतबाट २०७6।08।26 गते 
फैसला गद अन्य कुनै िनकाय वा संःथासँग सम्बिन्धत काम कुरा गराई िदने भनी 
सो कामसँग सम्बन्ध नरहेको रा सेवकले कसैसगँ कुनै रकम माग गन र िलने कायर् 
गरेको आधारमा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) मा रहेको कानून 
बमोिजमको कसूर भएको मा  िमल्ने नदेिखएको भनी उिल्लिखत दफाको व्याख्या 
गद अदालतले फैसला समेत गरेको छ।रंगेहात समाितएका मु ामा रा सेवकले 
आफ्नो पदीय दायीत्व अनसुार काम नगरी घसु/िरसवत मागेको नभई अन्य 
व्यिक्तसँग काम गराईिदन्छु भनी रकम माग गिरएको देिखदा अिख्तयारले ूितवादीले 
नै उजरुी िनवेदकको काम रोकेको अवःथा हो/हैन? हेरीमाऽ अिभयोजन गनुर्पन 
देिखन्छ। 

                                                            
330ऐ.ऐ. 4 

331वादी नेपाल सरकार, ूितवादी ूभ ुिगरी समेत, मु ा: ॅ ाचार(घसु,िरसवत)। 
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 ूितवादीह  उजरुी िनवेदनमा उल्लेख भएको काम गनर् सक्ने हैिसयतका कमर्चारी 
नभएको, वरामदी मचुलु्कामा उिल्लिखत रकम कसैको साथबाट वरामद भएको नभई 
सवै मािनसह  बसेको ःथानमा टेवलुमिुनबाट रकम वरामद भएको, ूितवादीह ले 
घसु/िरसवत वापतको रकम िलएको भ े कुरा अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट पु ी हनु 
नसकेको, ूितवादीको साथबाट रकम बरामद भएको नदेिखएको, ूितवादीलेनै 
सहूितवादीलाई घसु रकम िलनका लािग अ ाएको भ े ूमाणबाट पिु  हनु 
नसकेको,ूितवादी र उजरुकतार्िबच भएको फोन संवादमा ूितवादीले घसु/िरसवत नै 
मागेको भ े पिु  भएको नपाईएको,उजरुकतार् आफैले खिरद गरेको जग्गाको 
जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् पाउँन िनवेदन दतार् गराएको नदेिखएको,िनणर्य गन िहम्मत 
नै नरहेका दईुजना ूितवादीका बीचमा सेवामाहीको काम गिरिदएर रकम िलने र 
बाँड्ने कुरामा िमलेमतो भएको भ े कुरा पिन कहीकँतैबाट ःथािपत हनु सकेको 
पाइएन, जनु ूितवादीसँग रकम वरामद भएको हो ती ूितवादीको उजरुवालाको काम 
सँग कुनै सम्वन्ध तथा सरोकार नै रहेको नदेिखएको र जोसगँ कामको सरोकार 
रहेको भिनएको हो ती ूितवादीको साथबाट रकम वरामद भएको नदेिखएको, 
ूितवादीले उजरुकतार्को कुनै कायर् गिरिदन ु पन अवःथा बाँकी रहेको कारण 
आलटाल गरेको छ भ े समेत वादी पक्षले देखाउन नसकेको,उजरुकतार्ले जग्गाको 
साँध िसमाना छु याउने ूयोजनलाई नापी कायार्लय, बाराका अिमन ूमेचन्ि झाले 
घसु/िरसवत मागेको भनी उजरुी िदएपिन िनज उजरुकतार्को जग्गा छु याउन नापी 
कायार्लय, बारामा िनजले कुनै िनवेदन नै निदएकोबाट िनज उजरुकतार् सो कायार्लयको 
सेवामाही नदेिखएको,ूितवादीले आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालना नगरी आलटाल, 

िढलासःुती गरेको वा पदीय कतर्व्य पालनाको कायर् गनर् घसु/िरसवत मागेको भ े 
तथ्य उजरुकतार्ले नै पेश गरेको िस.िड. िलिपब  व्यहोरा समेतबाट पिु  हनु 
नसकेको,  उजरुकतार्ले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष उजरुी िनवेदन 
दतार् गराए पिन आयोगबाट िनजले रकम बिुझिलएको नदेिखएको र उजरुी िनवेदक 
ःवयं अदालत समक्ष बकपऽ गदार्गदका अवःथामा सहीछाप नै नगरी बकपऽ पूरा 
नगरी अधरुो छोडी गएकोबाट कसूरको संवेदनशीलता र गिम्भरताूित लापरवाही 
गरेको,दिशको रकम ूितवादीको शरीरबाट बरामद नभई माछा र िटमरु राखेको 
कागजको प्याक गरेको काटुर्न िभऽबाट बरामद भएकोमा ूितवादीले सो रकम 
आफैले राखेका हनु ्भ े िमिसल संलग्न कुनै कागज ूमाण एवं ौव्य ँय िस.िड. 
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बाट समेत पिु  हनु सकेको नपाइएको भ े जःता आधार/कारण िलई िवशेष 
अदालतबाट घसु/िरसवत मु ामा ूितवादीह ले सफाइ पाउदै आएको देिखन्छ। 
 

(ख) घसु/िरसवत मु ामा सव च्च अदालतबाट ूितपादन भएका कानूनी िस ान्त: 
1. िवंणमुाया िलम्बनुी िव. िोणाचायर् िसटौला समेत332 

घसु मु ामा-घसु खाएको सबदु वादीले गजुानुर् पन, रीत नपगुी भएको 
िमलापऽलाई अदालतले मान्यता िदन निमल्ने,  पिहलाले गरेको इन्साफमा 
िच  बझेुन भनी वादी िवंणमुायाले अपील िदएकी िनजको वा बालध्यज 
गु ङले ०१७/२/१० को तारेख तेॐो पटक पारी गजुारेकोले वादीको 
अपील अ.बं. २२६ नं. ले िडसिमस हनुे अपील िडसिमस भए पिन थप 
सजायलाई जाहेरी फैसला भएको र िडिभजन बे को राय बाझी भएकोले 
रायबाझी तफर् बाट इन्साफ हेन ुर्पन हनुआई हेदार् घसु खाएको हो भ े सबदु 
गजुानुर् वादीले नसकेकोले हािकम उपर घसुमा उजरु गनलाई थप 
सजायलाई अ.बं. २७९ ले जाहेर गरेको मनािसव िमलापऽ बदर गरी 
इन्साफ गन भ े ौी मा.न्या. पशपुितूसाद उपाध्यायको र िमलापऽ सदर 
गन भ े ौी मा.न्या. िमनबहादरु थापाको राय भएकोतफर्  हेिरएमा म ुरी 
कागज र िमलापऽ गनर् पाउने भ े दरखाःत २ समेत ३ थान कागजको 
अक्षर मसी एकै लेखे सबु्बा धनपाल भ ेको अक्षर देिखएको िनज सबु्बा 
धनपाल िझकाउँदा हािजर हनु नआएको िनजले लेखेका ती ३ थान 
कागजमा २००६ साल पौष भनी साल मिहना लेखी गते बार लेिखएको 
नदेिखएकोबाट रीत पिरबन्द पगुी खशुी राजीबाट भए गरेको रहेछ भ े 
मनािसव नपरेकाले समेत िमलापऽ बदर गरी इन्साफै गन भ े ौी मा.न्या. 
पशपुितूसाद उपाध्यायको िसंगल बे को सदर गरेको राय मनािसव छ। 

 

2. ािरका चौलागाई िव. नेपाल सरकार333 

ूितवादीका साथबाट नम्बर िटिपएका पैया बरामद हनु,ु जाहेरवालाले 
अदालतमा गरेको वकपऽमा समेत ूितवादी िव  घसु मागेकाले रकम 

                                                            
332ने.का.प. २०२१, िनणर्य नं. २३६ 
333स.अ. बलेुिटन, वषर् १५ अंक २, बैशाख २०६३, पूणार्  ३३२, पृ  २०, फैसला िमित 
२०६२/१०/६ 
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िदएको भ े जाहेरी र ूहरीमा भएको बयानलाई समथर्न हनेु गरी गरेको 
वकपऽ समेतबाट अिभयोग दावी बमोिजमको कसूर िय ूितवादीले गरेको 
भ े देिख रहेको अवःथामा आफूलाई उजरुकतार्ले फसाउन दोष लगाएका 
माऽ हो भनी िलएको िजकीरलाई िनजले कुनै सबतु ूमाण ारा खण्डन गनर् 
सकेको देिखएन। ूितवादीले आफूलाई उजरुकतार्ले फसाउने षडयन्ऽ रिच 
झु ा आरोप लगाएको भ े खोजेको देिखयो। यःतो केवल दईु अवःथामा 
माऽ हनुसक्छ। एउटा अवःथा ूितवादी र जाहेरवाला बीच कुनै िरसइवी 
जसले गदार् एकले अकार्लाई मौका पायो िक फसाउने अक  अवःथा 
वाःतिवक साँचो अवःथा अथार्त ूितवादीले घसु मागेको कारण सत्य साँचो 
कदम चालेको, यी दईु अवःथा मध्ये पिहलो अवःथा ूितवादी र जाहेरवाला 
बीच आपसी व्यिक्तगत सम्पकर्  भएको हुँदा त्यःतोमा वादी ूमाण पयुार्उने 
भ े ू  आउँदैन। ूितवादीले त्यःतो िजकीर िलएपिछ सजायबाट छुट वा 
कम सजायको लािग जसले दावी िलन्छ त्यसका लािग आफूले ूमाण 
पयुार्उन ुपन हुँदा पिन कुनै िरस इबीको कारण फसाउन झु ा उजरु िदएको 
हो भ े उजरुवालासगँ ूितवादीको िरस इवी भएका कुराका तथ्यलाई कुनै 
कारण ूमाण पेश गरी पु ी गनुर्पनमा सो को ूमाण पयुार्उन नसकेको हुँदा 
जाहेरवालाले ूितवादी िव  झु ा दरखाःत िदएको भ े िजकीरलाई 
िव ास गनर् सिकएन। ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ र २८ बमोिजम 
ूितवादीले आफ्नो िजकीर ूमािणत गनर् नसकेको हुँदा ूितवादी िनद ष 
रहेछन ् भनी भ  सिकएन। ूितवादीको खल्तीबाट दशी बरामद भएको 
कुरा उजरुवाला जाहेरवालाको बकपऽबाट समिथर्त भएकोले ूमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २५ बमोिजम अिभयोग ूमािणत गरेको हुँदा ूितवादीको 
पनुरावेदन िजकीर सम्म पगु्न सक्ने देिखएन। अिभयोग दाबी बमोिजम 
सजाय गन गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको हुँदा सदर हनुे। 

 

३. अजुर्नकुमार िघिमरे िव. नेपाल सरकार334 

 अपिरिचत सेवामाहीले अपिरिचत रा सेवकलाई फसाउने भ े ू नै 
आउँदैन। अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष अनरुोध गरी 

                                                            
334स.अ. बलेुिटन, वषर् १८, अंक १८, पसु २०६६, पूणार्  ४२०, पृ  १० 
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नम्बर िटिपएको नोट ूा  गरी उक्त नोटह  ूितवादीह लाई िबना 
कारण िदए होलान ्भनी भ  िमल्दैन। 
 

 आफूबाट बरामद भएको .१०,०००/- लाई अन्यथा पु ी गनर् 
नसकेको अवःथामा ूितवादी अजुर्नकुमार िघिमरे िनद ष रहेको भ  
सक्ने िःथित नदेिखने। आयोगबाट बिुझिलएको रकममध्ये  
. ३०००/- ूितवादी टुकनाथ ढकालबाटै बरामद भएको र 
अनसुन्धानको बममा बयान गदार् यी ूितवादीले कमल राईको राहदानी 
बनाउने ठेक्का आफूले िलएको भनी ःवीकार समेत गरेको देिखएबाट 
ूितवादी टुकनाथ ढकाल कसूरदार होइनन ्भनी भ  नसक्ने । 
 

४. थलेश पूव िव. नेपाल सरकार335 
 आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम िझकी ौी चन्ि झालाई िदएको भ े 
ूितवादीको बयान िजकीर भएपिन डेभ्स कन्सल्टेन्टका ौी चन्ि झाका 
नाउँमा उक्त बचत खाताबाट िनजले भकु्तानी िदएको भ े सो खाताको 
बक ःटेटमेन्टबाट देिखदैन।यस तथ्यबाट पिन आफूले डेभ्स कन्सल्टेन्ट 
नेपालको नाममा कािटएको एकाउन्ट पेयी चेकको रकम सो 
कन्सल्टेन्सीको सल्यानमा बक खाता नभएकोले उसको सिजलोको लािग 
उक्त रकम भकु्तानी गनर् आफ्नो खातामा जम्मा सम्म गरेको भ े 
ूितवादीको पनुरावेदन िजकीरसँग सहमत हनु नसिकने। 
 

 ूितवादीले डेभ्स कन्सल्टेन्टले पाउने सवक्षण कायर्को रकम उक्त 
संःथाको सल्यान िःथत बकमा बक खाता नभएको कारणबाट रकम 
भकु्तानीको लािग सिजलोको लािग आफ्नो खातामा जम्मा गरी डेभ्स 
कन्सल्ट नेपाललाई Facilitate सम्म गरेको सो रकम ौी चन्ि झाले 
पाइसकेको भ े ूितवादीको पनुरावेदन िजकीर िव सिनय र तथ्ययकु्त 
नहनेु। 

 

 

 िरसवत िलए खाएको कसूरलाई तत्काल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, 

२०१७ को दफा ३ अन्तगर्तको कसूर मािनएको र सोही दफाको 
                                                            
335संवत ्२०६१ सालको फौ.प.ुनं. ३३६९, फैसला िमित २०६६/६/२० 
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िनरन्तरताको पमा हाल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१)(घ) रहेको र यसको दाबी अिभयोगपऽमा िलएको देिखएको 
कसूरको सम्बन्धमा तत्काल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ३ अनसुार सजाय गरेको िवशेष अदालतको फैसला उपयकु्त 
नहनेु।  
 

५. िशवबहादरु ःवाँर िव. नेपाल सरकार336 
 पनुरावेदक ूितवादी िशवबहादरुले आफ्नो पसर्बाट बरामद भएको रकम 

लीलाूसादले घरार्मा छाडेको कुरामा अिधकारूा  अिधकारी समक्ष बयान 
गदार् उल्लेख गरेको, अिधकारूा  अिधकारी र अदालतमा बयान गदार् 
राहदानी बनाउन कागज रकम बरामद भएको कुरा ःवीकार गरेको 
िःथितमा घट्नाका ौंृखलाह  बमब पमा िमल्न आएको कारण एवं 
रकम पसर्मा राखेको समेतबाट राहदानी बनाउने कायर्मा रकम िलन 
पनुरावेदक ूितवादी सहमत रहेछन ् भ े देिखइरहेकोले पनुरावेदकले 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोिजम िरसवत िलन 
म ुर गरेको देिखन आउने। 

 

६. ूिदप अिधकारी िव. नेपाल सरकार उ ोग िवभाग समेत337 
अिभयोग लागेको व्यिक्तले सो अिभयोगबाट उन्मिुक्त पाउन वा सजायमा 
कमी वा छुट पाउने िजकीर िलएमा सो कुराको ूमाण पयुार्उने भार पिन 
िनजउपरनै हनु्छ। खल्तीबाट घसुको रकम बरामद भएको अवःथामा 
घसु/िरसवत िलएको होइन भनी िजकीरसम्म िलएको तर त्यसलाई कुनै 
वःतिुन  ूमाण पेश गरी ूमािणत गनर् नसकेकोले बरामद भएका नोटह  
ूितवादीको जानकारी र सहमित बेगर िनजको अ ानतामानै िनजको 
खल्तीमा रािखएको वा जबरजःती रािखएको भनी अनमुान गनर् निमल्ने। 
घसुको रकम, र ेहात पबाउ परेको, ःकूल दतार् गन बममा घसु/िरसवत 

                                                            
336स.अ. बलेुिटन, वषर् १८, अंक २१, फागनु२०६६, पूणार्  ४२३, पृ  ३१, फैसला िमित 
२०६६/५/१४ 
337ने.का.प. २०६७, अंक ४, िनणर्य नं. ८३४० 
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मागी िलएको अवःथामा त्यःतो िरसवत िलने रा सेवक कमर्चारी 
कानूनबमोिजम सजायको भागी हनेु। 

 

7. घसु खाई भ ाचार गरेको सािवत गन वुदँा ूमाणह  शंकारिहत हनुपुन, घसु 
खाई ॅ ाचार गय  भ े कुनै कमर्चारी उपर लगाई िनजलाई दोषी वनाउदा 
उक्त कमर्चारीले घसु मागी िलएको हो र घसु िलने मनसाय िथयो भ े कुरा 
ूमािणत गनर् सक्न ुपदर्छ–  (नेकाप २०२१, िन.नं.२२९ प.ृ२६) 

 

8. कसै उपर दोषारोपण गनुर्माऽ ूया  हदैुन, शंकारिहत ढंगबाट ठोस 
ूमाण ारा आरोप ूमािणत गराउन ु पदर्छ (सव च्च अदालत 
बलेुिटन,२०६८ पणुार् , ४६९ प.ृ १३) 

 

9. रा सेवकले मन्जरुीले घसु िरसवत िलएको ूमािणत हनुपुदर्छ-(सव च्च 
अदालत बलेुिटन,२०७५ पणुार् , ६२९ प.ृ १६) 

 

10. ॅ ाचार जःतो गिम्भर अपराधमा अपराध ःथािपत हनुको लािग आवँयक 
पन आधारभतू तत्वको िवधमानता गिम्भर पमा ूमािणत हनु नसकेको र 
अन्य ःवतन्ऽ ूमाणवाट पिु  हनु नसकेको िःथितमा ॅ ाचारको कसूर 
िवना ूमाण दोशी करार गनर् निमल्ने– (नेकाप २०६६, अंक २ िन.न. 
८०८५) 

 

11. केवल आधारहीन उजूरीको आधारमा िलएको माग दावी सम्ब  ूमाणको 
अभावमा ॅ ाचार जःतो कसूरमा सजाय गनर् िमल्ने िदिखदैन (नेकाप 
२०६६, िन.नं.८०८५ प.ृ ३३२) 

 

12. घसु िलदै निलएको रा सेवक कमर्चारीलाई घसु िलयो भनी कृिऽम 
दोषारोपण गनुर् कम गम्भीर कुरा होइन। घसु जःतो गम्भीर ूकृितको 
अपराध शंकारिहत पबाट पिु  र ूमािणत हनुपुदर्छ, कसैले ब्यिक्तगत ईवी 
साध्नको लागी झु ा दोषारोपण गन छुट कसैलाई छैन यःतो गिम्भर 
कसूरमा शंका र अनमुानको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गनर् निमल्ने – 

(सब च्च अदालत बलेुिटन, २०६८ पूणा  ४६९ प.ृ १३) । 
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13. जाहेरवाला टेमलाल र ूितवादी राजेन्ि ूसाद िसंहको बीच नथनुी महतोको 
पैया लेनदेन िवषयमा िरसईवी रहेको भ े देिखदा शंकारिहत तरीकाबाट 
पनुरावेदक ूितवादी राजेन्ि ूसाद िसंहले घसु िरसवत िलएको भ  िमल्ने 
देिखएन। (नेकाप, २०४६ िन.नं.३९५५ प.ृ १००९) आिद सम्मािनत 
अदालतबाट घसु िरसवत मु ामा भएका व्याख्याह बाट अनसुन्धान गन 
िनकाय अिख्तयार दु पयोग अननु्धान आयोगबाट भएको अनसुन्धान 
ूभावकारी हनु नसकेका कारण कितपय मु ाह मा सफलता हांिसल हनु 
नसकेको भ े  देिखन्छ ।  

 
 

पिरच्छेद-5 
 

5.1 िनंकषर् 
नेपालमा देिखएका िविभ  ूकारका ॅ ाचारको ःव पह मध्ये घसु/िरसवत 
िलने/िदने ूचलन व्यापक छ। घसु/िरसवत बापतको रकम घरपिरवारले सहज 
पमा ःवीकार गन गलत ूविृ ले गदार् घसु/िरसवत िलन थप हौसला िमलेको 
साथै सेवामाहीलाई सावर्जिनक सेवा ूवाह सम्बन्धी काननु, कायर्िवधीको जानकारी 
नहनुलेु गदार् पिन घसु िदने गरेको देिखन्छ। ॅ ाचार िनवारण सम्बन्धी ूचिलत 
कानूनह  ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ तथा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ मा र ेहात पबाउको सम्बन्धमा उल्लेख भएको नदेिखए तापिन 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम ३० मा 
आयोगले घसु िरसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवःथा भएको 
देिखन्छ। साथै "ूितवादीले काननु बमोिजम गनुर्पन काम यथासमयमा नगरेको र 
घसु माग गरेको हनुाले उजरुवालाले अिधकार ूा  िनकायबाट नोटह  िलएर 
घसुबापत ूितवादीलाई िदएका िबयाह  आरोिपत कसरुका लािग गिरने अनसुन्धान 
ूिबयाका अंग हनु ्र कानून अनकुुल नै सम्प  भएकाले आरोिपत कसरु ूमािणत 
गनर्का लािग ूमाणको पमा महणयोग्य देिखने"338 भनी सव च्च अदालतबाट 
समेत व्याख्या गिरसकेको अवःथा छ।िछमेकी मलुकु भारतमा समेत घसु/िरसवत 
रकम िनवेदकले उपलब्ध गराउनपुन र अदालतमा मु ा दायर भएप ात ्

                                                            
338;=c= a'n]l6g @)^^ jif{ !* c+s @) k[=!) . 
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िनवेदकलाई िफतार् िदने ूचलन िव मान भई िःट  अपरेशन हनुे गरेको छ। 
घसु/िरसवत मु ामा ूितवादीलाई फसाइएको नभई आफ्नो काम कतर्व्य परुा 
नगरी सेवामाहीलाई अप् ारोमा पारी अितिरक्त रकम िलने खाने खराब मनसायले 
घसु खाएको पु ी हनु्छ।य पी कितपय रंगेहात समाितएका मु ामा िनवेदकले 
अिख्तयारलाई ूयोग गरी फसाउने नै िनयत राखी कमर्चारीलाई जवरजःती पैसाको 
ूलोभन िदई फकाउने र फसाउने गरेको समेत देिखएकाले यसमा आयोग सजग 
हनुपुन अवःथा छ। 
 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट दायर हनुे मु ाह मा सबैभन्दा बढी 
संख्यामा घसु/िरसवत मु ा िवशेष अदालतमा दायर हनेु गरेको अिभलेख (तािलका 
नं.1) बाट देिखन्छ य पी पबाउ संख्या बढेपिन अपराध न्यून गन द॑ो संयन्ऽ 
देिखदैन। िःट  अपरेशनको संख्या बढेसँगसगै सेवामाहीह ले नयाँ नयाँ ूिविध 
ूयोग गरी घसु/िरसवत िलने ूचलन बढेको देिखन्छ भने घसु/िरसवत िलने ूवृि  
घटेको देिखदैन।ॅ ाचार िनयन्ऽणमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
भिूमका ूभावकारी हनु सकेको देिखएन भ े गनुासो यदाकदा सिुनएको देिखन्छ। 
य पी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ॅ ाचार िनवारण गनर् ःथािपत एक 
संवैधािनक िनकाय भएकोले आयोगलाई ॅ ाचार सम्बन्धी उजरुीको अनसुन्धान र 
अिभयोजन गनर् ॐोतसाधन सम्प  बनाउनकुो िवकल्प देिखदैन।साथै िःट  
अपरेशनमा घसु/िरसवत मु ाको अनसुन्धान हुँदा यथे  वःतगुत ूमाणको किम 
हनेु गरेको देिखएकोले शंकाको सिुवधा अिभयकु्तले पाई सम्मािनत अदालतबाट 
ूितवादीह ले सफाई पाउने गरेको देिखयो।घसु िलने व्यिक्त माऽ नभई घसु िदन 
खोज्ने सेवामाहीह  समेत र ेहात कारवाहीमा परी िनजह  िव  मु ा दतार् 
गिरएको हुँदा समाजमा घसु िदन खोज्ने ूविृ समेत िव मान देिखन्छ।339 
 

5.2 सझुाव 

 ॅ ाचार िनवारण गनर्का लािग आयोगले िनरोधात्मक, ूव र्नात्मक र दण्डात्मक 
रणनीित बमोिजमका िबयाकलापह  स ालन गद आइरहेको  सन्दभर्मा 
सरकारले आफ्नो आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली सशक्त पान, ॅ ाचार हनैु निदन 

                                                            
339 ॅ ाचारजन्य कायर्कको ूविृ  िव षेण, उन्तीसौ वािषर्क ूितवेदन, आ.ब. २०७५/२०७६, 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग। 
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िनरोधात्मक उपायह  अवलम्बन गन र ूव र्नात्मक कायर्ह मा समेत जोड 
िदनपुछर्। आयोगले िविभ  माध्यमबाट ॅ ाचारको उजरुी िलने व्यवःथा गरेको 
छ, सावर्जिनक क्षेऽमा ॅ ाचार भएको अवःथामा उजरुी गनर् नागिरक समाज 
अमसर हनुपुदर्छ। िजम्मेवार िनकाय वा मािथल्लो तहमा रहेका व्यिक्त ःवच्छ र 
इमान्दार भए भने तल्लो तह वा िनकायमा रहने व्यिक्त ःवत: इमान्दार र 
नैितकवान ्हनु्छन।् ॅ ाचार िनयन्ऽण गन अिभयानमा समाजका सबै िजम्मेवार 
िनकायको ूयास र ूय  ज री देिखन्छ। 
 

 आयोगबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा दायर हनुे घसु िरसवतका कितपय मु ामा 
समेत ूितवादीले सफाइ पाइ आयोग असफल हनुे गरेको अवःथामा ठोस एवं 
वःतिुन  ूमाणको आधारमा अनसुन्धान तथा अिभयोजन गनुर्पन देिखन्छ। घसु 
िरसवत मु ामा सम्मािनत िवशेष अदालतबाट उजरुीकतार् र ूितवादीबीच 
घसु/िरसवत मागेको ःप  देिखने ूमाणको अभावमा ूितवादीह लाई सफाई 
िदने गरी फैसला गरेको देिखएकोले उजरुीकतार् सेवामाही हनु ् वा होईनन?् 

उजरुीकतार् ूितवादी समक्ष के-कुन ूकृितको काम िलएर सेवा ूा  गनर् गएका 
हनु?् उजरुीकतार्को काम ूितबादीले गरीिदएवापत वा नगरीिदए वापत उजरुीकतार् 
सँग घसु/िरसवत माग गरी िदन वाध्य पारेको हनु ्वा होईनन?् घसु/िरसवत िलने 
मनसाय िथयो वा िथएन? ूितवादीले उजरुीकतार्सँग माग गरेको भिनएको आरोप 
पऽमा दावी िलएको घसु/िरसवत वापतको रकम के-कुन अवःथामा कहाँवाट 
बरामद भएको हो? घसु िरसवत माग गरेको एिकन रकम कित हो?  उजरुीकतार् र 
आरोिपत कमर्चारी िवच पूवर् िचनजान भए/नभएको, िरसईवी लेनदेन रहे/नरहेको 
व्यहोरा खलुाई माऽ घसु/िरसवत मागेको पु ी हनुे वःतगुत ूमाणह  जटुाई 
अिभयोजन गनुर्पन देिखन्छ।  
 

 नेपालमा ॅ ाचार िनवारणको लािग भएका िविभ  कानूनी र संःथागत 
व्यवःथाह मध्ये अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग एक ूमखु संवैधािनक 
िनकाय भएतापिन आफ्नै कमर्चारीह  िनयिुक्त गन आयोगको छु ै संयन्ऽ नभई 
िविभ  िनकायह बाट िविभ  सेवा समूहका िविभ  पदका कमर्चारीह बाट 
ॅ ाचार सम्बन्धी उजरुीको अनसुन्धान र अिभयोजन हनुे गरेको, अनसुन्धान र 
अपराध पु ी हनुे ूमाण संकलनको अभावमानै मु ा दायर हनेु र अदालतबाट 
ूितवादीह ले सफाइ पाउदै गएको सन्दभर्मा हेदार् आयोगमा कायर्रत अनसुन्धान 
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अिधकृतह को क्षमतामा थप अिभवृि  गरी दक्ष अनसुन्धान अिधकृतह बाट 
वःतिुन  ूमाण र आरोपमागदावी पु ी हनुे िकिसमले आरोपपऽ दायर गनर् सकेमा 
आयोगको सफलता दर बढ्ने देिखन्छ।   
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Relationship Between  
Corruption and Money laundering 

 

Shanti Bikram Shah 

1. Background: 

Money laundering and Corruption are inextricably linked, where each 
serves either as “a means to an end or as an end in itself”.340 The prevalence of 
one of these offenses in a country usually signifies the prevalence of the other. 
Corruption and money laundering are closely linked. According to the World 
Bank and International Monetary Fund (IMF), corruption is the greatest hurdle 
to lifting millions of people from destitution. Money laundering invigorates 
corruption, as it does all profit-driven delinquencies. Corruption and money 
laundering are mutualistic—they typically occur together. Yet, perhaps more 
significantly, the presence of one tends to produce, and reciprocally support, 
the occurrence of the other. 

The nexus between Corruption and Money Laundering is considered to be 
one of the major threats in terms of financial loss for the economy of the 
country. These are the major financial crimes that put the country on the verge 
of an economic burden. There is recognition that corruption and money 
laundering are interrelated. Corruption generates huge profits/proceeds that 
need to be laundered in order to be given an appearance of legality. Therefore, 
the occurrence of corruption will incidentally lead to money laundering 
activities.341 

Corruption and money laundering often occur together with the presence of 
one reinforcing the other. Corruption generates billions of dollars of funds that 
will need to be concealed through the money laundering process. At the same 
time, corruption contributes to money laundering activity through payment of 

                                                            
340 Norman Mugarura, 2016. "Uncoupling the relationship between corruption and money 
laundering crimes," Journal of Financial Regulation and Compliance, Emerald Group Publishing, 
vol. 24(1), pages 74-89 [2016] 
341 Module 1 Corruption and Money Laundering: Concepts and Practical Applications 
(incorporating peer reviewers comments) World bank (accessed on 10th august)  
http://pubdocs.worldbank.org/en/887011427730119189/AML-Module-1.pdf 
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bribes to persons who are responsible for the operation of antimoney 
laundering (AML) systems.342 

This paper deals with the concept of corruption and money laundering and 
their connection with each other. The researcher had tried to unfold the nexus 
between these two in terms of local laws and governing bodies. Hence the 
paper is divided into certain sub-topics such as introduction, the conceptual 
framework of corruption and money laundering, nexus between corruption and 
money laundering, international laws and national laws and conclusion. 

2. Understanding Corruption: 

The definition of corruption consequently ranges from the broad terms of 
“misuse of public power” and “moral decay” to strict legal definitions of 
corruption as an act of bribery involving a public servant and a transfer of 
tangible resources. Transparency International  defines it as the “misuse of 
entrusted power for private gain. It hurts everyone who depends on the 
integrity of people in a position of authority.343 

The United Nations Convention against Corruption (UNCAC)  is more 
precise in defining corruption as “the active and passive bribery of domestic 
and foreign public officials, as well as officials from international 
organizations; the embezzlement or diversion of public property by an official; 
trading in influence or illicit enrichment by public officials; and bribery and 
embezzlement in the private sector.  

Corruption is a single word, but it has several forms. Corruption may be 
monetary or non-monetary. Bribery, embezzlement, fraud and extortion are 
main forms of corruption. 344 Corruption is an act done with the intent to give 
some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act 
of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his 

                                                            
342 Chaikin, D. (2008), "Commercial corruption and money laundering: a preliminary 
analysis", Journal of Financial Crime, Vol. 15 No. 3, pp. 269-
281. https://doi.org/10.1108/13590790810882865 
343http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/ac_strategy_fina
l.pdf 
344 A summary of anti corruption measures in Nepal, Mahesh Sharma Poudel, Nepal Bar council 
law journal,2020 pg, 281 
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station or character to procure some benefit for himself or for another person 
contrary to duty and the rights of others. 345 

The Supreme court of Nepal, in case of Shiva Prasad vs. HMG346 held that 
the corruption is a wide and vague term, that’s why the legislature has not 
defined the term and the acts incorporated into the act as corruption are not 
only acts which come within the ambit of corruption, in addition to that there 
are so many acts which may also be counted as corruption.  

3. Understanding Money Laundering: 

Money is the prime reason for engaging in almost any type of criminal 
activity. Money-laundering is the method by which criminals disguise the 
illegal origins of their wealth and protect their asset bases, so as to avoid the 
suspicion of law enforcement agencies and prevent leaving a trail of 
incriminating evidence. Corrupt public officials need to be able to launder 
bribes, kick-backs, public funds and, on occasion, even development loans 
from international financial institutions.347 

Money laundering, the process of concealing illegal origins of money 
derived from crime, occurs after a predicate offense has brought the capital 
into the hands of criminals. The practice has taken on an increasingly 
international status with the growth of cross-border crime and progress of 
legitimate international trade and finance. Though offenders have faced a 
growing number of obstacles returning “dirty money” to home countries, 
ample opportunities still exist by leveraging globalized financial sectors. 

The concept of money laundering refers precisely to the act of disguising 
the illicit origins of money derived from crime, and corruption more 
specifically. The need for money laundering arises out of the desire on the part 
of the perpetrators of the original crime to conceal that a financial gain (in any 
form such as money, real estate or luxury items, etc.)— was obtained as a 
result of a criminal activity. 

Billy Steel quoting Jeffrey Robinson sums up the meaning of money 
laundering as follows: “Money laundering is called what it is because that 
perfectly describes what takes place – illegal or dirty money, is out through a 

                                                            
345 Black’s Law Dictionary, sixth ed., at 240, (1991)  
346 Nepal Law Review, 1987 p. 561 
347 https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menuside  
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cycle of transactions or washed so that it comes out on the other end as legal, 
or clean money. In other words, the source of illegally obtained funds is 
obscured through a succession of transfers and deals in order that those same 
funds can eventually be made to appear as legitimate income.”348 

Money laundering is an act that is effected to conceal illegal earning of 
money investing in some activities to show the property having legal 
existence. Money laundering elimination act, 2064 defines corruption as every 
property which is earned through illegal or criminal means which is predicated 
as legally earned property. Placement, layering and integration are the three 
stages of money laundering activities that may be spread across several 
countries in modern complex business economy. 

Successful money laundering helps criminal activities profitable, it rewards 
criminals. A Country is viewed as heaven for money laundering, it is likely to 
attract criminals and promote corruption. The weak legal mechanisms 
associated with the punishment system, encourage criminals to be engaged in 
their business. They invest money among officials holding key post through 
corrupt practices. Effective money laundering mechanism insists in prompt 
and effective action and confiscation of property found doubtful.349 

4. Theoretical Background of Interconnection between Money laundering 
and Corruption 

Corruption and money laundering demoralize human development, 
international security and national economies. Corruption and Money 
Laundering are mutualistic - they typically occur together. Yet, perhaps more 
significantly, the presence of one tends to produce, and reciprocally support, 
the occurrence of the other.350 

Corruption can be understood as the use of the public office for private gain 
and it is done through several criminal methods such as bribery, extortion, 
fraud, embezzlement, theft of public funds. In order to benefit effectively from 
the public goods, the source of all illicit gains has to be concealed. Thus, 

                                                            
348 Billy Steel, Money Laundering – A Brief History (1997), at http://www.laundryman.u-
net.com/page1_hist.html  
349  Prof. Madhav Prasad Acharya and Asst. prof. Ganesh Bd. Bhattarai “Criminology and 

penology” Bhrikuti Academic Publications,2012 pg 178-179 
350  The nexus and the way forward, Sammar Ahmad, Office of the Auditor General, Pakistan 

accessed on 13th august, at www.intosaijournal.org  
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corrupt officials stole assets through the process of money laundering and if 
the process is successful there is no confiscation of the assets illegally 
obtained.351  

When corruption takes place in developing countries the process of 
laundering the illicit gains happens through the international financial system. 
The UNODC (the United Nations Office on Drugs and Crime) declared 
expressly that corruption and money laundering are inter-connected: "There 
are important links between corruption and money laundering. The ability to 
transfer and conceal funds is critical for the perpetrators of corruption, 
especially for large-scale or grand-corruption. Money laundering statutes can 
contribute significantly to the detection of corruption and related offences by 
providing the basis for financial investigations. It is therefore essential to 
establish corruption as the predicate offence for money laundering ".352 

Also, UNODC considers that the process of money laundering fuels 
corruption, because if corrupt public officials lack the possibility to launder 
bribes, kick-backs, public funds or even development loans from international 
financial institutions, the incentive to get engaged in these criminal activities 
decreases. Thus, the more efficient the fight against money laundering is, the 
more productive is the fight against corruption. Following this declaration, the 
UN Convention against Corruption contains certain provisions regarding 
measures to prevent money laundering in Article 14 and the laundering of the 
proceeds of crime in article 23. 

The fight against money laundering and corruption should not be ignored 
and improved in all countries whether developed or in the developing process 
because of the negative consequences of corruption which are: (1) the 
enormous profits generated through this criminal offence to be laundered; (2) it 
facilitates the money laundering process and terrorist financing methods; (3) 
systemic corruption undermines regulatory and legislative AML/CFT regimes 
(4) undermines the institutional development. 

The Financial Action Task Force issues a Reference Guide and Information 
Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against 
corruption. As stated in this guide there are four methods to diminish the risk 

                                                            
351  ibid 
352  UNODC, Anti-Corruption Tool Kit, referenced in: Corruption and Money Laundering: A 

Symbiotic Relationship; D. Chaikin, J. Sharman, Palgrave Macmillan, 2009, p.39 
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factors of laundering the proceeds of corruption: (1) by safeguarding the 
integrity of the financial sector; (2) by protecting designated private 
institutions from abuse (3) by increasing transparency in the financial sector; 
(4) by detecting, investigating, prosecuting and recovering the stolen assets.353 

The incentive for corruption and money laundering, if it is difficult to be 
stopped, it is significantly reduced if any country has an efficient system and 
operating authorities to detect, investigate and prosecute the responsible 
persons and recover the stolen assets. The detection and investigation are done 
by the FIU and the information found is sent to the competent authorities to 
further investigate and prosecute the responsible persons. The FATF Reference 
Guide adds in this situation that “corrupt persons may be punished even if the 
corruption offence cannot be pursued.” The practical issues related to money 
laundering that should be addressed by investigators and prosecutors in 
corruption cases in order to capture the financial dimension of corruption and 
“following the money”. 

Corruption comprises of a vast number of criminal offences, but regarding the 
link between money laundering and corruption the distinction between grand 
corruption and petty corruption is significant. According to the FATF Report 
on “Laundering the proceeds of corruption” the methods used are: (1) use of 
corporate vehicles and trusts; (2) use of gatekeepers; (3) use of domestic 
financial institutions; (4) use of offshore or foreign jurisdictions; (5) use of 
nominees; (6) use of cash.354 Cases that have been adjudicated upon by the 
courts in several jurisdictions to illustrate the concepts of money laundering, 
corruption and the interconnection between the two. 

Only in recent times has the discussion centered on translating the growing 
intellectual awareness to actual operational practice between money laundering 
and corruption. There is recognition that corruption and money laundering are 
interrelated. Corruption generates huge profits/proceeds that need to be 
laundered in order to be given an appearance of legality. Therefore, the 
occurrence of corruption will incidentally lead to money laundering activities. 
By looking into the financial aspects of corruption activities, anti-money 

                                                            
353  FATF Corruption, Reference Guide and Information Note on the use of the FATF 

Recommendations to support the fight against corruption; (2017); from 
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide
%20and%20Information%20Note%202 012.pdf  
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laundering tools can and should be used as a powerful vehicle to deprive 
criminals of their ill-gotten assets and ultimately contribute to deterring acts of 
corruption. 

Corruption, like any other types of crime, is triggered by the prospect of a 
financial gain or other benefits. Financial gains acquired will be used to buy 
goods (cars, real estate, luxury items such as jewelry and paintings) and 
services, invested to generate additional profit or employed to finance further 
crime, with the challenge that the utilization of proceeds does not alert the 
authorities on their origin.  

Recourse to mechanisms that dissimulate the origin of ill-gotten wealth and 
reintroduce these moneys into the legitimate economy, hence “giving it the 
appearance of legality” them, is an essential component of the corruption act 
itself. 

Money laundering techniques are used in the criminal offence of “grand 
corruption” because it involves large sums of money which must be concealed, 
not to be confiscated. Grand corruption poses high risks in the good 
functioning of a society as a whole, not only in the financial sector, because it 
takes place at a government’s level, affects the trust of the citizens in their 
good governance and the rule of law. Nonetheless, grand corruption affects the 
economic stability of a state. Thus, when 50 establishing a link between money 
laundering and corruption, criminal offences attributed to “grand corruption” 
have to be investigated, analyzed and sanctioned.355 

The money laundering offence should be an autonomous offence, meaning 
that while it can be part of a criminal investigation based on acts of corruption 
as an additional charge to a charge of corruption; it can also be the basis of an 
independent investigation and prosecution by itself. Indeed, the autonomous 
character of this offence is strengthened by having a non-conviction based 
approach as an option available to the prosecutors especially in proving the 
laundering of the proceeds of the underlying corruption act. However, as a 
practical matter, when investigating and prosecuting a money laundering case, 
prosecutors will still have to prove that criminal conduct was involved - that is 
(1) proving the existence of a predicate offence, and (2) establishing a link 
between the property being laundered and a criminal conduct. With regard the 

                                                            
355 The link between Money Laundering and Corruption Is the fight effective? Ioana Livescu, 
Tilburg, the Netherlands 12 th June 2017 
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criminal conduct, some jurisdictions require that proof that a specific predicate 
offence was committed be brought forward, while others only require that the 
illicit origin of property be established, without having to link it to a specific 
precipitate offence. ,. It should also be noted that if the prosecution did not 
have jurisdiction to prosecute the predicate offence, then the burden will still 
be a heavy one.356 

For most countries, successfully dealing with corruption and money 
laundering collectively is difficult to accomplish as the close relationship 
between the two concepts tends to be historically and bureaucratically skewed. 
Often, policy groups and institution are created to fight a multitude of offences 
without bearing related, yet distinct, missions 

The prosecution of money laundering in the context of corruption will allow 
authorities to “follow the money” generated by this crime and provide for 
confiscation of proceeds and instrumentalities, hence depriving criminals of 
the financial gains obtained through crime. 

Most corrupt proceeds eventually end up in the legitimate global economy, 
either deposited in financial institutions or invested in real estate or business 
ventures. Many anti-corruption strategies will also serve to combat money 
laundering and organized crime. 

5. Analysing Nepalese Laws on Corruption and Money laundering 

The first legislative attempt to enact a specific counter corruption law was 
made as early as 1864 A.D. as part of the Muluki Ain, the first law code of 
Nepal357, while the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2063 (2008) is 
a new law to deal with money laundering.  

                                                            
356 Module 1 Corruption and Money Laundering: Concepts and Practical Applications 
(incorporating peer reviewers comments) World bank 
http://pubdocs.worldbank.org/en/887011427730119189/AML-Module-1.pdf  
357 A section of this code called the Hakimko Nauma Karaune Ko Mahal (Chapter on Complaints 
against Officers) provided a mechanism of redress against a civil servant who collected bribes 
from among the people. The civil servant could be trailed in the appellate court on the charge of 
corruption. A system of office inspection was developed to inspect the level of official 
performance of duty. There was also the system of Daudah (on the spot inspection), to judge all 
complaints from the people of the areas thus toured. This was the only counter corruption law and 
practices in Nepal until 1951 
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Besides, the Constitution of Nepal, Prevention of Corruption Act, 2059,  
and Commission for the Investigation of Abuse of Authority, 2048 are the 
major legal instruments dealing with corruption in Nepal. Whereas, Asset 
(Money) Laundering Prevention Act, 2063, complimented by Revenue 
Leakage (Investigation and Control) act, 1995 are the major legal instruments, 
dealing with money laundering. There are separate and specialized bodies to 
deal with those individual crimes - i.e. Department of Money Laundering 
Investigation (DMLI) deals with money laundering crime and the Commission 
for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) deals with the corruptions.  

In practice, it is observed that complaint registered with government 
agencies, including the Commission for Investigation of Abuse of Authority, 
comes under the purview of the investigation for money laundering, and the 
cases which fall under the jurisdiction of CIAA may be referred to DMLI to 
investigate the links with money laundering.  

The specific link between corruption and money laundering can be observed 
under the domain of the UN Convention against Corruption (UNCAC). Article 
14 of the UNCAC institute a comprehensive regulatory scheme to prevent 
money laundering and consider creating financial intelligence unit to receive, 
analyze, and disseminate reports of suspicious transactions, and also Article 23 
outlaws money laundering (when proceeds of a crime are transferred 
intentionally for the purpose of concealing or disguising their illicit origin). 
Nepal being party to the UNCAC, has also an international obligation to 
combat corruption, along with money laundering.   

6. Conclusions 

From the above analysis, we can conclude that corruption and money 
laundering are interrelated. Corruption generates huge profits/proceeds that 
need to be laundered to be given an appearance of legality. Also, the process of 
money laundering and illicit money can be a great source of corruption.   

Nepal has separate laws to address corruption and money laundering - 
which complement each other as both the laws are separated. The laws have 
been influences by several international instruments such as UNCAC. Those 
international instruments are enacted by realizing the need for global 
understanding and cooperation in combating corruption and money laundering 
- which often leads to other crimes such as terrorism, illegal drug trade etc. 
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Since both the crimes are intertwined, the stakeholders working against both 
crimes should cooperate with each other and develop required skills in order to 
check the bad governance, lack of requisite local oversight institutions, 
tenuous legal systems and laws and bad governance, which are by-products of 
corruption and money laundering.  
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