सर्वोच्च अदालत

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसरू को सजाय ननधाारण सम्बन्धी सामान्य मागादर्ान
(सर्वोच्च अदारतको ऩूणण फैठकफाट ङ्झभङ्झत २०७५।११।८।४ भा स्र्वीकृत बएको)

२०७५

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय ननधाारण सम्बन्धी सामान्य
मागादर्ानको आर्वश्यकता
भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९ रे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी ङ्जर्वङ्झबङ्ङ कसूयजन्म कामणहरुराई अऩयाधीकयण गयी कसूय गने
व्मङ्ञिराई सजामको व्मर्वस्था गये को छ।उि ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज) य (झ) भा उङ्ञलरङ्ञखत
कसूय, दपा ३ को उऩदपा (२) य (३) भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय, दपा ६, ७ य दपा १७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूयहरु भध्मे रु. 10
राखबन्दा फढी ङ्जर्वगो बएका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूय, दपा १८ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय तथा २१ य २२ भा उङ्ञलरङ्ञखत कङ्झतऩम
कसूय गने कसूयदायराई ३ र्वर्णबन्दा फढी कैद य ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ र्वा ङ्जर्वगोको दोब्फय जङ्चयफाना हङ्टने व्मर्वस्था यहेको य त्मस्तो
सजाम न्माङ्जमक स्र्वङ्जर्वर्वेकभा ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने गयी ऐनरे सजामको भाङ्झथलरो य तलरो हदको व्मर्वस्था गये को छ।

सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) य (ङ) भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय, दपा ४, ५, ८, ९,
१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १९, २०, ४९ य ५१ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय, दपा ६ य

७ तथा दपा १७ भा

उङ्ञलरङ्ञखत कसूयहरु भध्मे रु. 10 राखबन्दा कभ ङ्जर्वगो बएका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसू यभा ३ र्वर्णसम्भ कैद हङ्टने य ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ र्वा ङ्जर्वगोको दोब्फय जयीर्वाना हङ्टने व्मर्वस्था यहेको छ।मसै गयी दपा २१ य २२ भा उङ्ञलरङ्ञखत कङ्झतऩम कसूयहरुभा ३
फर्णसम्भ कैद तथा रु. ३० हजायसम्भ जयीर्वाना हङ्टने व्मर्वस्था सभेत यहे को छ।

साथै, भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूय गने कसूयदायराई सोही ऐनको दपा २४, अऩयाध सॊ ङ्जहता तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ

थऩ सजाम हङ्टने व्मर्वस्था सभेत यहेको छ।

३ फर्णसम्भ कैद तथा रु. ३० हजायसम्भ जयीर्वाना हङ्टने कसू य गने कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग

ङ्ट ाई गनङ्टण नऩने बएकोरे उङ्ञलरङ्ञखत कसूय गने कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गनण छङ्ट ट्टै भागणदर्णन फनाइएको छै न।
छङ्ट ट्टै सङ्टनर्व

उङ्ञलरङ्ञखत कसूयहरु फाहे क भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९ रे सजामको भाङ्झथलरो य तलरो हद तोङ्जकएका दपा ३ को
उऩदपा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज) य (झ) भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय, दपा ३ को उऩदपा (२) य उऩदपा (३) भा उङ्ञलरङ्ञखत
कसूय, दपा ६, ७ य दपा १७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूयहरु भध्मे रु. 10 राखबन्दा फढी ङ्जर्वगो बएका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूय
तथा ३ र्वर्णबन्दा फढी कैद हङ्टने दपा २१ य २२ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय गने कसूयदायराई सम्फद्ध कानूनका व्मर्वस्थाहरुराई
सभग्रताभा ङ्जर्वचाय गयी न्माङ्जमक स्र्वङ्जर्वर्वेकभा उऩमङ्टि सजाम ङ्झनधाणयण गनण भागणदर्णनको राङ्झग सर्वोच्च अदारतरे मो

सम्बन्धी कसरू को सजाय ननधाारण सम्बन्धी सामान्य मागादर्ान फनाएको
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छ।
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सामान्य मागादर्ानको प्रयोग


मो साभान्म भागणदर्णन भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९ भा ३ र्वर्णसम्भ कैद तथा रु. ३० हजायसम्भ र्वा ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ
र्वा ङ्जर्वगोको दोब्फय जयीर्वाना हङ्टने व्मर्वस्था बएका कसूय फाहेकका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी अन्म कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयण
गदाण भागणदर्णकको रुऩभा यहनेछ।



मो साभान्म भागणदर्णन भ्रष्टाचाय सम्फन्धी गम्बीय कसूयभा कसूयदाय ठहय बएको प्रङ्झतर्वादीराई सजाम ङ्झनधाणयण गने
प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग हङ्टनेछ।



मो साभान्म भागणदर्णन १८ र्वर्ण र्वा सोबन्दा फढी उभेय बएको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण रागू हङ्टनेछ य
कसूयदाय १८ र्वर्णबन्दा कभ उभेयको बएभा त्मस्तो कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण

सजाय ननधाारण सम्बन्धी सामान्य मागादर्ान


कङ्टनै

कसरू दार बालबानलकाको

सभेत रागू हङ्टनेछ।

ऐनरे अङ्झधकतभ य न्मूनतभ सजामको व्मर्वस्था गये को भ्रष्टाचाय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा ङ्जर्वद्यभान कसूयको गम्बीयता फढाउने
तथा घटाउने अर्वस्थाका आधायभा उऩमङ्टि सजाम ङ्झनधाणयणको राङ्झग कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट (Base point) ङ्झनधाणयण
गङ्चयएको छ।



ऐनभा बएको सजामको व्मर्वस्थाका आधायभा सजामको भाङ्झथलरो य तलरो दामयाको साभान्मतमा् भध्मङ्जर्वन्दङ्टराई
सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट ङ्झनधाणयण गङ्चयएको छ।
(उदाहयणको राङ्झग ८ दे ङ्ञख १0 र्वर्णसम्भ कैदको सजामको व्मर्वस्था बएको कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट
९ र्वर्ण कामभ गङ्चयएको)



अऩयाध सॊ ङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता फढाउने अर्वस्था भङ्टद्दाभा ङ्जर्वद्यभान बएभा कैद सजामको
आधाय ङ्जर्वन्दङ्टफाट सजामको दामयाको अङ्झधकतभ् हदभा नफढ्ने गयी कैद सजामको अर्वधी फढाउन सङ्जकने तथा अऩयाध
सॊ ङ्जहताको दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता घटाउने अर्वस्था भङ्टद्दाभा ङ्जर्वद्यभान बएभा कैद सजामको आधाय
ङ्जर्वन्दङ्टफाट सजामको दामयाको न्मूनतभ हदभा नघट्ने गयी कैद सजामको अर्वधी घटाउन सङ्जकने गयी सजाम ङ्झनधाणयण
गने ङ्जर्वङ्झध तम गङ्चयएको छ।



मस साभान्म भागणदर्णनभा सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनको राङ्झग सम्फद्ध कानूनहरुभा यहेका सम्फङ्ञन्धत व्मर्वस्थाहरुराई
सभग्रभा भध्मनजय गयी अऩयाध सॊ ङ्जहता य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयभा कसूयदायराई हङ्टन सक्ने
थऩ सजामराई सभेत सभार्वेर् गङ्चयएको छ।



सजाम ङ्झनधाणयणराई सहज, र्वस्तङ्टऩयक य एकरुऩताऩूणण फनाउन सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी १५ र्वटा चयणहरु ङ्झनधाणयण
गङ्चयएको छ। मस साभान्म भागणदर्णनको बाग- १ भा सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी सफै १५ र्वटै चयणहरुभा गनङ्टण ऩने कामण
य सोको आधायहरु उलरेख गङ्चयएको छ।तय अन्म बागहरुभा बने सफै चयणभा गनङ्टण ऩने कामणहरुको ऩङ्टनरे खन नगयी
सम्फङ्ञन्धत कसूयभा आकङ्जर्त
ण हङ्टने चयणहरु बाग -१ भा उलरेख बए फभोङ्ञजभ गने गयी उलरेख गङ्चयएको छ।बाग -१
भा उलरेख गये को बन्दा ऩृथक व्मर्वस्था गनङ्टण ऩये कोभा बने सम्फङ्ञन्धत बागभा छङ्ट ट्टै व्मर्वस्था गङ्चयएको छ।



मस साभान्म भागणदर्णनभा सजाम ङ्झनधाणयणको क्रभभा गनङ्टण ऩने कामणहरुराई १५ र्वटा चयणको तकणसङ्गत क्रभ तम
गङ्चयएको बए ताऩङ्झन कसूयको प्रकृङ्झतका आधायभा मसै भागणदर्णनभा तम गङ्चयएको क्रभराई आर्वश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयर्वतणन
गयी प्रमोग गनण सङ्जकनेछ।



कङ्टनै कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गनङ्टण अङ्ञघ सजामऩूर्वक
ण ो प्रङ्झतर्वेदन भाग गने आदे र् बएकोभा सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको
दपा १२, सजाम ङ्झनधाणयण ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ ४ तथा र्वारर्वाङ्झरका सम्फन्धी कानून सभेतका आधायभा सयकायी
र्वङ्जकर र्वा कसूयदायको कानून व्मर्वसामीरे सजामऩूर्वक
ण ो प्रङ्झतर्वेदन ऩेर् गनङ्टण ऩने व्मर्वस्था यहेको छ । त्मसयी ऩेर्
बएको प्रङ्झतर्वेदनका सम्फन्धभा सयकायी र्वङ्जकर र्वा कसूयदायको कानून व्मर्वसामी र्वा कसूयदाय र्वा कसूयदाय
र्वारर्वाङ्झरकाको हकभा ङ्झनजको सॊ यऺकरे ङ्झरङ्ञखत याम ऩेर् गये भा त्मस्तो प्रङ्झतर्वेदन तथा ङ्झरङ्ञखत यामराई अर्वस्था
अनङ्टसाय मसै साभान्म भागणदर्णनको तेस्रो, चौथो, छै ठौँ, सातौँ, आठौँ, फाहौँ, तेहौँ य चौधौँ चयणभा ङ्जर्वचाय गनण सङ्जकनेछ।
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अऩयाध सॊ ङ्जहताको बाग-१, ऩङ्चयच्छे द-३ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा घटाउने सफै अर्वस्थाहरु

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी प्रत्मेक कसूयभा सभान रुऩभा सान्दबीक नहङ्टने हङ्टॉदा सम्फङ्ञन्धत कसूयको प्रकृङ्झतराई भध्मनजय गयी
गम्बीयता फढाउने तथा घटाउने सान्दबीक अर्वस्थाहरुभात्र मस भागणदर्णनको त्मस्तो कसू यसॉग सम्फङ्ञन्धत बागभा
उलरेख गङ्चयएको छ।


ऐनको ङ्जर्वङ्झबङ्ङ दपहरुभा कसूयको भात्राका आधायभा सजाम गनङ्टण ऩने व्मर्वस्था बएको य सोही ऐनको दपा २ को
खण्ड (च) भा “कसूयको भात्रा” को ऩङ्चयबार्ा ङ्छदइएको सन्दबणभा त्मस्तो कसूयको भात्रा ङ्झनधाणयण गने आधायहरु अऩयाध
सॊ ङ्जहताको दपा ३८ य दपा ३९ भा ङ्छदइएका कसूयको गम्बीयता फढाउने य घटाउने अर्वस्थाकै सभरुऩको दे ङ्ञखएकोरे
ती आधायहरुराई कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा घटाउने अर्वस्थाको रुऩभा ङ्जर्वश्ल्र्ण गनण सङ्जकने गयी मसै साभान्म
भागणदर्णनको ऩाॉचौ चयणभा थऩ गङ्चयएको छ।



ऐनको दपा २१ रे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको उद्योग गने कामण तथा दपा २२ रे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको
भङ्झतमाय हङ्टने कामणराई अऩयाङ्झधकयण गयी छङ्ट ट्टै सजामको व्मर्वस्था गये को हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको उद्योग गने

तथा भङ्झतमाय हङ्टने कामणको अऩयाङ्झधकयण य सजामको सम्फन्धभा अऩयाध सॊ ङ्जहताको बाग-१, ऩङ्चयच्छे द-३ को साभान्म
प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू नहङ्टने।


ऐनको दपा ३ य ७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय फाहे कका अन्म भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने तथा भ्रष्टाचाय
सम्फन्धी सफै कसूयको आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गने कामणराई ऐनरे अऩयाधीकयण गयी

छङ्ट ट्टै सजामको व्मर्वस्था नगये को

हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गने तथा दपा ३ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय फाहे कका कसूयको

दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणको अऩयाधीकयण य सजामका सम्फन्धभा अऩयाध सॊ ङ्जहताको बाग-१, ऩङ्चयच्छे द-३ को साभान्म
प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू हङ्टने बएकोरे ती कसूय गने कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धभा दे हाम फभोङ्ञजभ
गङ्चयएको छ्-

आपरानधक
षडयन्र

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गने कामणको अऩयाङ्झधकयण तथा सजाम सम्फन्धी
छङ्ट ट्टै व्मर्वस्था नबई अऩयाध सॊ ङ्जहताको दपा ३३ फभोङ्ञजभको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था

रागू हङ्टने हङ्टॉदा त्मस्तो कसूयको कसूयदायराई मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -10 फभोङ्ञजभ सजाम

दुरुत्साहन

ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।

ऐनको दपा ३ य ७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसू य फाहेकका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने
कामणको अऩयाङ्झधकयण तथा सजाम सम्फन्धी छङ्ट ट्टै व्मर्वस्था नबएकोरे अऩयाध सॊ ङ्जहताको दपा ३५
फभोङ्ञजभको साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू हङ्टने हङ्टॉदा त्मस्तो कसूयको कसूयदायराई मसै
साभान्म भागणदर्णनको बाग -10 फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।



मो साभान्म भागणदर्णन अङ्झधकतभ य न्मूनतभ सजामको व्मर्वस्था बएको भ्रष्टाचाय सम्फन्धी गम्बीय कसूय गने
कसूयदायराई उऩमङ्टि सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका राङ्झग जायी गङ्चयएको बए ताऩङ्झन मस साभान्म भागणदर्णनका
ङ्जर्वङ्झबङ्ङ चयणहरु ३ र्वर्णसम्भ
सभेत भागणदर्णक यहनेछन्।



कैद सजाम हङ्टने भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गनणको राङ्झग

भङ्टद्दाको तथ्म, कसूयदाय एर्वभ् ऩीङ्झडतको अर्वस्था य ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई भध्मनजय गदाण मस साभान्म भागणदर्णनको

कङ्टनै चयण

अर्वरम्र्वन गनण नसङ्जकने र्वा न्मामको योहभा उऩमङ्टि नहङ्टने दे खेभा पैसराभा सोको कायण खङ्टराई मस साभान्म
भागणदर्णनको कङ्टनै चयण अर्वरम्र्वन नगयी सजाम ङ्झनधाणयण गनण फाधा ऩने छै न।
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पररभाषा
ङ्जर्वर्म र्वा प्रसङ्गरे अको अथण नरागेभा मस साभान्म भागणदर्णनभा,(क)

“कसूयदाय” बङ्ङारे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा कसूयदाय ठहय बएको प्रङ्झतर्वादी सम्झनङ्ट ऩछण।

(ख)

“कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट” बङ्ङारे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका
राङ्झग कसूयको गम्बीयता फढाउने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बएभा कैद सजामको अर्वधी फढाउने य कसूयको गम्बीयता
घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बएभा कैद सजामको अर्वधी घटाउने प्रमोजनका राङ्झग कसूयदायराई हङ्टन सक्ने
सजामको दामयाका आधायभा तम गङ्चयएको कैद सजामको सङ्टरुर्वाती ङ्झफन्दङ्ट (Starting point) सम्झनङ्ट ऩछण।

(ग)

“कैद सजामको दामया” बङ्ङारे ऐनको सम्फङ्ञन्धत दपाभा व्मर्वस्था बएको भाङ्झथलरो य तलरो सजामको
पासरा सम्झनङ्ट ऩछण।
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संनिप्त र्ब्द सच
ू ी
अऩयाध सॊ ङ्जहता-

ङ्ट ी अऩयाध (सॊ ङ्जहता) ऐन, २०७४
भङ्टरक

ऐन-

भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९

ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐन-

अऩयाध ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐन, २०७५

पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरी-

ङ्ट ी पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरी, २०७५
भङ्टरक

पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहता-

ङ्ट ी पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध (सॊ ङ्जहता) ऐन, २०७४
भङ्टरक

सङ्गङ्छठत अऩयाध ऐन-

सङ्गङ्छठत अऩयाध ङ्झनर्वायण ऐन, २०७०

सजाम ङ्झनधाणयण ङ्झनमभार्वरी-

पौजदायी कसूय (सजाम ङ्झनधाणयण तथा कामाणन्र्वमन) ङ्झनमभार्वरी, २०७५

सजाम ङ्झनधाणयण ऐन-

पौजदायी कसूय (सजाम ङ्झनधाणयण तथा कामाणन्र्वमन) ऐन, २०७४
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नर्वषय सूची
भाग
बाग-१

कसरू

पष्ठृ

याष्डसेर्वक र्वा याष्डसेर्वक हङ्टन रागेको व्मङ्ञि र्वा अन्म व्मङ्ञिरे रु.१० राखबन्दा फढी
रु ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

बाग-२

याष्डसेर्वकरे रु.१० राखबन्दा फढी यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा
ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा
र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब
कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने सम्फन्धी कसूय।

बाग-३

याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसे र्वकरे रु. १० राखबन्दा फढी ङ्जर्वगोको याजश्व
च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण भद्दत ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई
दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

बाग-४

याष्टसेर्वकरे आफ्नो ओहोदाको र्वा सो सम्फन्धी कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय र्वा
सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु. १० राखबन्दा फढी
ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने र्वा भास्ने र्वा ङ्झनजी प्रमोगभा
रगाउने सम्फन्धी कसूय।

बाग-५

याष्टसेर्वक र्वा अन्म व्मङ्ञिरे याष्डसेर्वक र्वा अन्म व्मङ्ञिराई ज्मान भाने, अऩहयण गने,
सम्ऩङ्ञि हयण गने, इज्जतभा धक्का ऩङ्टमाणउने, डय, त्रास र्वा कानङ्टनी दर्वार्वफाट भ्रष्टाचाय
गनण रगाउने सम्फन्धी कसूय।

बाग-६

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको र्डमन्त्र गने र्वा दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय
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भाग -१
कसूय्

याष्डसेर्वक र्वा याष्डसेर्वक हङ्टन रागेको व्मङ्ञि र्वा अन्म व्मङ्ञिरे रु.१० राखबन्दा फढी रु ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा
ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

सम्फद्ध कानून्

भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९

दफा/उपदफा/खण्ड

कसरू

सजाय

३ (१) (च), (छ),

रु. १० राखबन्दा फढी रु २५ राखसम्भ यकभ ङ्जर्वगो बएको

२ र्वर्ण ६ भङ्जहनादे ङ्ञख ४ र्वर्णसम्भ

(ज) य (झ),

ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा ङ्चयसर्वत

कैद य ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ।

(२) य (३)

ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
रु. २५ राखबन्दा फढी रु ५0 राखसम्भ यकभ ङ्जर्वगो बएको
ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा ङ्चयसर्वत

४ र्वर्णदेङ्ञख ६ र्वर्णसम्भ कैद य ङ्जर्वगो
फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ।

ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
रु. ५० राखबन्दा फढी रु १ कयोडसम्भ यकभ ङ्जर्वगो बएको

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८ र्वर्णसम्भ कैद य ङ्जर्वगो

ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा ङ्चयसर्वत

फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ।

ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
रु. १ कयोड बन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै यकभ ङ्जर्वगो बएको ङ्चयसर्वत

ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्छदने

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १० र्वर्णसम्भ कैद य
ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ।

सम्फन्धी कसूय।
ऩङ्जहरो चयण्

(कसूयको र्वगण मकीन गने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद सजामको तलरो य भाङ्झथलरो दङ्टर्वै हद तथा
ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभको ङ्झनङ्ञित जयार्वानाको व्मर्वस्था सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो

नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग कसूयको र्वगण ङ्जर्वबाजन नगङ्चयएको हङ्टॉदा मस
दोस्रो चयण्

कसूयका हकभा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने) सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट
मङ्जकन गने।

कसरू को
र्वगा

कसरू

कै द सजायको कै द सजायको
आधार नर्वन्दु दायरा (Range)

-

रु. १० राखबन्दा फढी रु २५ राखसम्भ यकभ ङ्जर्वगो

३

बएको ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने

भङ्जहना कैद

र्वर्ण

र्वा ङ्चयसर्वत ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
-

रु. २५ राखबन्दा फढी रु ५0 राखसम्भ यकभ ङ्जर्वगो

३

२

र्वर्ण

६

भङ्जहनादे ङ्ञख

४

र्वर्णसम्भ कैद
५ र्वर्ण कैद

बएको ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने

४

र्वर्णदेङ्ञख

६

र्वर्णसम्भ कैद

र्वा ङ्चयसर्वत ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
-

रु. ५० राखबन्दा फढी रु १ कयोडसम्भ यकभ ङ्जर्वगो

७ र्वर्ण कैद

बएको ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८
र्वर्णसम्भ कैद

र्वा ङ्चयसर्वत ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
-

रु. १ कयोड बन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै यकभ ङ्जर्वगो बएको
ङ्चयसर्वत ङ्चयसर्वत ङ्झरने र्वा ङ्चयसर्वत ङ्झरन भञ्जूय गने र्वा
ङ्चयसर्वत ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

7

९ र्वर्ण कैद

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १०
र्वर्णसम्भ कैद

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन
तेस्रो चयण्

(सजामको उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा
१३ फभोङ्ञजभ दे हामका कङ्टनै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने।

सजायका उद्देश्य


कसूय गनण कसूयदाय र्वा अन्म व्मङ्ञिराई हतोत्साङ्जहत गने,



सभाज र्वा सभङ्टदामराई सङ्टयऺा गने,



ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण सङ्जहत न्माम प्रदान गने,



कसूयदायराई सभाजभा ऩङ्टनस्थाऩना गनण सहमोग गने र्वा सङ्टधाय गने,



कसूयदायराई सभाजफाट अरग याख्ने,



कसूयदायराई आफ्नो कामणप्रङ्झत ऩिाताऩ फोध गयाई ऩीङ्झडत व्मङ्ञि र्वा सभङ्टदामराई हाङ्झन
नोक्सानी बएको छ बङ्ङे कङ्टयाको अनङ्टबङ्झू त गयाउने,
कानूनद्वाया ङ्झनर्ेङ्झधत आचयणको ङ्झनन्दा गने।


चौथो चयण्

(सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)

मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण दे हामका ङ्झसद्दान्तहरुको

अर्वरम्र्वन गने।

सजाय ननधाारण गने आधार
सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा ११ को उऩदपा (२),


दङ्टई र्वा सोबन्दा फढी काभफाट कैन कसूय हङ्टने यहेछ य त्मस्ता काभ भध्मे कङ्टनै एक काभ छङ्ट ट्टै
कसङ्टय हङ्टने यहेछ बने सफैबन्दा फढी सजाम हङ्टने कसूयभा भात्र सजाम गने।

सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १४,


कसूयको गम्बीयता य कसूयदायको दोर्को भात्रा अनङ्टसाय सजाम सभानङ्टऩाङ्झतक बन्दा फढी सजाम
नगने,




सजामको उद्देश्म प्राप्त गनण आर्वश्मक हङ्टने बन्दा चको सजाम नगने,

उस्तै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा घटे को कसू यको अको कसूयदायराई ऩङ्जहरे ङ्छदइएको सजामसग अङ्झभलदो र्वा
असभान सजाम हङ्टन नहङ्टने गयी सजाम ङ्झनधाणयण गने ।



एकबन्दा फढी कसूयको राङ्झग सजाम गदाण र्वा कङ्टनै कसूयभा सजाम बोगी यहेको कसूयदायराई
अको कसूय फाऩत सजाम गदाण सभग्र सजाम उङ्ञचत य सभानङ्टऩाङ्झतकबन्दा फढी हङ्टन नहङ्टने गयी
सजाम ङ्झनधाणयण गने।



कसूयको अनङ्टऩातभा अन्म सजाम नै ऩमाणप्त हङ्टने दे ङ्ञखएभा कैद सजाम नगने ।

सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १५ फभोङ्ञजभ दे हामका कङ्टयाराई आधाय ङ्झरने्

कसङ्टयको गम्बीयता य कसूयदायको दोर्को भात्रा,



कसूय गदाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत,



कसूयको गम्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्थाहरु,



कसूयदायको आचयण य ङ्जर्वगतको कृमाकराऩ,



जघन्म र्वा गम्बीय प्रकृङ्झतका कसूय गने कसूयदायराई कैद सजाम,



ऩटके कसूयदायराई ऩङ्झछलरो कसूय फाऩत हङ्टने सजामको दोब्फय थऩ सजाम,




सभाज र्वा सभङ्टदामराई खतया हङ्टने कसूयदायराई कैद सजाम,

कङ्टनै सयकायी कामाणरम र्वा सार्वणजङ्झनक र्वा सङ्गङ्छठत सॊ स्थाको ऩद र्वा ओहदाभा फहार यही त्मस्तो
ऩद र्वा ओहोदाको दङ्टरुऩमोग गयी कसूय गने कसूयदायराई त्मस्तो कसूयभा हङ्टने सजामको डे ढी
सजाम।
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भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन
ऩाॉचौ चयण्

(कसूयको गम्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वश्लेर्ण गने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण
अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको
गम्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लेर्ण गने।

कसरू को गम्भीरता बढाउने अर्वस्था



ङ्जर्वश्वासको दङ्टरुऩमोग गयी कसूय गये को,

कसरू को गम्भीरता घटाउने
अर्वस्था


कङ्टनै सार्वणजङ्झनक ऩदको राब उठाई र्वा दङ्टरुऩमोग गयी

र्वा ऩचहिय र्वर्णबन्दा
भाङ्झथ बएको,

सार्वणजङ्झनक ऩद धायण गये को व्मङ्ञिरे आफ्नो ऩदीम कतणव्म

ऩारन गनण रागेकोभा फाधा ऩङ्टमाणउने र्वा ङ्झनजराई कङ्टनै गैयकानूनी



काभ गनण रगाउने ङ्झनमतरे कसूय गये को,



कङ्टनै सयकायी कामाणरम, सार्वणजङ्झनक कामाणरम र्वा धाङ्झभक
ण



ऩाॉच र्वा ऩाॉचबन्दा फढी व्मङ्ञिहरु सभूहभा आर्वद्ध बई कसूय

ऩये को र्वा त्मस्तै ङ्जकङ्झसभको अन्म कङ्टनै सङ्कटको राब ङ्झरई कसूय

फाऩत

हातहङ्झतमाय र्वा ङ्जर्वर्ारङ्ट र्वा ङ्जर्वष्पोटक ऩदाथण साथभा ङ्झरई र्वा
प्रमोग गयी र्वा ङ्जर्वद्यङ्टत प्रर्वाह गयी र्वा ङ्जर्वद्यङ्टतीम उऩकयण प्रमोग











र्ायीङ्चयक,

भानङ्झसक

अऩाङ्गताको

कायणरे

गये को,

ह्रास बएको,

एक ऩटक कैद सजाम ऩाएको कसूयदायरे ऩङ्टन् कसूय
कङ्टनै ऩाङ्चयतोङ्जर्क र्वा आश्वासन र्वा राबको प्ररोबन ऩाउन कसूय

गदाण

कसूयदायको

ऺभता

ऩीङ्झडत

ऩऺ

गये को,

सभाजराई

हङ्टन गएको

आफ्नो सॊ यऺण र्वा ङ्झनमन्त्रणभा ङ्ञजम्भाभा यहेको सम्ऩङ्ञिको

हाङ्झन, नोक्सानीको भात्रा

ङ्झफरुद्ध कसूय गये को,

उलरेखनीम नदे ङ्ञखएको,

आफ्नो सॊ यऺण र्वा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको व्मङ्ञिराई प्रमोग





एकै र्वायदातभा एकबन्दा फढी कसूय गये को,

एकै र्वायदातभा एकबन्दा फढी व्मङ्ञिका ङ्झफरुद्ध कसूय
कसै राई अऩहयण गयी र्वा र्यीय फन्धक ङ्झरई कसूय
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गयी

प्रकृमाभा

ऩङ्टमाणएको,


य

अदारतभा साॉचो कङ्टया
व्मि

कसै राई क्रङ्टय मातना, अभानर्वीम र्वा अऩभानजन्म व्मर्वहाय गयी

गये को,


सभऺ

ऩदाथण ङ्झरएको भाङ्झनसको भद्दतफाट कसूय गये को,

कसूय गये को,



अङ्झधकायी

तथा

गयी कसूय गये को,


कसूयदायरे सम्फङ्ञन्धत
आत्भसभणऩण गये को,

गयी कसूय गये को र्वा हातहङ्झतमाय र्वा ङ्जर्वर्ारङ्ट र्वा ङ्जर्वष्पोटक



ऩिाताऩ

गये को,

गये को,



स्र्वेच्छारे

र्वा त्मस्तो कसूय गये

सार्वणजङ्झनक र्ाङ्ञन्त खरफङ्झरएको, फाढी, ऩङ्जहयो, बूकम्ऩ र्वा त्मस्तै

प्रकृङ्झतको दै र्वी प्रकोऩ बएको भहाभायी पैङ्झरएको, अङ्झनकार

कसूयदायरे

कसूय स्र्वीकाय गये को

गये को,



कसूयदायको कसूय गने
ङ्झनमत नबएको,

स्थरभा कसूय गये को,


उभेय

अठाय र्वर्णबन्दा कभ

कसूय गये को,


कसूयदायको

कसूय

न्माङ्जमक

सहमोग

स्र्वीकाय

बङ्जर्वष्मभा

गयी

पौजदायी

कसूय नगने प्रङ्झतर्वघताता
व्मि गये को,

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन

गये को,



थङ्टना, ङ्जहयासत, कैद र्वा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको व्मङ्ञि ङ्जर्वरुद्ध



दर्वार्वभा

कसूय गये को,

कङ्टनै व्मङ्ञिको सङ्टयऺाको कतणव्म बएका व्मङ्ञिरे आपूरे सङ्टयऺा






गने

ङ्झनमोङ्ञजत र्वा सङ्गङ्छठत रुऩभा कसूय गये को,

अर्वस्था,



एकऩटक कङ्टनै कसूयफाट ऩीङ्झडत बैसकेको व्मङ्ञिका ङ्झफरुद्ध सोही
कसूयदायरे अको कसूय गये को,
कसङ्टय



गये को

र्वा

गने उद्योग गये को अर्वस्था, ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत य

त्मस्तो कसङ्टयको गाम्बीमणता,


कसङ्टय गने

र्वा

ओहदा

है ङ्झसमत, र्वा

य

कसूयदायको



गनण उद्योग
उभेय, रै ङ्जङ्गक

गने

व्मङ्ञिको

ङ्ञस्थङ्झत,

ङ्झनमत, मोग्मता,

व्मङ्ञिगत,

साभाङ्ञजक

साॉस्कृङ्झतक ऩृष्ठबूङ्झभ, कसूय गदाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, कसूय गनङ्टण अङ्ञघको
चारचरन रगामतका तकणसङ्गत रुऩभा दे ङ्ञखएका अन्म कङ्टया।
छै ठौँ चयण्
सातौँ चयण्

गये को

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत

य

कसङ्टयको

कसङ्टय गने

र्वा

उद्योग

व्मङ्ञिको

गने

गनण

ङ्झनमत, मोग्मता, ओहदा

सर्वायी साधन, ङ्जर्वभान दङ्टघट
ण ना र्वा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ ऩदाण



उद्योग

र्वा

गाम्बीमणता,

व्मङ्ञि र्वा फारफाङ्झरकाराई प्रमोग गयी कसूय गये को,
उद्धाय गने काभभा खङ्जटॉदा कसूय गये को,

गये को

त्मस्तो

अस्र्वस्थतारे गदाण होस ठे गानभा नयहेको र्वा अऩाङ्गताको



कसङ्टय

गनङ्टण ऩने व्मङ्ञिको ङ्झफरुद्ध कसूय गये को,

कायणरे आफ्नो फचाउ गनण सक्ने ङ्ञस्थङ्झतभा नबएको

अऩयाध

गये को,

ऩचहिय र्वर्णभाङ्झथको र्वृद्धार्वस्था र्वा र्ायीङ्चयक र्वा भानङ्झसक



कसै को फहकाउ र्वा

य



है ङ्झसमत, र्वा

कसूयदायको
रै ङ्जङ्गक

उभेय,
ङ्ञस्थङ्झत,

व्मङ्ञिगत,

साॉस्कृङ्झतक

साभाङ्ञजक
ऩृष्ठबूङ्झभ,

कसूय गदाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत,
कसूय

गनङ्टण

चारचरन
तकणसङ्गत

अङ्ञघको
रगामतका
रुऩभा

दे ङ्ञखएका अन्म कङ्टया।

(कैद मङ्जकन गने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय गये फाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन गने।

(जङ्चयफाना मङ्जकन गने) मस कसूयको कसूयदायराई कसूय गये फाऩत ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टने बएकोरे
कसूयभा ङ्झनधाणयण बएको ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण गने।

आठौँ चयण्

(थऩ सजाम हङ्टने बए ङ्झनधाणयण गने) मस कसूयका कसूयदायराई दे हाम फभोङ्ञजभ थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था
बए थऩ सजाम ङ्झनधाणयण गने।

थप सजाय हुन सक्ने अर्वस्था
अऩयाध सॊ ङ्जहताको,


दपा ४३ फभोङ्ञजभ एउटै र्वायदातभा एकबन्दा फढी कसूय गये को र्वा ङ्झबङ्ङ ङ्झबङ्ङ र्वायदातभा ङ्झबङ्ङ
ङ्झबङ्ङ कसूय गये को अर्वस्था बएभा डेढी सजाम हङ्टन।
े



दपा ४४ फभोङ्ञजभ कङ्टनै कसू यभा सजाम ऩाएको व्मङ्ञिरे त्मस्तो सजाम ब ङ्टिान गये को र्वा
भापी ऩाएको ५ र्वर्ण अर्वधी ऩूया नहङ्टॉदै अको गम्बीय कसूय गये भा ऩङ्झछलरो ऩटक गये को
कसूयभा हङ्टने सजामको दोब्फयसम्भ सजाम हङ्टने।



दपा १९७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ मो कसूय गनण सङ्ञजरो ऩाने ङ्झनमतरे फेहोस ऩाने कामण
बएको य त्मस्तो कसूय बइसकेको यहेछ बने त्मस्तो कसूय फाऩत १ र्वर्णसम्भ कैद य रु १०
हजायसम्भ जङ्चयफाना सजाम थऩ हङ्टने।



दपा २१४ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कसै रे अऩहयण गयी र्वा र्यीय फन्धक ङ्झरई र्वा
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भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन
अऩहयण गयी र्यीय फन्धक ङ्झरई मो कसूय गये को यहेछ बने ङ्झनजराई मस कसूय फाऩतको
ऐनको,


सजामभा दपा २१४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सजाम थऩ हङ्टने।
दपा २४ फभोङ्ञजभ सॊ र्वैधाङ्झनक अङ्ग र्वा ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी, याष्डऩङ्झतफाट भनोनमन र्वा ङ्झनमङ्टि
हङ्टने ऩदाङ्झधकायी, नेऩार सयकायका ङ्जर्वङ्ञर्ष्ट श्रे णी र्वा सो सयहका ऩदाङ्झधकायी, सार्वणजङ्झनक
सॊ स्थाका प्रभङ्टख, भहाप्रफन्धक र्वा सो सयहका ऩदाङ्झधकायीरे मो कसूय गये भा त्मस्तो कसूयभा हङ्टने
सजामभा ३ र्वर्णसम्भ थऩ सजाम हङ्टने ।

सङ्गङ्छठत अऩयाध ऐनको,


दपा ९ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ मो कसूय सङ्गङ्छठत रुऩभा गये को बएभा
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामको अङ्झतङ्चयि ५० प्रङ्झतर्त थऩ सजाम हङ्टने।



मस कसूय गने कसूयदायराई थऩ सजामको रुऩभा ङ्झनङ्ञित अर्वङ्झधको कैद तथा ङ्झनङ्ञित यकभको
जङ्चयफाना हङ्टने बएभा सोही फभोङ्ञजभ थऩ सजाम ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।



मस कसूय गने कसूयदायराई हङ्टन सक्ने थऩ सजाम न्माङ्जमक स्र्वङ्जर्वर्वेकभा ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने प्रकृङ्झतको
बएभा कसूयदायराई थऩ सजाम गदाण कसूयको गम्बीयता, कसूयदायको बूङ्झभका य आऩयाङ्झधक ऩृष्ठबूङ्झभ
सभेतका कङ्टयाहरुराई सभग्रताभा ङ्जर्वचाय गयी उऩमङ्टि थऩ सजाम ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।

नर्वौँ चयण्

(सजामभा छङ्ट ट ङ्छदने) दपा ५५ फभोङ्ञजभ मो कसूयभा अनङ्टसन्धानको काभ कायर्वाहीभा सहमोग गने
अङ्झबमङ्टिराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे आफ्नो साऺीको रुऩभा प्रस्तङ्टत गयी सजामको भाग दार्वीभा ऩूणण र्वा
आॊङ्ञर्क छङ्ट ट ङ्छदने गयी अङ्झबमोग दार्वी बएभा बए पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ
कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान गयी अङ्झबमोग दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको सजामभा छङ्ट ट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण
गने।

दर्ौँ चयण्

(कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)



एघायौँ चयण्

ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभ ङ्झरई सकेको ङ्चयसर्वत सभेत जपत हङ्टने।

ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभ मो कसूय गयी आजणन गये को तथा सोफाट फढे फढाएको अन्म सम्ऩङ्ञि
आफ्नो र्वा अरु कसै को नाभभा याखेको प्रभाङ्ञणत बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि जपत हङ्टने।

(ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गने) मो कसूय गने कसूयदायराई ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे जङ्चयफाना
मकीन गने प्रमोजनका राङ्झग कसूयदायरे गये को कसूयको ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।

फाह्रौँ चयण्

(ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक)



मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

पैसरा गदाण ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ राग्ने ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक सभेत ङ्झनधाणयण गनङ्टण
ऩने।

तेह्रौँ चयण्
चौधौँ चयण्

(अन्म आदे र्) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १५५ र्वा सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २२, २४, २५, २६
र्वा २७ फभोङ्ञजभ आदे र् हङ्टन नसक्ने बएकोरे आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(नैङ्झतक ऩतन हङ्टने नहङ्टने घोर्णा गने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा
नबएको सम्फन्धभा दे हामका आधायभा ङ्जर्वश्लेर्ण गयी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टने अर्वस्थाको घोर्णा गने।


नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने अङ्झबमोगभा सजाम ऩाएको भाङ्झनने कानूनी व्मर्वस्था (जस्तै् फारफाङ्झरका सम्फन्धी
ऐन, २०७५ को दपा ६७ को उऩदपा (२) तथा ङ्झरखतहरुको गोप्मता सम्फन्धी ऐन, २०३९ को
दपा १२ को उऩदपा (२))।



सर्वोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्भान्त (जस्तै् ने.काऩ.२०३० को ङ्झन.नॊ. ७७४ भा डाका य
खू नको अऩयाध साभाङ्ञजक नैङ्झतकता ङ्जर्वरुद्धको अऩयाध हङ्टने/सभाजको नैङ्झतक भूलम र्वा आदे र्राई
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कङ्टनै ङ्झनयऩेऺ य अऩङ्चयर्वतणनीम ङ्जर्वर्मफस्तङ्ट जस्तो गयी कङ्टनै एउटा सभाजभा कामभ यहेको नैङ्झतक भूलम
र्वा आदर्णको आधायभा सधैं य सफै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतका राङ्झग नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने पौज्दायी अऩयाधको
ङ्जकटङ्ट र्वा सूची तमाय गयी स्ऩष्टीकयण र्वा ऩङ्चयबार्ा ङ्छदन खोज्नङ्ट उङ्ञचत नहङ्टने/ हाम्रो कानूनी व्मर्वस्थारे

त्मस्तो अऩयाध छङ्ट टाउने कामण न्माङ्जमक ङ्जर्वर्वेकभा छोडे को छ य न्मामकताणरे ऩङ्झन ङ्जर्वर्म य सन्दबणराई
ङ्जर्वचाय गये य भात्र त्मससम्फन्धभा कङ्टनै ङ्झनष्कर्णभा ऩङ्टग्नङ्ट ऩने।

ने.का.ऩ. २०६७ ङ्झनणणम नॊ. ८५०७ भा भङ्जहराराई इच्छाङ्जर्वऩयीत अनङ्झतक्रम्म र्यीयको ऩङ्जर्वत्रताको



अऩहयण गयी जर्वयजस्ती कयणी गनङ्टण कानूनङ्जर्वऩयीत भात्र नबई गम्बीय अऩयाध ऩङ्झन बएकारे सभ्म
भानर्व सभाजरे मस्तो कामणराई नैङ्झतकता ङ्जर्वहीन कामण भान्दछ । मस्तो नैङ्झतकता ङ्जर्वऩयीतको
कामणराई नै नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने पौजदायी अऩयाध भाङ्ङङ्टऩने ।
त्मसै गयी ने.काऩ.२०७३ को ङ्झन.नॊ. ९७०६ भा साभान्मत् सभाजरे गम्बीय एर्वॊ क्रूय भानेका



साभाङ्ञजक सम्फन्ध, सौहादण ता एर्वॊ सदबार्वराई प्रङ्झतकूर असय ऩाने य भनसामऩूर्वक
ण गङ्चयएका हत्मा,
जफयजस्ती कयणी, भानर्व फेचङ्झफखन, रागङ्ट और्धको कायोफाय, ङ्जकते जारसाजी, ठगी, भ्रष्टाचाय, अऩहयण,
जफयजस्ती चन्दा असङ्टरी, डाॉका चोयी, खोटा चरन, कय छरी, अदारती कामणभा हस्तऺेऩ, नाफारक एर्वॊ
आङ्ञश्रत ङ्जर्वरूद्धका कसङ्टय, फहङ्टङ्जर्वर्वाह जस्ता कसङ्टयभा नैङ्झतकताका प्रश्नहरू सङ्ञङ्ङङ्जहत हङ्टन्छन् य अऩयाध
गदाणको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, भनङ्ञस्थङ्झत, कसङ्टयदायको व्मर्वहाय य ऩीङ्झडत एर्वॊ सभाजउऩय ऩये को असय हेयी सोही
भङ्टद्दा र्वा अन्म भङ्टद्दाको ऩङ्चयप्रेक्ष्मभा नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने अऩयाध हो र्वा होइन बनी मङ्जकन गनण सङ्जकने
हङ्टन्छ।)
ऩन्रौँ चयण्

(आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु उलरेख बएको सन्दबणभा मसै भागणदर्णन

फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण गङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्टयाहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट खङ्टराई पैसरा र्वा
आदे र् तमाय गनङ्टण ऩने।

फौजदारी कायानर्वनध सनं हताको दफा
१३१


भङ्टद्दाको
सोसॉग
कङ्टया,



सॊ ङ्ञऺप्त

ङ्जर्वर्वयण

सम्फङ्ञन्धत

तथा



सजाम गनङ्टण ऩने कायण,

आर्वश्मक



जङ्चयफानाको

गये को

बए

फहसको भङ्टख्म भङ्टख्म फङ्टॉदा,
ती

कङ्टया य जङ्चयफाना नङ्झतये

त्मस्तो

त्मसको

र्वा




प्रभाणको

उठाएको

सम्फन्धी कङ्टया,


कसूय

ठहय

हङ्टने

बए
र्वा

साभङ्टदाङ्जमक

सेर्वा

गने

आदे र्

बएकोभा

सेर्वाको

सजाम,

भङ्टद्दाभा कङ्टनै ऩऺरे कङ्टनै कानूनी
प्रश्न

कैद सजाम ङ्झनधाणयण गदाण कैदको अर्वङ्झध, थङ्टनाभा

ङ्जकङ्झसभ, अर्वङ्झध, सभम य सेर्वा नगये फाऩत हङ्टन सक्ने

ऩमाणप्तता र्वा अऩमाणप्तता,


कसूयदायरे

फाऩत हङ्टन सक्ने कैद

यहेको ङ्झभङ्झत, कैद ब ङ्टिान हङ्टने ङ्झभङ्झत,

खण्डनीम,

आधाय,

गदाण

सजाम,

प्रभाणको

ङ्जर्वश्वसङ्झनमता

ङ्झनधाणयण

ऩने ङ्झभङ्झत, ङ्जकस्ताफन्दीभा फङ्टझाउन ऩाउने बए त्मस्तो

भङ्टद्दाका ऩऺहरुरे ऩेर् गये को
प्रभाण,

सजाम

फङ्टझाउनङ्ट ऩने जङ्चयफानाको यकभ, जङ्चयफाना फङ्टझाउनङ्ट

भङ्टद्दाभा कङ्टनै कानून व्मर्वसामीरे
फहस



सजाय ननधाारण ऐनको दफा १७



सङ्टधाय गृह र्वा ऩङ्टनस्थाऩना केन्रभा कैद सजाम

ब ङ्टिान गने गयी सजाम ङ्झनधाणयण गदाण त्मस्तो गृह

त्मस

र्वा केन्रभा फस्नङ्ट ऩने अर्वङ्झध, ऩारना गनङ्टण ऩने र्तण य

नहङ्टने

त्मस्तो र्तण उलरङ्घन गये फाऩत हङ्टन सक्ने सजाम,

आधाय तथा त्मसको कायण,



12

कसूयदायराई प्मायोरभा छोड्न सङ्जकने र्वा नसङ्जकने,

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन


ऩङ्टनयार्वेदन राग्ने र्वा नराग्ने य



ऩङ्टनयार्वेदन गनङ्टण ऩने अदारत,


कैद ङ्झनरम्फन हङ्टने बए कङ्झत अर्वङ्झधसम्भ ङ्झनरम्फन
हङ्टने,

अन्म आर्वश्मक कङ्टयाहरु ।
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अदारतरे उऩमङ्टि ठानेको अन्म आर्वश्मक कङ्टया ।

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन

भाग -२
याष्डसेर्वकरे रु.१० राखबन्दा फढी यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा

कसूय्

ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्झभसन,
ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने सम्फन्धी कसूय।

सम्फद्ध कानून्

भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९

दफा
६

कसरू

सजाय

याष्डसेर्वकरे सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाराई आर्वश्मक ऩने रु.१० राखबन्दा

२ र्वर्ण ६ भङ्जहनादे ङ्ञख ४

फढी रु. २५ राखसम्भ यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा

र्वर्णसम्भ

ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन
गये को र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्टनै

कैद

य

ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ।

कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने
सम्फन्धी कसूय।
याष्डसेर्वकरे सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाराई आर्वश्मक ऩने रु.२५ राखबन्दा
फढी रु. ५० राखसम्भ यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा

ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन
गये को र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्टनै

४ र्वर्णदेङ्ञख ६ र्वर्णसम्भ कैद
य ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना
।

कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने
सम्फन्धी कसूय।
याष्डसेर्वकरे सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाराई आर्वश्मक ऩने रु.५० राखबन्दा

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८ र्वर्णसम्भ

फढी रु. १ कयोडसम्भ यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा

कैद

ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन
गये को र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्टनै

य

ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ

जङ्चयफाना ।

कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने
सम्फन्धी कसूय।
याष्डसेर्वकरे सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाराई आर्वश्मक ऩने रु.१ कयोडबन्द
फढी जङ्झतसङ्टकै यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा

र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन गये को
र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्टनै

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १० र्वर्णसम्भ
कैद

य

ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ

जङ्चयफाना।

कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने
सम्फन्धी कसूय।
ऩङ्जहरो चयण्

(कसूयको र्वगण मकीन गने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद सजामको तलरो य भाङ्झथलरो दङ्टर्वै हद तथा
ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभको ङ्झनङ्ञित जयार्वानाको व्मर्वस्था सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो

नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग कसूयको र्वगण ङ्जर्वबाजन नगङ्चयएको हङ्टॉदा मस
दोस्रो चयण्

कसूयका हकभा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने) सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट
मङ्जकन गने।

कसरू को
र्वगा

कसरू
14

कै द सजायको कै द सजायको
आधार नर्वन्दु दायरा (Range)

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन

-

याष्डसेर्वकरे
आर्वश्मक

सयकाय
ऩने

रु.१०

र्वा

सार्वणजङ्झनक

राखबन्दा

फढी

सॊ स्थाराई

३

रु.

भङ्जहना कैद

२५

र्वर्ण

राखसम्भ यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा

३

२

र्वर्ण

६

भङ्जहनादे ङ्ञख

४

र्वर्णसम्भ कैद

र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा

सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन गये को र्वस्तङ्ट
र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा
प्राप्त हङ्टने कङ्टनै कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय,

सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने सम्फन्धी
कसूय।
याष्डसेर्वकरे
आर्वश्मक

सयकाय
ऩने

रु.२५

र्वा

सार्वणजङ्झनक

राखबन्दा

फढी

सॊ स्थाराई
रु.

५ र्वर्ण कैद

५०

४

र्वर्णदेङ्ञख

६

र्वर्णसम्भ कैद

राखसम्भ यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा बाडा
र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा

सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन गये को र्वस्तङ्ट
र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा
प्राप्त हङ्टने कङ्टनै कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय,

सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने सम्फन्धी
कसूय।
याष्डसेर्वकरे
आर्वश्मक

सयकाय
ऩने

र्वा

रु.५०

सार्वणजङ्झनक
राखबन्दा

फढी

सॊ स्थाराई
रु.

७ र्वर्ण कैद

१

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८
र्वर्णसम्भ कैद

कयोडसम्भ यकभको र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा खयीद गदाण र्वा
बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा
र्वा सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन गये को

र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा

ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने कङ्टनै कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी
दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने
सम्फन्धी कसूय।
याष्डसेर्वकरे

सयकाय

र्वा

सार्वणजङ्झनक

सॊ स्थाराई

आर्वश्मक ऩने रु.१ कयोडबन्द फढी जङ्झतसङ्टकै यकभको

र्वस्तङ्ट र्वा से र्वा खयीद गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा

९ र्वर्ण कैद

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १०
र्वर्णसम्भ कैद

ङ्छदॉदा र्वा ठे क्का ऩट्टा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा र्वा सयकाय र्वा
सार्वणजङ्झनक सॊ स्थारे उत्ऩादन गये को र्वस्तङ्ट र्वा सेर्वा

ङ्झफक्री गदाण र्वा बाडा र्वा ङ्झरजभा ङ्झरॉदा ङ्छदॉदा प्राप्त हङ्टने

कङ्टनै कङ्झभसन, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, दरारी दस्तङ्टय, सङ्टङ्जर्वधा र्वा
राब कामाणरमभा दाङ्ञखरा नगने सम्फन्धी कसूय।
तेस्रो चयण्

(सजामको उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा
१३ फभोङ्ञजभका कङ्टनै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्जर्वचाय गनङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म मसै
साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ।
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चौथो चयण्

(सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)

मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्झरनङ्ट ऩने
आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ।
ऩाॉचौ चयण्

(कसूयको गम्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वश्लेर्ण गने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण
अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको
गम्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लेर्ण गने। कसूयको गम्बीयता फढाउने

तथा कसूयको

गम्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
छै ठौँ चयण्
सातौँ चयण्

(कैद मङ्जकन गने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय गये फाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन गने।

(जङ्चयफाना मङ्जकन गने) मस कसूयको कसूयदायराई कसूय गये फाऩत ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टने बएकोरे
कसूयभा ङ्झनधाणयण बएको ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण गने।

आठौँ चयण्

(थऩ सजाम हङ्टने बए ङ्झनधाणयण गने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम

ङ्झनधाणयण गने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को आठौँ
चयणभा ङ्छदइएको छ।
नर्वौँ चयण्

(सजामभा छङ्ट ट ङ्छदने) दपा ५५ फभोङ्ञजभ मो कसूयभा अनङ्टसन्धानको काभ कायर्वाहीभा सहमोग गने
अङ्झबमङ्टिराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे आफ्नो साऺीको रुऩभा प्रस्तङ्टत गयी सजामको भाग दार्वीभा ऩूणण र्वा
आॊङ्ञर्क छङ्ट ट ङ्छदने गयी अङ्झबमोग दार्वी बएभा बए पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ
कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान गयी अङ्झबमोग दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको सजामभा छङ्ट ट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण
गने।

दर्ौँ चयण्

(कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत)



एघायौँ चयण्

ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभ ङ्झरएको ङ्जर्वगो सभेत जपत हङ्टने।

ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभ मो कसूय गयी आजणन गये को तथा सोफाट फढे फढाएको अन्म सम्ऩङ्ञि
आफ्नो र्वा अरु कसै को नाभभा याखेको प्रभाङ्ञणत बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि जपत हङ्टने।

(ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गने) मो कसूय गने कसूयदायराई ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे जङ्चयफाना
मकीन गने प्रमोजनका राङ्झग कसूयदायरे गये को कसूयको ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।

फाह्रौँ चयण्

(ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक)



मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

पैसरा गदाण ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ राग्ने ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक सभेत ङ्झनधाणयण गनङ्टण
ऩने।

तेह्रौँ चयण्
चौधौँ चयण्

(अन्म आदे र्) मस कसूयभा कसूयदायराई पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १५५ र्वा सजाम ङ्झनधाणयण
ऐनको दपा २२,२४,२५,२६ र्वा २७ फभोङ्ञजभ आदे र् हङ्टन नसक्ने बएकोरे मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(नैङ्झतक ऩतन हङ्टने नहङ्टने घोर्णा गने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लेर्ण गयी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टने अर्वस्थाको घोर्णा गने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा

ऩन्रौँ चयण्

नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लेर्ण गने आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।

(आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु उलरेख बएको सन्दबणभा मसै भागणदर्णन

फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण गङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्टयाहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट खङ्टराई पैसरा र्वा
आदे र् तमाय गनङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को
ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
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भाग -३
याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसे र्वकरे रु. १० राखबन्दा फढी याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट

कसूय्

गनण भद्दत ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

सम्फद्ध कानून्

भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९

दफा
७

कसरू

सजाय

याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. १० राखबन्दा

२ र्वर्ण ६ भङ्जहनादे ङ्ञख ४ र्वर्णसम्भ कैद य

फढी रु. २५ राखसम्भ याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण
भद्दत ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी

च ङ्टहार्वट

बएको

याजश्वको

दोब्फय

जङ्चयफाना।

कसूय।
याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. २५ राखबन्दा

फढी रु. ५0 राखसम्भ याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण
भद्दत ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी

४ र्वर्णदेङ्ञख ६ र्वर्णसम्भ कैद य च ङ्टहार्वट
बएको याजश्वको दोब्फय जङ्चयफाना ।

कसूय।
याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. ५० राखबन्दा

फढी रु. १ कयोडसम्भ याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण
भद्दत ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८ र्वर्णसम्भ कैद य च ङ्टहार्वट
बएको याजश्वको दोब्फय जङ्चयफाना ।

कसूय।
याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. १ कयोडबन्दा

फढी जङ्झतसङ्टकै यकभको याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण
भद्दत ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी

८ र्वर्ण दे ङ्ञख
च ङ्टहार्वट

१० र्वर्णसम्भ

बएको

कैद य

याजश्वको

दोब्फय

जङ्चयफाना ।

कसूय।
ऩङ्जहरो चयण्

(कसूयको र्वगण मकीन गने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद सजामको तलरो य भाङ्झथलरो दङ्टर्वै हद तथा
ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभको ङ्झनङ्ञित जयार्वानाको व्मर्वस्था सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो

नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग कसूयको र्वगण ङ्जर्वबाजन नगङ्चयएको हङ्टॉदा मस
दोस्रो चयण्

कसूयका हकभा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने) सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस
कसूयको कसूयदायराई कैद सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभ कैद सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट
मङ्जकन गने।

कसरू को
र्वगा
-

कसरू

कै द सजायको
आधार नर्वन्दु

याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. १० राखबन्दा फढी

रु. २५ राखसम्भ याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण भद्दत
ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. २५ राखबन्दा फढी

रु. ५0 राखसम्भ याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण भद्दत

३

र्वर्ण

भङ्जहना कैद

रु. १ कयोडसम्भ याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण भद्दत
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२

र्वर्ण

६

भङ्जहनादे ङ्ञख

४

र्वर्णसम्भ कैद
५ र्वर्ण कैद

४

र्वर्णदेङ्ञख

६

र्वर्णसम्भ कैद

ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।

याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. ५० राखबन्दा फढी

३

कै द सजायको
दायरा (Range)

७ र्वर्ण कैद

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८
र्वर्णसम्भ कैद

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन
ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
याजश्व उठाउनङ्ट ऩने कतणव्म बएको याष्डसेर्वकरे रु. १ कयोडबन्दा फढी

जङ्झतसङ्टकै यकभको याजश्व च ङ्टहार्वट गने र्वा याजश्व च ङ्टहार्वट गनण भद्दत

९ र्वर्ण कैद

ऩङ्टमाणउने र्वा आपू सभेत सम्रग्न बई दङ्टरुत्साहन ङ्छदने सम्फन्धी कसूय।
तेस्रो चयण्

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १०
र्वर्णसम्भ कैद

(सजामको उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा
१३ फभोङ्ञजभका कङ्टनै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्जर्वचाय गनङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म मसै
साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ।

चौथो चयण्

(सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)

मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्झरनङ्ट ऩने
आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ।
ऩाॉचौ चयण्

(कसूयको गम्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वश्लेर्ण गने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण
अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको
गम्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लेर्ण गने। कसूयको गम्बीयता फढाउने

तथा कसूयको

गम्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
छै ठौँ चयण्
सातौँ चयण्
आठौँ चयण्

(कैद मङ्जकन गने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय गये फाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन गने।

(जङ्चयफाना मङ्जकन गने) मस कसूयको कसूयदायराई कसूय गये फाऩत च ङ्टहार्वट बएको याजश्व यकभको दोब्फय
जङ्चयफाना हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे च ङ्टहार्वट बएको याजश्व यकभको दोब्फय हङ्टने गयी जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण गने।

(थऩ सजाम हङ्टने बए ङ्झनधाणयण गने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम

ङ्झनधाणयण गने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को आठौँ
चयणभा ङ्छदइएको छ।
नर्वौँ चयण्

(सजामभा छङ्ट ट ङ्छदने) दपा ५५ फभोङ्ञजभ मो कसूयभा अनङ्टसन्धानको काभ कायर्वाहीभा सहमोग गने
अङ्झबमङ्टिराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे आफ्नो साऺीको रुऩभा प्रस्तङ्टत गयी सजामको भाग दार्वीभा ऩूणण र्वा
आॊङ्ञर्क छङ्ट ट ङ्छदने गयी अङ्झबमोग दार्वी बएभा बए पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ
कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान गयी अङ्झबमोग दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको सजामभा छङ्ट ट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण
गने।

दर्ौँ चयण्

(कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत) ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभ मो कसूय गयी आजणन गये को तथा
सोफाट फढे फढाएको अन्म सम्ऩङ्ञि आफ्नो र्वा अरु कसै को नाभभा याखेको प्रभाङ्ञणत बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि

एघायौँ चयण्

जपत हङ्टने।

(ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गने) मो कसूय गने कसूयदायराई च ङ्टहार्वट बएको याजश्व यकभको दोब्फय जङ्चयफाना हङ्टने
व्मर्वस्था बएकोरे जङ्चयफाना मकीन गने प्रमोजनका राङ्झग कसूयदायरे च ङ्टहार्वट गये को याजश्व यकभ ङ्झनधाणयण
गनङ्टण ऩने।

फाह्रौँ चयण्

(ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक)



मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

पैसरा गदाण ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ राग्ने ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक सभेत ङ्झनधाणयण गनङ्टण
ऩने।

तेह्रौँ चयण्

(अन्म आदे र्) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १५५ र्वा सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २२, २४, २५, २६
र्वा २७ फभोङ्ञजभ आदे र् हङ्टन नसक्ने बएकोरे आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।
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चौधौँ चयण्

(नैङ्झतक ऩतन हङ्टने नहङ्टने घोर्णा गने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लेर्ण गयी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टने अर्वस्थाको घोर्णा गने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा

ऩन्रौँ चयण्

नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लेर्ण गने आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।

(आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु उलरेख बएको सन्दबणभा मसै भागणदर्णन

फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण गङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्टयाहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट खङ्टराई पैसरा र्वा
आदे र् तमाय गनङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को
ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
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भाग -४
कसूय्

याष्टसेर्वकरे आफ्नो ओहोदाको र्वा सो सम्फन्धी कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाको
सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु. १० राखबन्दा फढी ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग
गने गयाउने र्वा भास्ने र्वा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाउने सम्फन्धी कसूय।

सम्फद्ध कानून्

भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९

दफा
१७

कसरू

सजाय

याष्टसेर्वकरे आफ्नो ओहोदाको र्वा सो सम्फन्धी कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय

२ र्वर्ण ६ भङ्जहनादे ङ्ञख ४

र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु. १० राखबन्दा

र्वर्णसम्भ

फढी रु. २५ राखसम्भ ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने

फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना।

कैद

य

ङ्जर्वगो

र्वा भास्ने र्वा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाउने सम्फन्धी कसूय।
याष्टसेर्वकरे आफ्नो ओहोदाको र्वा सो सम्फन्धी कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय
र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु. २५ राखबन्दा
फढी रु. ५0 राखसम्भ ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने

४ र्वर्णदेङ्ञख ६ र्वर्णसम्भ कैद
य

ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ

जङ्चयफाना।

र्वा भास्ने र्वा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाउने सम्फन्धी कसूय।
याष्टसेर्वकरे आफ्नो ओहोदाको र्वा सो सम्फन्धी कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८ र्वर्णसम्भ

र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु. ५० राखबन्दा

कैद

फढी रु. १ कयोडसम्भ ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने र्वा

जङ्चयफाना।

य

ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ

भास्ने र्वा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाउने सम्फन्धी कसूय।
याष्टसेर्वकरे आफ्नो ओहोदाको र्वा सो सम्फन्धी कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १० र्वर्णसम्भ

र्वा सार्वणजङ्झनक सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु. १ कयोडबन्दा

कैद

भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने र्वा भास्ने

जङ्चयफाना।

य

ङ्जर्वगो

फभोङ्ञजभ

र्वा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाउने सम्फन्धी कसूय।
ऩङ्जहरो चयण्

(कसूयको र्वगण मकीन गने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद सजामको तलरो य भाङ्झथलरो दङ्टर्वै हद तथा
ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभको ङ्झनङ्ञित जयार्वानाको व्मर्वस्था सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो

नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग कसूयको र्वगण ङ्जर्वबाजन नगङ्चयएको हङ्टॉदा मस
दोस्रो चयण्

कसूयका हकभा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने) सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस कसूयको
कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभ आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने।

कसरू को
र्वगा
-

कसरू
याष्टसेर्वकरे

आफ्नो

कै द सजायको कै द सजायको
आधार नर्वन्दु दायरा (Range)

ओहोदाको

र्वा

सो

सम्फन्धी

कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक

३

र्वर्ण

भङ्जहना कैद

सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु.
१०

राखबन्दा

फढी

रु.

२५

राखसम्भ

३

२

र्वर्ण

६

भङ्जहनादे ङ्ञख

४

र्वर्णसम्भ कैद

ङ्जर्वगो

ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने
र्वा

भास्ने

कसूय।
-

याष्टसेर्वकरे

र्वा

ङ्झनजी

आफ्नो

प्रमोगभा
ओहोदाको
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रगाउने

सम्फन्धी

र्वा

सम्फन्धी

सो

५ र्वर्ण कैद

४

र्वर्णदेङ्ञख

६
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कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक

र्वर्णसम्भ कैद

सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु.
२५

राखबन्दा

फढी

रु.

५0

राखसम्भ

ङ्जर्वगो

ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने
र्वा

भास्ने

र्वा

ङ्झनजी

प्रमोगभा

रगाउने

सम्फन्धी

र्वा

सम्फन्धी

कसूय।
-

याष्टसेर्वकरे

आफ्नो

ओहोदाको

सो

७ र्वर्ण कैद

कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक

६ र्वर्ण दे ङ्ञख ८
र्वर्णसम्भ कैद

सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु.
५०

राखबन्दा

फढी

रु.

१

कयोडसम्भ

ङ्जर्वगो

ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने
र्वा

भास्ने

र्वा

ङ्झनजी

प्रमोगभा

रगाउने

सम्फन्धी

र्वा

सम्फन्धी

कसूय।
-

याष्टसेर्वकरे

आफ्नो

ओहोदाको

सो

९ र्वर्ण कैद

कतणव्म ऩारना गदाण नेऩार सयकाय र्वा सार्वणजङ्झनक

८ र्वर्ण दे ङ्ञख १०
र्वर्णसम्भ कैद

सॊ स्थाको सम्ऩङ्ञिको राऩयर्वाही र्वा फदङ्झनमत गयी रु.
१ कयोडबन्दा भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै ङ्जर्वगो ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन
नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गने गयाउने र्वा भास्ने र्वा
ङ्झनजी प्रमोगभा रगाउने सम्फन्धी कसूय।
तेस्रो चयण्

(सजामको उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा
१३ फभोङ्ञजभका कङ्टनै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्जर्वचाय गनङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म मसै
साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ।

चौथो चयण्

(सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)

मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्झरनङ्ट ऩने
आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ।
ऩाॉचौ चयण्

(कसूयको गम्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वश्लेर्ण गने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण
अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको
गम्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लेर्ण गने। कसूयको गम्बीयता फढाउने

तथा कसूयको

गम्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
छै ठौँ चयण्
सातौँ चयण्

(कैद मङ्जकन गने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय गये फाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन गने।

(जङ्चयफाना मङ्जकन गने) मस कसूयको कसूयदायराई कसूय गये फाऩत ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टने बएकोरे
कसूयभा ङ्झनधाणयण बएको ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण गने।

आठौँ चयण्

(थऩ सजाम हङ्टने बए ङ्झनधाणयण गने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम

ङ्झनधाणयण गने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को आठौँ
चयणभा ङ्छदइएको छ।
नर्वौँ चयण्

(सजामभा छङ्ट ट ङ्छदने) दपा ५५ फभोङ्ञजभ मो कसूयभा अनङ्टसन्धानको काभ कायर्वाहीभा सहमोग गने
अङ्झबमङ्टिराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे आफ्नो साऺीको रुऩभा प्रस्तङ्टत गयी सजामको भाग दार्वीभा ऩूणण र्वा
आॊङ्ञर्क छङ्ट ट ङ्छदने गयी अङ्झबमोग दार्वी बएभा बए पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ
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कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान गयी अङ्झबमोग दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको सजामभा छङ्ट ट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण
गने।
दर्ौँ चयण्

(कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत) ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभ मो कसूय गयी आजणन गये को तथा
सोफाट फढे फढाएको अन्म सम्ऩङ्ञि आफ्नो र्वा अरु कसै को नाभभा याखेको प्रभाङ्ञणत बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि

एघायौँ चयण्

जपत हङ्टने।

(ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गने) दपा १७ फभोङ्ञजभ मो कसूय गयी ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गये को र्वा
भासेको र्वा भास्न ङ्छदएको सम्ऩङ्ञि कसूयदायफाट असङ्टर उऩय गङ्चयने व्मर्वस्था बएकोरे सो प्रमोजन तथा
जयीर्वाना ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी र्वा दङ्टरुऩमोग गये को र्वा भासेको र्वा भास्न
ङ्छदएको सम्ऩङ्ञि फाऩतको ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने।

फाह्रौँ चयण्

(ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक)



मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

पैसरा गदाण ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ राग्ने ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक सभेत ङ्झनधाणयण गनङ्टण
ऩने।

तेह्रौँ चयण्
चौधौँ चयण्

(अन्म आदे र्) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १५५ र्वा सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २२, २४, २५, २६
र्वा २७ फभोङ्ञजभ आदे र् हङ्टन नसक्ने बएकोरे आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(नैङ्झतक ऩतन हङ्टने नहङ्टने घोर्णा गने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लेर्ण गयी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टने अर्वस्थाको घोर्णा गने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा

ऩन्रौँ चयण्

नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लेर्ण गने आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।

(आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु उलरेख बएको सन्दबणभा मसै भागणदर्णन

फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण गङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्टयाहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट खङ्टराई पैसरा र्वा
आदे र् तमाय गनङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को
ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
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भाग -५
कसूय्

याष्टसेर्वक र्वा अन्म व्मङ्ञिरे याष्डसेर्वक र्वा अन्म व्मङ्ञिराई ज्मान भाने, अऩहयण गने , सम्ऩङ्ञि हयण गने,
इज्जतभा धक्का ऩङ्टमाणउने, डय, त्रास र्वा गैयकानङ्टनी दर्वार्वफाट भ्रष्टाचाय गनण रगाउने सम्फन्धी कसूय।

सम्फद्ध कानून्

भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९

दफा
१८

कसरू

सजाय

याष्टसेर्वक र्वा अन्म कङ्टनै व्मङ्ञिरे याष्डसेर्वक र्वा अन्म व्मङ्ञिराई ज्मान भाने,

४ र्वर्णदेङ्ञख ८ र्वर्णसम्भ कैद य

अऩहयण गने, सम्ऩङ्ञि हयण गने, इज्जतभा धक्का ऩङ्टमाणउने, डय, त्रास र्वा अरु

कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको गैयकानङ्टनी दर्वार्वफाट ऐन अन्तगणत सजाम हङ्टने कङ्टनै कसूय गनण

रु. १ राखदे ङ्ञख ५ राखसम्भ
जयीर्वाना।

रगाउने सम्फन्धी कसूय।
ऩङ्जहरो चयण्

(कसूयको र्वगण मकीन गने) मस कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने कैद सजामको तलरो य भाङ्झथलरो दङ्टर्वै हद तथा
ङ्जर्वगो फभोङ्ञजभको ङ्झनङ्ञित जयार्वानाको व्मर्वस्था सम्फङ्ञन्धत दपाभा नै यहेको य सजामको दामया धेयै पयाङ्जकरो

नयहेको कायण मस कसूयभा सजाम ङ्झनधाणयणको प्रमोजनका राङ्झग कसूयको र्वगण ङ्जर्वबाजन नगङ्चयएको हङ्टॉदा मस
दोस्रो चयण्

कसूयका हकभा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(सजामको आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने) सम्फङ्ञन्धत दपाभा बएको सजामको दामयाका आधायभा मस कसूयको
कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गने प्रमोजनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभ आधाय ङ्जर्वन्दङ्ट मङ्जकन गने।

कसरू को
र्वगा

कसरू

-

याष्टसेर्वक र्वा अन्म कङ्टनै व्मङ्ञिरे याष्डसेर्वक र्वा अन्म

कै द सजायको कै द सजायको
आधार नर्वन्दु दायरा (Range)
६ र्वर्ण कैद

व्मङ्ञिराई ज्मान भाने , अऩहयण गने, सम्ऩङ्ञि हयण

गने, इज्जतभा धक्का ऩङ्टमाणउने, डय, त्रास र्वा अरु कङ्टनै

४

र्वर्णदेङ्ञख

८

र्वर्णसम्भ कैद

ङ्जकङ्झसभको गैयकानङ्टनी दर्वार्वफाट ऐन अन्तगणत सजाम हङ्टने
कङ्टनै कसूय गनण रगाउने सम्फन्धी कसूय।
तेस्रो चयण्

(सजामको उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने) मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा
१३ फभोङ्ञजभका कङ्टनै र्वा सफै उद्देश्म ङ्जर्वचाय गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्जर्वचाय गनङ्टण ऩने सजामको उद्देश्म मसै
साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को तेस्रो चयणभा ङ्छदइएको छ।

चौथो चयण्

(सभग्रताभा सजाम ङ्झनधाणयण)

मस कसूयभा कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

११ को उऩदपा (२), दपा १४ य दपा १५ फभोङ्ञजभका आधायभा गने। सजाम ङ्झनधाणयण गदाण ङ्झरनङ्ट ऩने
आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को चौथो चयणभा ङ्छदइएको छ।
ऩाॉचौ चयण्

(कसूयको गम्बीयता फढाउने र्वा घटाउने अर्वस्था ङ्जर्वश्लेर्ण गने) मस कसूयको कसूयदायराई सजाम ङ्झनधाणयण गदाण
अऩयाध सङ्जहताको दपा ३८ फभोङ्ञजभ कसूयको गम्बीयता फढाउने तथा दपा ३९ फभोङ्ञजभ कसूयको
गम्बीयता घटाउने ङ्जर्वद्यभान अर्वस्थाहरुको ङ्जर्वश्लेर्ण गने। कसूयको गम्बीयता फढाउने

तथा कसूयको

गम्बीयता घटाउने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग-१ को ऩाॉचौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
छै ठौँ चयण्
सातौँ चयण्

(कैद मङ्जकन गने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय गये फाऩत के कङ्झत कैदको सजाम हङ्टने हो मङ्जकन गने।

(जङ्चयफाना मङ्जकन गने) मस कसूयका कसूयदायराई कसूय गये फाऩत रु १ राख दे ङ्ञख रु. ५ राखसम्भ
जयीर्वाना हङ्टने व्मर्वस्था बएकोरे उि कसूयभा के कङ्झत जङ्चयफाना हङ्टने हो मङ्जकन गने।


कसूयदायराई हङ्टने जङ्चयफाना मङ्जकन गदाण सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा १८ फभोङ्ञजभ दे हामका
आधायभा

गने।

जररबाना ननधाारण गने आधार
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कसूय य जङ्चयफानाको अङ्झधकतभ य न्मूनतभ हद ङ्जर्वचाय गयी ङ्झनधाणयण गने,
जङ्चयफाना ङ्झनधाणयण गदाण दे हामका कङ्टयाहरु सभेतराई ङ्जर्वचाय गने्–
 कसूयदायको आङ्झथक
ण है ङ्झसमत य आम आजणन ऺभता,
 कसूयदायरे गये को कसूयको कायणफाट अरु व्मङ्ञिराई हङ्टन गएको आङ्झथक
ण हानी नोक्सानी,
 कसूयदायरे गये को कसूयको कायणफाट कसूयदाय र्वा ङ्झनजको ऩङ्चयर्वायरे प्राप्त गये को राब,
 जङ्चयफानाफाट कसूयदायरे ऩारन ऩोर्ण गनङ्टण ऩने ऩङ्चयर्वायराई ऩने असय,
 ङ्जर्वगो खङ्टरेकोभा ङ्जर्वगो यकभ,

 कसूयदाय सङ्गङ्छठत सॊ स्था बएभा त्मस्तो सॊ स्थाको आङ्झथक
ण है ङ्झसमत य कायोफाय,
 दपा ४८ फभोङ्ञजभको ऩीङ्झडत याहत कोर्भा यकभ जम्भा गयाउनङ्ट ऩने बए त्मस्तो यकभ ।
आठौँ चयण्

(थऩ सजाम हङ्टने बए ङ्झनधाणयण गने) मस कसूयका कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्था बए थऩ सजाम

ङ्झनधाणयण गने।कसूयदायराई थऩ सजाम हङ्टन सक्ने अर्वस्थाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को आठौँ
चयणभा ङ्छदइएको छ।
नर्वौँ चयण्

(सजामभा छङ्ट ट ङ्छदने) दपा ५५ फभोङ्ञजभ मो कसूयभा अनङ्टसन्धानको काभ कायर्वाहीभा सहमोग गने
अङ्झबमङ्टिराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे आफ्नो साऺीको रुऩभा प्रस्तङ्टत गयी सजामको भाग दार्वीभा ऩूणण र्वा
आॊङ्ञर्क छङ्ट ट ङ्छदने गयी अङ्झबमोग दार्वी बएभा बए पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध ङ्झनमभार्वरीको ङ्झनमभ १९ फभोङ्ञजभ
कसूयदायराई हङ्टने सजाम ङ्जकटान गयी अङ्झबमोग दार्वी ङ्झरए फभोङ्ञजभको सजामभा छङ्ट ट ङ्छदई सजाम ङ्झनधाणयण
गने।

दर्ौँ चयण्

(कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩङ्ञि र्वा साधन जपत) ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभ मो कसूय गयी आजणन गये को तथा
सोफाट फढे फढाएको अन्म सम्ऩङ्ञि आफ्नो र्वा अरु कसै को नाभभा याखेको प्रभाङ्ञणत बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि

एघायौँ चयण्
फाह्रौँ चयण्

जपत हङ्टने।

(ङ्जर्वगो ङ्झनधाणयण गने) मो कसूय गने कसूयदायफाट ङ्जर्वगो बयाउने र्वा ङ्जर्वगोका आधायभा जयीर्वाना हङ्टने व्मर्वस्था
सभेत नबएको हङ्टॉदा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।
(ऺङ्झतऩूङ्झतण तथा ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक)



मस कसूयफाट ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झतण बयाई ङ्छदने व्मर्वस्था नबएको हङ्टॉदा मो चयण आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

पैसरा गदाण ऩीङ्झडत सॊ यऺण ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभ राग्ने ऺङ्झतऩूङ्झतण र्ङ्टलक सभेत ङ्झनधाणयण गनङ्टण
ऩने।

तेह्रौँ चयण्
चौधौँ चयण्

(अन्म आदे र्) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १५५ र्वा सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा २२, २४, २५, २६
र्वा २७ फभोङ्ञजभ आदे र् हङ्टन नसक्ने बएकोरे आकङ्जर्त
ण नहङ्टने।

(नैङ्झतक ऩतन हङ्टने नहङ्टने घोर्णा गने) मस कसूयको कसूयदायराई नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अर्वस्था ङ्जर्वद्यभान बए र्वा
नबएको सम्फन्धभा ङ्जर्वश्लेर्ण गयी नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा नहङ्टने अर्वस्थाको घोर्णा गने। नैङ्झतक ऩतन हङ्टने र्वा

ऩन्रौँ चयण्

नहङ्टने अर्वस्थाको ङ्जर्वश्लेर्ण गने आधायहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को चौधौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।

(आधाय य कायण सङ्जहतको पैसरा) पौजदायी कामणङ्जर्वङ्झध सॊ ङ्जहताको दपा १३१ य सजाम ङ्झनधाणयण ऐनको दपा

१७ भा अदारतको पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु उलरेख बएको सन्दबणभा मसै भागणदर्णन

फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण गङ्चयएको सजाम य सान्दबीक कङ्टयाहरुराई सभेत ङ्झसरङ्झसरेर्वाय रुऩभा प्रष्ट खङ्टराई पैसरा र्वा
आदे र् तमाय गनङ्टण ऩने। पैसरा र्वा आदे र्भा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु मसै साभान्म भागणदर्णनको बाग -१ को
ऩन्रौँ चयणभा ङ्छदइएको छ।
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भाग -६
कसूय्
सम्फद्ध कानून्

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूय गनण र्डमन्त्र गने, उद्योग गने, दङ्टरुत्साहन ङ्छदने र्वा भङ्झतमाय हङ्टने सम्फन्धी कसूय
भ्रष्टाचाय ङ्झनर्वायण ऐन, २०५९ तथा अऩयाध सॊ ङ्जहताको बाग-१, ऩङ्चयच््द-३ (आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र, उद्योग,
दङ्टरुत्साहन य भङ्झतमाय)

ऐनको दपा २१ रे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको उद्योग गने कामण तथा दपा २२ रे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको



भङ्झतमाय हङ्टने कामणराई अऩयाङ्झधकयण गयी छङ्ट ट्टै सजामको व्मर्वस्था गये को हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको उद्योग गने

तथा भङ्झतमाय हङ्टने कामणको अऩयाङ्झधकयण य सजामको सम्फन्धभा अऩयाध सॊ ङ्जहताको बाग-१, ऩङ्चयच्छे द-३ को साभान्म
प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू नहङ्टने।

ऐनको दपा ३ रे ङ्चयसर्वत ङ्झरई, ङ्छदई भ्रष्टाचाय गने य दपा ७ रे याजश्व च ङ्टहार्वट गयी भ्रष्टाचाय गने सम्फन्धी कसूयको



दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणराई अऩयाङ्झधकयण गयी छङ्ट ट्टै सजामको व्मर्वस्था गये को हङ्टॉदा उङ्ञलरङ्ञखत दपाभा कसूय कामभ
गङ्चयएको भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसू यको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणको अऩयाङ्झधकयण य सजामको सम्फन्धभा अऩयाध सॊ ङ्जहता दपा
३५ साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू नहङ्टने।

ऐनको दपा ३ य ७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय फाहे कका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी अन्म कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणराई ऐनरे



छङ्ट ट्टै अऩयाङ्झधकयण गयी सजामको व्मर्वस्था नगये को हङ्टॉदा त्मस्ता कसूयको दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कामणको अऩयाङ्झधकयण य
सजामको सम्फन्धभा अऩयाध सॊ ङ्जहताको दपा ३५ को साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू हङ्टने।

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गने कामणराई ऐनरे छङ्ट ट्टै अऩयाङ्झधकयण तथा सजामको व्मर्वस्था



नगये को हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको आऩयाङ्झधक र्डमन्त्रको कामणको अऩयाङ्झधकयण य सजामको सम्फन्धभा अऩयाध
सॊ ङ्जहताको दपा ३३ को साभान्म प्रार्वधान सम्फन्धी व्मर्वस्था रागू हङ्टने।

भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गने कसूयदायराई दे हाम फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने्-

(क)


आऩयाङ्झधक र्ड्यन्त्र फभोङ्ञजभ कसूय बएको बए सो कसूय गये सयह सजाम हङ्टने अऩयाध सॊ ङ्जहताको दपा ३३ को
उऩदपा (३) को खण्ड (क) भा व्मर्वस्था बएकोरे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी जङ्टन कसूय गनण आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गये को हो

सो कसूयभा मसै साभान्म भागणदर्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय गने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण गङ्चयने सजाम सयह सजाम
ङ्झनधाणयण गने।


आऩयाङ्झधक र्ड्यन्त्र फभोङ्ञजभ कसूय नबएको बए सो कसूयभा हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टने व्मर्वस्था अऩयाध

सॊ ङ्जहताको दपा ३३ को उऩदपा (३) को खण्ड (घ) भा बएकोरे भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूयको जङ्टन कसूय गनण
आऩयाङ्झधक र्डमन्त्र गये को हो सो कसूयभा मसै साभान्म भागणदर्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय गने कसूयदायराई
ङ्झनधाणयण गङ्चयने सजामको आधा सजाम ङ्झनधाणयण गने।
भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूय गनण दङ्टरुत्साहन ङ्छदने कसूयदायराई दे हाम फभोङ्ञजभ सजाम ङ्झनधाणयण गनङ्टण ऩने्-

(ख)


भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसूय गनण दङ्टरुत्साहन ङ्छदए फभोङ्ञजभ कसूय बएको बए ङ्झनज स्र्वमभरे कसू य गये सयह सजाम हङ्टने

व्मर्वस्था दपा ३५ को उऩदपा (३) को खण्ड (क) भा बएकोरे ऐनको दपा ३ य ७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसू य फाहेक
भ्रष्टाचाय सम्फन्धी जङ्टन कसूय गनण दङ्टरुत्साहन ङ्छदएको हो सो कसूयभा मसै साभान्म भागणदर्णन फभोङ्ञजभ त्मस्तो कसूय
गने कसूयदायराई ङ्झनधाणयण गङ्चयने सजाम सयह सजाम ङ्झनधाणयण गने।


दङ्टरुत्साहन ङ्छदए फभोङ्ञजभ कसूय बईनसकेकोभा सो कसूयका राङ्झग तोङ्जकएको

सजामको आधा सजाम हङ्टने व्मर्वस्था

दपा ३५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) भा बएकोरे ऐनको दपा ३ य ७ भा उङ्ञलरङ्ञखत कसूय फाहेक भ्रष्टाचाय
सम्फन्धी जङ्टन कसूय गनण दङ्टरुत्साहन ङ्छदएको हो सो कसूयभा मसै साभान्म भागणदर्णन फभोङ्ञजभ ङ्झनधाणयण गङ्चयने
सजामको आधा सजाम ङ्झनधाणयण गने।
नोट



कसूयदाय सयह र्वा आधा सजाम ङ्झनधाणयण गदाण कैद तथा जयीर्वाना दङ्टर्वै प्रकायको सजामभा रागू हङ्टने गयी गनङ्टण ऩने।
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सजाम ङ्झनधाणयण सम्फन्धी साभान्म भागणदर्णन तमायी सङ्झभङ्झत
डा. आनन्दभोहन बट्टयाई, न्मामाधीर्, सर्वोच्च अदारत

सॊ मोजक

अङ्झनरकङ्टभाय ङ्झसन्हा, न्मामाधीर्, सर्वोच्च अदारत

सदस्म

टे कप्रसाद ढङ्ट ङ्गाना, न्मामाधीर्, उच्च अदारत ऩाटन, हेटौँडा इजरास

सदस्म

दङ्टगाणप्रसाद ढङ्ट ङ्गेर, न्मामाधीर्, भोयङ्ग ङ्ञजलरा अदारत

सदस्म

डा. श्रीप्रकार् उप्रेती, न्मामाधीर्, बिऩङ्टय ङ्ञजलरा अदारत

सदस्म

सञ्जीर्वयाज ये ग्भी, सह-न्मामाङ्झधर्विा, भहान्मामाङ्झधर्विाको कामाणरम

सदस्म

रारफहादङ्टय कॉ ङ्ट र्वय, यङ्ञजस्राय, सर्वोच्च अदारत

सदस्म सङ्ञचर्व
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