अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई सं शोधन गनन बनेको विधेयक
प्रस्िािना : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई सं शोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले,
सङघीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं ख्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (िेस्रो सं शोधन)
ऐन, २०७६" रहेको छ ।

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ मा सं शोधन : अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (यस पछछ "मूल ऐन" भछनएको) को दफा २ को,(१) खण्ड (ग) र (घ) को सट्टा दे हायका खण्ड (ग) र (घ) राख्खएका छन्:“(ग) “आयुक्त” भन्नाले आयोगको आयुक्त सम्झनु पछन र सो शब्दले आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई
समेि जनाउँछ ।
(घ) “सािनजछनक पद धारण गरे को व्यख्क्त” भन्नाले दे हायका व्यख्क्त सम्झनु पछन:(१)

सं विधान, अन्य प्रचछलि कानून िा सम्बख्न्धि छनकाय िा अछधकारोको छनणनय, आदे श
िा सम्झौिा बमोख्जम कुनै सािनजछनक अख्तियारो प्रयोग गनन पाउने िा किनव्य
पालना गनुन पने िा दावयत्ि छनिानह गनुन पने पदमा बहाल रहेको व्यख्क्त,

(२)

विधावयकी, कायनकाररणी िा प्रशासछनक पदमा पाररश्रछमक पाउने िा नपाउने गरो
स्थायी िा अस्थायी िा अन्य कुनै वकछसमले छनयुक्त, मनोछनि िा छनिानख्चि भएको
व्यख्क्त,

(३)

कुनै सरकारो कोषबाट पाररश्रछमक िा अन्य कुनै आछथनक सुविधा प्राप्त गने गरो
छनयुक्त, मनोछनि िा छनिानख्चि भएको व्यख्क्त,

(४)

सािनजछनक सं स्थाको कुनै

(५)

प्रचछलि कानून बमोख्जम सािनजछनक पद माछनने अन्य कुनै पदमा बहाल रहेको

पदमा बहाल रहेको व्यख्क्त,

व्यख्क्त ।”
(२) खण्ड (घ) पछछ दे हायको खण्ड (घ१) थवपएको छ:“(घ१) “अन्य व्यख्क्त” भन्नाले सािनजछनक पद धारण गरे को व्यख्क्तसँग भ्रष्टाचारजन्य वियाकलापमा
सं लग्न व्यख्क्त िा कानूनी व्यख्क्त सम्झनु पछन ।”
(३) खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राख्खएको छः-

1

“(ङ) “सािनजछनक सं स्था” भन्नाले दे हायको सं स्था सम्झनु पछनः(१)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िह अन्िगनिका सरकारो छनकाय,

(२)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको पूणन िा आंख्शक स्िाछमत्ि िा
छनयन्रणमा रहेको िा प्रचछलि कानून बमोख्जम स्थावपि आयोग, सछमछि, सं स्थान,
प्राछधकरण, छनगम, कम्पनी, प्रछिष्ठान, बोडन, केन्र, पररषद्, बैंक, मेछडकल कले ज र
सोसँग सम्बद्ध अस्पिाल िा यस्िै प्रकृछिका अन्य कुनै

(३)

सङ्गठिति सं स्था,

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहद्वारा सञ्चाछलि िा नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको पूणन िा आंख्शक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय,
महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्र

िा

यस्िै प्रकृछिका अन्य प्राख्िक िा

शैख्िक सं स्था,
(४)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको ऋण िा अनुदानबाट सञ्चाछलि िा
जमानि प्राप्त सं स्था,

(५)

उपखण्ड (२), (३) र (४) मा उख्ललख्खि सं स्थाको पूणन िा आंख्शक स्िाछमत्ि
भएको िा छनयन्रण रहेको सं स्था,

(६) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको अनुमछिले िा सम्झौिा अनुसार
प्राकृछिक स्रोि साधनको सं रिण, सं िद्धनन, उपयोग िा उपभोग िा विकास छनमानण
सम्बन्धी काम गनन गठिति उपभोक्ता सछमछि िा यस्िै प्रकारका अन्य सं स्था,
(७)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरो सािनजछनक सं स्था भनी
िोकेको अन्य कुनै सं स्था ।”

(4) खण्ड (छ) ख्झवकएको छ ।
(५) खण्ड (झ) को सट्टा दे हायको खण्ड (झ) राख्खएको छः“(झ) “अख्तियार दुरूपयोग” भन्नाले खण्ड (ज) बमोख्जमको कसूर सम्झनु पछन र सो शब्दले दफा
31ग. बमोख्जम आयोगले कारबाहो गने प्रकृछिको अख्तियारको दुरुपयोग माछनने कायनलाई
समेि जनाउँछ ।"
3.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ४ को सट्टा दे हायको दफा ४ राख्खएको छ:“४. आयोगको अछधकारिेर : (१) सािनजछनक पद धारण गरे को कुनै व्यख्क्तले अख्तियार दुरुपयोग
गरे मा आयोगले त्यस्िो व्यख्क्त उपर यो ऐन िा अन्य प्रचछलि कानून बमोख्जम अनुसन्धान गनन,
गराउन िा छनज उपर मुद्दा चलाउन िा ित्सम्बन्धी अन्य कारबाहो गनन सक्नेछ ।
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िर,
(क) सं विधानको धारा 239 को उपधारा (1) को प्रछिबन्धात्मक िाक्ांशमा ले ख्खएको
कुरामा सोहो बमोख्जम हुनछ
े ।
(ख) सङघीय सं सद, प्रदे श सभा

िा

सो अन्िगनिका सछमछिको बैतकमा भएको काम

कारबाहो िा छनणनय िा त्यस्िो बैतकमा कुनै सदस्यले बोले को िा गरे को कुनै काम
कुराको सम्बन्धमा िा नेपाल सरकार, मख्न्रपररषद् िा सोको कुनै सछमछिले िा प्रदे श
सरकार, मख्न्रपररषद् िा सोको कुनै सछमछिले गरे को कुनै नीछिगि छनणनय िा
अदालिको न्यावयक काम कारिाहोका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐन अन्िगनि
अनुसन्धान, िहवककाि िा अन्य कुनै कारबाहो हुने छै न ।"
4.

मूल ऐनको दफा १३ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा १३ को सट्टा दे हायको दफा १३ राख्खएको
छ :-

"१३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजूरो : भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसै को उजूरो परो िा कुनै स्रोिबाट
आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारोको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोख्जम अनुसन्धान र
िहवककाि गनन िा अन्य कारबाहो चलाउन सक्नेछ ।"
५.

मूल ऐनमा दफा १३क. थप : मूल ऐनको दफा १३ पछछ दे हायको दफा १३क. थवपएको छ:“१३क.सम्बख्न्धि छमछसल र प्रमाणका छलखि ख्झकाउने : (१) दफा १३ बमोख्जमको उजूरो र
उजूरिालाले कुनै प्रमाण पेश गरे को भए त्यस्िो प्रमाणबाट उजूरोमा उललेख भए बमोख्जम
सािनजछनक पद धारण गरे को व्यख्क्तले भ्रष्टाचार गरे को सम्झनु पने मनाछसब कारण भएमा
आयोगले अिछध िोकी ित्सम्बन्धी छमछसल िा प्रमाणका छलखि सम्बख्न्धि कायानलय, पदाछधकारो
िा व्यख्क्तबाट माग गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोख्जम आयोगले माग गरे को छमछसल िा प्रमाणका छलखि सम्बख्न्धि

कायानलय, पदाछधकारो िा व्यख्क्तले आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(३) यस दफा बमोख्जम छमछसल िा प्रमाण ख्झकाउँदा सािनजछनक सं स्थाबाट प्रचछलि

कानून बमोख्जम सम्पादन भई रहेको िा हुन लागेको विकास छनमानण सम्बन्धी कायनलाई प्रछिकूल
असर नपने गरो गनुन पनेछ ।

(४) यस दफा बमोख्जम सम्बख्न्धि छमछसल िा प्रमाण प्राप्त भएपछछ आयोगले यथाख्शघ्र

अनुसन्धान िहवककाि सम्बन्धी कायन सम्पन्न गनुन पनेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोख्जम अनुसन्धान िहवककाि गदान उपदफा (१) बमोख्जम भईरहेको

िा हुन लागेको कायनलाई ित्काल रोक्नुपने मनाछसि कारण भएमा आयोगले त्यस्िो कायनलाई
रोक लगाउने गरो सम्बख्न्धि छनकाय िा अछधकारोलाई आदे श ठिदन सक्नेछ ।”
६.

मूल ऐनको दफा १५ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा १५ को सट्टा दे हायको दफा १५ राख्खएको छ:"१५. सूचना िा जानकारो छलन सक्ने : दफा १४ को उपदफा (१) बमोख्जम भ्रष्टाचारको कुनै
कसूरको प्रारख्म्भक छानछबन गदान उजूरो, प्रछििेदन िा आयोगलाई प्राप्त जानकारो िथ्यपूणन
दे ख्खएमा आयोगले कसूरको सं ख्िप्त वििरण उललेख गरो त्यस्िो कसूर गने व्यख्क्त र कसूरमा
सं लग्न अन्य व्यख्क्तबाट आिश्यक सूचना िा जानकारो छलन सक्नेछ ।"

७.

मूल ऐनको दफा १९ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा १९ को,(1) उपदफा (2) को सट्टा दे हायको उपदफा (2) राख्खएको छः"(२) अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यख्क्तबाट आयोगले सूचना िा जानकारो िा

बयान छलईसकेपछछ खोजेका बखि हाख्जर हुने कागज गराई छाड्न िा िाररखमा राख्न
सक्नेछ ।"

(२) उपदफा (५) को सट्टा दे हायको उपदफा (५) राख्खएको छः"(५) आयोगले अनुसन्धानको िममा सािनजछनक सं स्था िा सािनजछनक पद धारण गरे को

कुनै पदाछधकारोलाई ित्काल कुनै काम िा छनणनय गनन िा नगनन िा कुनै छलखि िा अन्य कुनै

िस्िु पेश गनन िा कुनै कुराको जानकारो ठिदन लेखी पताएको िा कुनै व्यख्क्तलाई आयोग समि

उपख्स्थि हुन आदे श ठिदएकोमा आदे श बमोख्जम नगने सािनजछनक सं स्था, सािनजछनक पद धारण

गरे को व्यख्क्त िा अन्य व्यख्क्तलार्न आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गरो पूि न आदे श
बमोख्जम गनन आदे श ठिदन सक्नेछ l "

(३) उपदफा (६) मा रहेका “विभागीय कारबाहो िा” भन्ने शब्दहरु ख्झवकएका छन् ।
(४) उपदफा (7) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राख्खएको छ :"(७) उपदफा (५) बमोख्जम आयोगले जररबाना गने छनणनय गरे कोमा सम्बख्न्धि

कायानलयको प्रमुख पदाछधकारो िा सम्बख्न्धि व्यख्क्तले आयोगको आदे श पालना गनन नसकेको

मनाछसब कारण उलले ख गरो त्यस्िो जररबाना हुन ु नपने भनी छनिेदन ठिदएमा र कारण
सन्िोषजनक दे ख्खएमा आयोगले त्यस्िो जररबानाको आदे श रद्द गनन सक्नेछ ।"
(५) उपदफा (१४) को सट्टा दे हायको उपदफा (१४) राख्खएको छ:“(१४) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले ख्खएको भए िापछन आयोगबाट भ्रष्टाचारको

सम्बन्धमा अनुसन्धान गदै जाँदा अन्य छनकाय िा अछधकारोबाट अनुसन्धान हुन ु पने दे ख्खएमा िा
भ्रष्टाचार बाहेक अन्य कसूर गरे को दे ख्खएमा आयोगले प्रचछलि कानून बमोख्जम आिश्यक
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कारबाहो गनन सम्बख्न्धि छनकाय िा अछधकारो समि लेखी पताउन सक्नेछ । यसरो आयोगबाट

ले खी आएको सम्बन्धमा आिश्यक कारबाहो गनुन सम्बख्न्धि छनकाय िा अछधकारोको किनव्य
हुनेछ ।त्यस्िो किनब्य पालना नगने सम्बख्न्धि पदाछधकारोलाई प्रचछलि कानून बमोख्जम
कारिाहो हुनेछ ।"
८.

मूल ऐनको दफा २० मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा रहेका “अनुख्चि कायन

९.

मूल ऐनमा दफा २०क. २०ख. र २०ग. थप : मूल ऐनको दफा २० पछछ दे हायका दफा २०क.,

िा” भन्ने शब्दहरु ख्झवकएका छन् ।
२०ख. र २०ग. थवपएका छन् :-

"२०क.विद्युिीय िा छडख्जटल अछभलेखको सङ्कलन गने : आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा प्रयोग भएका
ँ माग गनन
विद्युिीय अछभलेख िा सूचना सम्बख्न्धि अछधकारो िा छनकाय िा सेिाप्रदायकसग
सक्नेछ र यसरो आयोगले माग गरे का विद्युिीय अछभलेख िा सूचना उपलब्ध गराउनु सम्बख्न्धि
व्यख्क्त िा छनकायको किनब्य हुनेछ ।
२०ख.प्रयोगशाला िा फरे ख्न्सक र्काई स्थापना र सञ्चालन गनन सक्ने : (१) भ्रष्टाचारजन्य कसूरको
अनुसन्धानको छसलछसलामा सङ्कलन भएका प्रमाणहरुको परोिण गनन आयोगले आिश्यकिा
अनुसार आफ्नै प्रयोगशाला िथा छडख्जटल फरे ख्न्सक र्काई स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछ।
(२)

आयोगले

भ्रष्टाचारजन्य

कसूरको

अनुसन्धानको

छसलछसलामा

सङ्कलन

भएका

प्रमाणहरुको उपदफा (१) बमोख्जम स्थावपि प्रयोगशाला िा छडख्जटल फरे ख्न्सक र्काई िा कानून

बमोख्जम स्थावपि अन्य प्रयोगशालाबाट िैिाछनक परोिण गराउन सक्नेछ । यसरो गररएको
परोिणबाट प्राप्त प्रछििेदन प्रमाणको लाछग ग्राह्य हुनेछ l

२०ग. अनुसन्धान िथा िहवककाि सम्बन्धी विशेष व्यिस्था : (1) आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको
छानछबन िा अनुसन्धान गदान आिश्यकिा अनुसार छनयख्न्रि अनुसन्धान प्रविछध (कन्रोल डे छलभरो)
िा गुप्त कारबाहो अनुसन्धान ( अण्डर कभर अपरे शन) र यस्िै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धछि
अपनाई प्रमाण सङ्कलन गनन सक्नेछ ।
(२) आयोगले अनुसन्धान कायनलाई िथ्यपरक र व्यािहाररक बनाउन िा अनुसन्धान गनुन

पने विषयमा आरोवपि व्यख्क्तको कायन प्रकृछि समेिका आधारबाट अनुसन्धान सूर प्रयोग गनुन पने

दे ख्खएमा आयोगबाट छनणनय भए बमोख्जम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको छसलछसलामा

सुराकी िा अनुसन्धान सूर पररचालन गनन सक्नेछ । त्यसरो पररचालन गररएको सुराकी िा
अनुसन्धान सूरको वििरण गोप्य राख्खनेछ ।"

१०. मूल ऐनमा दफा २१ख. थप : मूल ऐनको दफा २१क. पछछ दे हायको दफा २१ख. थवपएको छः“२१ख. सुविधा ठिदन सवकने : अनुसन्धान कायनमा सं लग्न पदाछधकारो िा कमनचारोलाई अनुसन्धानको
छु ट्टै विख्शष्टिा, जोख्खम र अछिररक्त समय समेिको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता ठिदन सवकनेछ।”
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1१. मूल ऐनमा दफा २८क. थप : मूल ऐनमा दफा २८ पछछ दे हायको दफा २८क. थवपएको छ:“२८क.आयोगलाई कागजाि िा वििरण उपलब्ध गराउनु पने : आयोगले सं विधानको धारा २३९ को
उपधारा (२) मा उख्ललख्खि व्यख्क्तका सम्बन्धमा सो उपधारा बमोख्जम अनुसन्धान गनुप
न ने भएमा
छनजसँग सम्बख्न्धि अछभलेख, कागजाि र अनुसन्धानको लाछग आिश्यक पने अन्य वििरण
सम्बख्न्धि छनकायसँग माग गनन सक्नेछ र यसरो आयोगले माग गरे बमोख्जमका अछभलेख,
कागजाि र वििरण सम्बख्न्धि छनकायले आयोगलार्न उपलब्ध गराउनु पनेछ ।”
1२. मूल ऐनको दफा २९ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा २९ को सट्टा दे हायको दफा २९ राख्खएको छ:“२९. मुद्दा चलाउने अिछध : (१) भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्िो कायन भएको

थाहा पाएको छमछिले

पाँच िषनछभर मुद्दा चलाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले ख्खएको भए िापछन सािनजछनक पद धारण गरे को

कुनै व्यख्क्तले छनज त्यस्िो पदमा बहाल रहँदाका बखि भ्रष्टाचार गरे को रहेछ र त्यस्िो विषयमा

यस ऐन बमोख्जम ित्काल कारबाहो हुन सक्ने रहेनछ भने छनज जुनसुकै व्यहोराबाट अिकाश
प्राप्त गरे को भएपछन अिकाश भएको छमछिले पाँच िषनछभर छनज उपर यस ऐन बमोख्जम कारबाहो
गनन िा मुद्दा चलाउन बाधा पने छै न ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले ख्खएको भए िापछन सरकारो, सामुदावयक िा

सािनजछनक सम्पख्त्त िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िह िा साबनजछनक सस्थाको
स्िाछमत्ि िा छनयन्रणमा रहेको सम्पख्त्त वहनाछमना गरो भ्रष्टाचार गरे कोमा मुद्दा चलाउन त्यस्िो
हदम्याद कायम रहने छै न ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उख्ललख्खि अिस्थामा बाहेक आयोगमा अनुसन्धानका

िममा रहेका उजूरोमा यो दफा प्रारम्भ भएको छमछिले पाँच िषनछभर मुद्दा चलाई सक्नु पनेछ ।”
१३. मूल ऐनमा दफा ३१ग. थप : मूल ऐनको दफा ३१ख. पछछ दे हायको दफा ३१ग. थवपएको छ:-

“३१ग.आयोगले कारबाहो गने : (१) कुनै राष्ट्रसेिकले अख्तियारको दुरुपयोग हुने दे हायको कुनै कायन
गरे मा त्यस्िो राष्ट्रसेिकलाई आयोगले उपदफा (2) बमोख्जमको कारबाहो गनन सक्नेछः(क)
(ख)

कुनै छनणनय िा आदे श गदान बाध्यात्मक रुपले अपनाउनु पने कायनविछधको पालना नगरे मा,

आफुले गनुन पने भनी कानूनले िोकेको कुनै काम नगरो अन्य कायानलय िा अछधकारो
समि पताई उत्तरदावयत्ि पन्छाएमा,

(ग) सािनजछनक खररद कायन प्रारम्भ गनुन अख्घ प्रचछलि कानून बमोख्जम सम्बख्न्धि छनकायको
अनुमछि छलने, जग्गा प्राप्त गने, पूि न ियारोका प्राविछधक परोिण गने , िािािरणीय अध्ययन

गने, पूिानधार स्थानान्िरण गने जस्िा आधारभूि कायन पुरा नगरो िथा बजेट सुछनख्िििा
नभई सािनजछनक खररद कायन सम्बन्धी ते ्ा सम्झौिा गरे मा िा गनन लगाएमा।
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(2) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाछग आयोगले कमनचारोको हकमा विभागीय कारबाहो

गननको लाछग सम्बख्न्धि छनकायमा लेखी पताउन र कमनचारो बाहेक सािनजछनक पदधारण गने
अन्य व्यख्क्तको हकमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (2) बमोख्जम आयोगबाट विभागीय कारबाहोको लाछग ले खी आएमा

सम्बख्न्धि छनकायले त्यस्िो राष्ट्रसेिक कमनचारोलाई छनजको सेिा शिन सम्बन्धी कानून बमोख्जम
िीन मवहनाछभर विभागीय कारबाहो सम्पन्न गरो सोको जानकारो आयोगलाई ठिदनु पनेछ ।"
1४. मूल ऐनको दफा ३५ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ३५ को,(१) उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राख्खएको छः“ (२) उपदफा (१) बमोख्जम दायर भएको िा आयोग विरुद्ध परे को मुद्दाको बहस, पैरबी

िथा प्रछिरिा सरकारो िकीलबाट हुनछ
े ।”

( २) उपदफा ( २) पछछ दे हायको उपदफा ( ३) थवपएको छः“( ३) उपदफा ( २) बमोख्जम सरकारो िकीलबाट बहस, पैरबी िथा प्रछिरिा हुने मुद्दामा

आयोगले आिश्यकिा अनुसार अन्य कानून व्यिसायी समेि छनयुक्त गनन सक्नेछ ।”

1५. मूल ऐनको दफा ३५ख. मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ३५ख. को सट्टा दे हायको दफा ३५ख.
राख्खएको छ:-

“३५ख.आयोगले अन्य कायन गनन सक्ने : (१) आयोगले भ्रष्टाचार छनयन्रण गने उद्देश्यले स्थापना
भएका रावष्ट्रय िा अन्िरानवष्ट्रय सं घ सं स्थासँग आपसी समन्िय, सम्बन्ध िथा सहयोग अछभिृवद्ध गनन
सक्नेछ ।
(२) आयोगले भ्रष्टाचार छनयन्रण गने उद्देश्यले सािनजछनक िेरमा स्थापना भएका कुनै

विदे शी िा अन्िरानवष्ट्रय सं घ सं स्थासँग आिश्यकिा अनुसार सूचना आदान प्रदान िथा सहकायन गनन
सक्नेछ ।

(३) आयोगले भ्रष्टाचार छनयन्रण गने सन्दभनमा आिश्यक छनरोधात्मक एिम् प्रिद्धननात्मक

कायनहरु गनन सक्नेछ ।”

1६. मूल ऐनमा दफा ३७क. थप : मुल ऐनको दफा 3७ पछछ दे हायको दफा 3७क. थवपएको छ:“३७क.छनदे ख्शका, कायनविछध, मापदण्ड िा ठिदग्दशनन बनाउन सक्ने : यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको
छनयमािलोको

अधीनमा

रहो

आयोगले

आफ्नो

काम

कारबाहो

व्यिख्स्थि

गननको

लाछग

आिश्यकिा अनुसार छनदे ख्शका, कायनविछध, मापदण्ड िा ठिदग्दशनन बनार्न लागू गनन सक्नेछ।”
1७. खारे जी : मूल ऐनको दफा ३, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १२क., १२ख., १२ग. र ३१क. खारे ज
गररएका छन् ।

7

