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कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, ननयन्रण र जफत) ऐन, २०७० 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनत 

                २०७०।०२।२३ 

संवत ्२०७० सालको ऐन नं. ३ 

फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन रोक्का राख्न,े ननयन्रणमा नलन ेर 
जफत गने सम्बन्धमा व्यव्था गनन बनकेो ऐन 

प्र्तावनााः फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन रोक्का राख्न,े ननयन्रणमा 
नलने र जफत गने सम्बन्धी कानूनी व्यव्थालाई समयानकूुल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको अन्तररम संववधान, २०६३ को धारा ८३ बमोत्तजम व्यव्थावपका–संसदको 
हैनसयतमा संववधानसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारत्तम्भक 

१. संत्तिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, 
ननयन्रण र जफत) ऐन, २०७०” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अदालत” भन्नाले त्तजल्ला अदालत, पनुरावेदन अदालत र सवोच्च अदालत 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले मदु्दाको कारबाही र वकनारा गनन प्रचनलत कानून 
बमोत्तजम अनधकार प्राप्त ननकाय वा अनधकारी समेतलाई जनाउँछ । 

(ख) “अनसुन्धान अनधकारी” भन्नाले कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककात गनन 
प्रचनलत कानून बमोत्तजम ननयकु्त भएको, तोवकएको वा अनधकार प्राप्त ननकाय 
वा अनधकारी सम्झन ुपछन । 

(ग) “कसूर” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोत्तजम नेपाल सरकार वादी हनु ेफौजदारी 
कसूर सम्झन ुपछन । 
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९घ) “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति” भन्नाले कुनै कसूरबाट प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा 
प्राप्त गरेको वा हानसल गरेको जनुसकैु प्रकारको सम्पत्ति सम्झन ुपछन र सो 
शब्दले त्य्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएकोेे अन्य सम्पत्ति वा आनथनक लाभ 
समेतलाई जनाउँछ ।  

(ङ) “कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन” भन्नाले आंत्तशक वा पूणन रुपमा कसूर गनन 
जनुसकैु प्रकारले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनन खोत्तजएको साधन, सम्पत्ति वा 
उपकरण सम्झन ुपछन । 

(च) “कोष” भन्नाले दफा २२ बमोत्तजमको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यव्थापन कोष 
सम्झन ुपछन । 

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोत्तजम” भन्नाले यस ऐन बमोत्तजम बनेको ननयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोत्तजम सम्झनपुछन । 

(ज) “ननदोष तेस्रो व्यत्तक्त (बोनाफाइड थडन पाटी)” भन्नाले कसूरमा संलग्न 
नरहेको व्यत्तक्त वा ननकाय सम्झन ुपछन । 

(झ) “ववभाग” भन्नाले दफा १३ बमोत्तजमको कसूरजन्यसम्पत्ति व्यव्थापन ववभाग 
सम्झन ुपछन । 

(ञ)  “व्यत्तक्त” भन्नाले प्राकृनतक व्यत्तक्त वा कानूनी व्यत्तक्त सम्झन ुपछन । 

(ट) “सम्पत्ति” भन्नाले भौनतक वा अभौनतक, चल वा अचल, मूतन वा अमूतन जनुसकैु 
प्रकारको सम्पत्ति वा कुनै मूल्य भएको व्त ुवा उपकरण सम्झन ुपछन र 
सो शब्दले सो उपर हक, वहत, दाबी वा अनधकार ्थावपत गने कुनै पनन 
प्रकारको कागजात, नन्सा, प्रमाणपूजान वा ववद्यतुीय वा अन्य उपकरण 
समेतलाई जनाउँछ । 

(ठ) “सम्पत्ति वा साधन” भन्नाले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत 
साधन सम्झन ुपछन । 

(ड) “सनमनत” भन्नाले दफा २५ बमोत्तजमको कोष सञ्चालन तथा व्यव्थापन 
सनमनत सम्झन ुपछन । 
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पररच्छेद– २ 

रोक्का तथा ननयन्रण सम्बन्धी व्यव्था 

३. खोजतलास तथा पवहचान गनुन पनेाः (१) अनसुन्धान अनधकारीले कसूरको अनसुन्धान तथा 
तहवककातको नसलनसलामा दफा ११ बमोत्तजम जफत हनु सक्न ेमनानसब आधार भएको 
सम्पत्ति वा साधन दफा ४ बमोत्तजम रोक्का राख्न वा ननयन्रणमा नलन तदारुखताकासाथ 
खोजतलास तथा पवहचान गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको सम्पत्ति वा साधन खोजतलास तथा पवहचान सम्बन्धी 
अन्य व्यव्था तोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

४. रोक्का राख्न ुवा ननयन्रणमा नलन ुपनेाः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए 
तापनन अनसुन्धान अनधकारीले कसूरको अनसुन्धानको नसलनसलामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति 
वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन वा सो भएको शंका गनुन पने मनानसब आधार भएको सम्पत्ति 
वा साधन जोसकैुको नाम, भोग, ्वानमत्व वा कुनै पनन प्रकारको हक वा वहत रहे भएको 
भए तापनन तत्काल रोक्का राख्न वा ननयन्रणमा नलनसक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखत सम्पत्ति वा साधन लकुाएको, उपभोग गरेको, 
ननाःसगन गरेको (नड्पोत्तजसन) वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा ननयन्रणमा नलन नसवकन े
भएमा अनसुन्धान अनधकारीले कसूर गरेको शङ्का लागेको व्यत्तक्तको त्य्तो सम्पत्ति वा 
साधनको प्रचनलत मूल्य बराबर हनु सक्न ेअन्य सम्पत्ति रोक्का राख्न ुवा ननयन्रणमा नलन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न ेवा ननयन्रणमा 
नलने सम्बन्धमा अनसुन्धान अनधकारीले देहाय बमोत्तजम गनन सक्नेछाः– 

(क)  त्य्तो सम्पत्ति वा साधन आफैले ननयन्रणमा नलन ेवा सम्बत्तन्धत 
सरकारी ननकाय माफन त ननयन्रणमा नलन आदेश जारी गने, वा 

(ख)  त्य्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई कुनै सूचना नददई 
एकतफी रुपमा रोक्का राख्न आदेश जारी गरी सम्बत्तन्धत ननकायलाई 
लेखी पठाउने । 
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(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न लेखी 
पठाइएकोमा त्य्तो सम्पत्ति वा साधन त्तजम्मा नलन ेवा ननयन्रणमा राख्न ेव्यत्तक्त, ननकाय वा 
सं्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले ह्तान्तरण गनन, नधतो वा बन्धक ददन, नबक्री वा 
ववतरण गनन, अन्य कुनै कारोबार गनन वा सोबाट लाभ नलन नपाउने व्यव्था गनुन पनेछ । 

(५) यस दफा बमोत्तजम कुनै सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा ननयन्रणमा नलएमा 
अनसुन्धान अनधकारीले तीनददन नभर सोको जानकारी सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई ददन ुपनेछ । 

(६) कसैले दफा ११ बमोत्तजम जफत हनु सक्ने सम्पत्ति वा साधनको जफतमा 
प्रनतकूल असर पने गरी कुनै करारीय वा अन्य दावयत्व नसजनना गनन खोजेको देत्तखएमा त्य्तो 
कायन रोक्न वा गररसकेको भए त्य्तो कायन बदर गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही 
चलाउने अनधकार अनसुन्धान अनधकारीलाई हनुेछ । 

(७) अनसुन्धान अनधकारीले यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन ननयन्रणमा 
नलएमा वा रोक्का राखेमा सो गरेकोेे नमनतले सातददन नभर सो कुराको प्रनतवेदन अदालत 
समि ददन ुपनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोत्तजम प्रनतवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सो सम्बन्धमा अन्य 
आवश्यक र उपयकु्त आदेश ददन सक्नेछ । 

 

५. ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन बझुाउन ु पनेाः (१) कसूरको अनसुन्धान तथा 
तहवककातको नसलनसलामा ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन मध्ये दशी प्रमाणको 
रुपमा अदालतमा पेश गनुन पने सम्पत्ति वा साधन बाहेकको अन्य सम्पत्ति वा साधन 
काठमाण्डौ, भक्तपरु र लनलतपरु त्तजल्लाका अनसुन्धान अनधकारीले ववभागमा र अन्य 
त्तजल्लाका अनसुन्धान अनधकारीले सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा यथाशीघ्र बझुाउन ु
पनेछ । 

(२) अदालतको आदेश भएमा दशीको रुपमा अदालतमा पेश भएको सम्पत्ति वा 
साधन समेत ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा बझुाउन ुपनेछ । 

 

६. बैङ्कमा जम्मा गनुन पनेाः (१) दफा ५ बमोत्तजम बझुाइएको सम्पत्ति वा साधन ववदेशी मदु्रा, 
ववननमेय अनधकारपर वा बहमूुल्य धात ुवा व्त ुभएमा ववभागले भए नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा र 
त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले भए ववभागले तोवकददएको बैङ्कमा जम्मा गनुन पनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 
 

5 

 

  (२) कसूरको अनसुन्धानको नसलनसलामा कसैको खाता रोक्का रात्तखएकोमा त्य्तो 
खातामा रहेको रकमको ब्याज र सो खातामा जम्मा हनु आउने अन्य रकम सम्बत्तन्धत 
वविीय सं्थाले सोही खातामा जम्मा गनुन पनेछ । 

 

७. धरौटी खातामा जम्मा गनुन पनेाः कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा 
ननयन्रणमा नलइएको नगद तथा सम्पत्ति वा साधनबाट प्राप्त हनुे देहाय बमोत्तजमको रकम 
ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले सो प्रयोजनका लानग खोनलएको धरौटी 
खातामा जम्मा गनुन पनेछाः– 

(क) त्य्तो सम्पत्ति वा साधन त्तखया लाग्न,े टुटी फुटी वा सडीगली जाने वा 
अन्य कुनै कारणले हानन नोक्सानी हनुे भई दफा २१ बमोत्तजम नललाम 
नबक्री गरी प्राप्त भएको रकम, वा 

(ख) त्य्तो सम्पत्ति वा साधनबाट कुनै आय्ता प्राप्त भएमा त्यसरी आय्ता 
बापत प्राप्त भएको रकम । 

 

८. सरुत्तित राख्न ुपनेाः ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले दफा ५ बमोत्तजम 
कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा अनसुन्धान अनधकारीले ननयन्रणमा 
नलई बझुाएको सम्पत्ति वा साधन र सो सम्बन्धी अनभलेख तथा कागजातहरु त्य्तो सम्पत्ति 
वा साधन नललाम नबक्री नभएसम्म वा सम्बत्तन्धत धनीलाई वफतान नबझुाएसम्म सरुत्तित 
रुपमा राख्न ुपनेछ । 

 

९. वववरण पठाउन ुपनेाः (१) अनसुन्धान अनधकारीले कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको 
नसलनसलामा दफा ४ बमोत्तजम रोक्का राखेको वा ननयन्रणमा नलएको सम्पत्ति वा साधन 
सम्बन्धी वववरण प्रत्येक मवहना तोवकएको ढाँचामा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

तर काठमाण्डौ, भक्तपरु र लनलतपरु त्तजल्लाका अनसुन्धान अनधकारीले त्य्तो 
वववरण ववभागमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले उपदफा (१) बमोत्तजम प्राप्त वववरण तथा दफा ६ 
बमोत्तजम बैङ्कमा जम्मा गरेको ववदेशी मदु्रा, ववननमेय अनधकारपर वा बहमूुल्य धात ुवा व्त ु
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सम्बन्धी वववरण र दफा ७ बमोत्तजम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमको वववरण 
ववभागमा तोवकए बमोत्तजम पठाउन ुपनेछ । 

 

१०. पार्पररक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारवाही गनुन पनेाः (१) कसूरको अनसुन्धान तथा 
तहवककातको नसलनसलामा दफा ४ बमोत्तजम ननयन्रणमा नलने वा रोक्का राख्न ेआदेश जारी 
भएको सम्पत्ति वा साधन ववदेशमा रहे भएको जानकारी हनु आएमा अनसुन्धान अनधकारीले 
प्रचनलत कानून बमोत्तजम पार्पाररक कानूनी सहायता प्राप्त गनन आवश्यक कारवाही चलाउन ु
पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोत्तजम कारवाही चलाउँदा अनसुन्धान अनधकारीले त्य्तो 
सम्पत्ति वा साधन रहे भएको ठाउँ, त्यसको प्रकृनत, मूल्य तथा उपलब्ध भएसम्मको अन्य 
वववरण समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(३) पार्पररक कानूनी सहायता प्राप्त गनन यस दफा बमोत्तजम चलाइएको कारवाही 
सम्बन्धी वववरण अनसुन्धान अनधकारीले ववभागलाई ननयनमत रुपमा ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

जफत सम्बन्धी व्यव्था 

११. सम्पत्ति वा साधन जफत हनुाेः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन 
कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन कसूरदार वा अन्य जनुसकैु व्यत्तक्तसँग 
रहे भएको भए तापनन जफत हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखत सम्पत्ति वा साधन लकुाएको, उपभोग गरेको, 
ननाःसगन गरेको, दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोत्तजमको अव्था 
भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गनन नसवकने भएमा कसूरदारको त्य्तो सम्पत्ति वा 
साधनको प्रचनलत मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफत हनुेछ । 

(३) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन जफत गदान अदालतको आदेश वा 
फैसला अत्तन्तम भए पनछ जफत गररनेछ । 
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१२. ननदोष तेस्रो व्यत्तक्तको अनधकारको संरिणाः (१) दफा ११ को उपदफा (१) मा जनुसकैु 
कुरा लेत्तखएको भए तापनन अदालतले ननदोष तेस्रो व्यत्तक्तको कानूनी अनधकारको संरिण 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम ननदोष तेस्रो व्यत्तक्तको कानूनी अनधकारको संरिण गनन 
अदालतले देहायको अव्थामा सम्पत्ति वा साधन जफत गने छैनाः– 

(क)  त्य्तो व्यत्तक्त कसूरमा संलग्न भएको नदेत्तखएमा, 

(ख) कुनै सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत 
भएको नदेत्तखएमा, 

(ग) कसूर हनुभुन्दा अगावै कसैलाई ददएको सम्पत्ति वा साधनको हकमा 
त्य्तो सम्पत्ति वा साधन ददँदाका बखत कसूरमा प्रयोग हनु सक्छ 
भन्न ेकुरा ननजलाई जानकारी भएको नदेत्तखएमा, 

(घ) कसूर हुँदाका बखत वा कसूर भइसकेपनछ प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा 
साधनको हकमा त्य्तो व्यत्तक्त कसूरमा संलग्न नदेत्तखएमा र त्य्तो 
सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत 
भएको कुरा ननजलाई जानकारी भएको वा जानकारी हनु सक्ने 
मनानसब आधार भएको नदेत्तखएमा । 

(३) जफत भइसकेको कुनै सम्पत्ति वा साधनमा उपदफा (२) बमोत्तजमको अव्था 
भई ननदोष तेस्रो व्यत्तक्तको कानूनी अनधकार भएको देत्तखएमा अदालतले त्य्तो सम्पत्ति वा 
साधन सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान ददलाई ददनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोत्तजम वफतान ददन ुपने ठहररएको सम्पत्ति वा साधन नललाम 
नबक्री भइसकेको देत्तखएमा त्य्तो सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री हुँदा प्राप्त भएको रकम 
अदालतले सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान ददलाई ददनछे । 
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पररच्छेद –४ 

ववभागको ्थापना तथा काम, कतनव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यव्था 

१३. ववभागको ्थापनााः (१) नपेाल सरकारले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बत्तन्धत 
साधनको व्यव्थापन र नललाम नबक्री सम्बन्धी कायन गनन एक कसूरजन्य सम्पत्ति 
व्यव्थापन ववभागको ्थापना गनेछ । 

(२) नेपाल सरकारले ननजामती सेवाको कम्तीमा राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको 
अनधकृतलाई ववभागको प्रमखुको रुपमा कायन गनन महाननदेशकको रुपमा ननयकु्त गनेछ ।  

(३) ववभागको संगठनात्मक ्वरुप र ववभागलाई आवश्यक पने कमनचारीको 
दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोत्तजम हनुेछ । 

(४) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन ववभागको ्थापना 
नभएसम्मको लानग नेपाल सरकारले अन्य कुनै ववभाग वा ननदेशनालयलाई यस ऐन बमोत्तजम 
ववभागले गने काम कारवाही गने गरी तोक्न सक्नेछ । 

 

१४. ववभागको काम, कतनव्य र अनधकाराः यस ऐनमा अन्यर उत्तल्लत्तखत काम, कतनव्य र 
अनधकारका अनतररक्त ववभागको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय बमोत्तजम हनुेछाः– 

(क) कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा रोक्का रात्तखएको वा 
ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यव्थापन गने वा गराउने, 

(ख) अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा ननयन्रणमा नलइएको ववदेशी 
मदु्रा, ववननमेय अनधकारपर, बहमूुल्य धात ु वा व्त ु नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा 
ववभागले तोकेको बैङ्कमा सरुत्तित तथा व्यवत्त्थत रुपमा राख्न े व्यव्था 
नमलाउने, 

(ग) कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा ननयन्रणमा नलइएको 
सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोत्तजम नललाम नबक्री गने वा गराउने, 

(घ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोत्तजम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन 
प्राप्त गने, 

(ङ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोत्तजम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको 
व्यव्थापन गने, 
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(च) अदालतको आदेश वा फैसला बमोत्तजम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन 
पररच्छेद –५ बमोत्तजम नललाम नबक्री गने वा गराउने, 

(छ) कोषको लेखा परीिण गराउने, र 

(ज) तोवकए बमोत्तजमको अन्य कायन गने । 

 

१५. धरौटी खाता सम्बन्धी व्यव्थााः (१) दफा ७ को प्रयोजनको लानग ववभागले आवश्यकता 
अनसुार धरौटी खाताको व्यव्थापन तथा सञ्चालन गने वा गराउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत गने गरी 
अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अत्तन्तम भएमा त्य्तो रकम ववभागले कोषमा आम्दानी 
बाँध्न ुवा बाँध्न लगाउन ुपनेछ । 

(३) धरौटी खाताको सञ्चालन तथा अन्य व्यव्था तोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

१६. सहयोग आदान प्रदान गनन सक्नाेः (१) ववभागले ववदेशी मलुकुकोे ेसमान प्रकृनतको काम 
गने ननकायसँग पार्पररकताका आधारमा सहयोग आदान प्रदान गनन सक्नेछ ।  

  (२) ववभागले यस दफा बमोत्तजमको सहयोग आदान प्रदान गने ववनध, शतन तथा 
प्रकृया ननधानरण गनन समान प्रकृनतका काम गने ववदेशी मलुकुकोे ेननकायसँग आवश्यकता 
अनसुार आपसी समझदारी कायम गनन सक्नेछ । 

(३) ववभागले उपदफा (२) बमोत्तजम समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी 
यथाशीघ्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्रालयलाई ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

नललाम नबक्री सम्बन्धी व्यव्था 

१७. सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गररनाेः (१) अदालतबाट जफत हनुे ठहररएको सम्पत्ति वा 
साधन अदालतको फैसला वा आदेश अत्तन्तम भए पनछ ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलयले यस पररच्छेद बमोत्तजम अववलम्ब नललाम नबक्री गनुन वा गराउन ु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन अदालतको आदेश वा 
फैसला बमोत्तजम जफत हनुे ठहररएको सम्पत्ति वा साधन सावनजननक वहत, महत्व, सरुिा वा 
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अन्य कुनै कारणले नललाम नबक्री गनन उपयकु्त हनुे नदेत्तखएमा वा त्य्तो सम्पत्ति वा साधन 
नेपाल सरकारको लानग उपयोगी हनु े देत्तखएमा त्य्तो सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री 
नगरी नेपाल सरकारले सोको समतु्तचत उपयोग गनन वा अन्य आवश्यक र उपयकु्त व्यव्था 
गनन सक्नेछ । 

 

१८. सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कनाः (१) अदालतबाट जफत हनुे ठहररएको सम्पत्ति वा साधन 
नललाम नबक्री गनुन अत्तघ सोको मूल्य ननधानरण गनन ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलयले त्य्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गनुन पनेछ । 

(२) ववभागबाट नललाम नबक्री गररने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गनन देहाय 
बमोत्तजमको एक मूल्याङ्कन सनमनत रहनेछाः– 

(क)  ववभागको महाननदेशक     – संयोजक 

(ख) प्रनतनननध,महान्यायानधवक्ताको कायानलय   –सद्य 

(ग) प्रनतनननध, सावनजननक खरीद अनगुमन कायानलय  –सद्य 

(घ) प्रनतनननध, महालेखा ननयन्रकको कायानलय        –सद्य 

(ङ) ववभागको लेखा प्रमखु                      –सद्य सत्तचव 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजमको मूल्याङ्कन सनमनतमा मूल्याङ्कन गनुन पने सम्पत्ति वा 
साधनको प्रकृनतको आधारमा सम्बत्तन्धत ननकाय वा सं्थाको प्रनतनननधलाई सद्यको रुपमा 
आमन्रण गनुन पनेछ । 

(४) त्तजल्ला प्रशासन कायानलयबाट नललाम नबक्री गररन े सम्पत्ति वा साधनको 
मूल्याङ्कन गनन प्रत्येक त्तजल्लामा देहाय बमोत्तजमको एक मूल्याङ्कन सनमनत रहनछेाः– 

(क) प्रमखु त्तजल्ला अनधकारी    –संयोजक 

(ख) त्तजल्ला न्यायानधवक्ता    –सद्य 

(ग) तहनसलदार, त्तजल्ला अदालत   –सद्य 

(घ) कोष तथा लेखा ननयन्रक     –सद्य सत्तचव 
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(५) उपदफा (४) बमोत्तजमको मूल्याङ्कन सनमनतमा मूल्याङ्कन गनुन पने सम्पत्ति वा 
साधनको प्रकृनतको आधारमा सम्बत्तन्धत ननकाय वा सं्थाको प्रनतनननधलाई सद्यको रुपमा 
आमन्रण गनुन पनेछ । 

(६) उपदफा (२) वा (४) बमोत्तजमको मूल्याङ्कन सनमनतले नललाम नबक्री गनुन पने 
सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गदान सम्बत्तन्धत िरेको ववशेषज्ञलाई मूल्याङ्कन सनमनतको 
बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (२) बमोत्तजमको मूल्याङ्कन सनमनतको सत्तचवालय ववभागमा र उपदफा 
(४) बमोत्तजमको मूल्याङ्कन सनमनतको सत्तचवालय सम्बत्तन्धत त्तजल्लाको कोष तथा लेखा 
ननयन्रक कायानलयमा रहनेछ । 

(८) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन तत्काल सडीगली जाने 
तोवकएका सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन ववभागको महाननदेशक वा सम्बत्तन्धत प्रमखु त्तजल्ला 
अनधकारीले गनेछ । 

 

१९. सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गने आधाराः (१) नललाम नबक्री गनुन पने सम्पत्ति वा साधन 
मूल्याङ्कन गदान क्रमशाः देहायका आधारमा गनुन पनेछाः– 

(क) प्रचनलत कानून बमोत्तजम मूल्य तोवकएको वा ननधानरण गररएको भए 
त्य्तो मूल्यका आधारमा, 

(ख) सम्पत्ति वा साधनमा सोको मूल्य उल्लेख भएकोमा सोही मूल्यका 
आधारमा, 

(ग) सम्पत्ति वा साधनको बील नबजक फेला परेमा सोही बील नबजकको 
आधारमा, 

(घ) आयात भएको सम्पत्ति वा साधन भए भन्सार कायानलयमा बझुाएको 
प्रज्ञापन परमा उत्तल्लत्तखत मूल्यको आधारमा, 

(ङ) बजारमा खरीद नबक्री हनुे सम्पत्ति वा साधन भए ्थानीय बजार 
मूल्यको आधारमा, 

(च) अन्य उपयकु्त आधारमा ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन नललाम नबक्री गनुन पने 
सनु, चाँदी ज्ता बहमूुल्य धात ुवा व्त ुर शेयरको मूल्याङ्कन गदान अत्तघल्लो ददनको बजार 
मूल्यको आधारमा गनुन पनेछ । 

(३) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गदान प्रचनलत कानून बमोत्तजम 
ह्रास कट्टी गनुन पने प्रकृनतका सम्पत्ति वा साधन भए सो को ह्रास कट्टी समेत गनुन पनेछ । 

 

२०. सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री सम्बन्धी कायनववनधाः (१) यस ऐन बमोत्तजम जफत गररएको 
सम्पत्ति वा साधनको दफा १८ बमोत्तजम मूल्याङ्कन गरे पनछ ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला 
प्रशासन कायानलयले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन सावनजननक रुपमा नललाम नबक्री गनुन      
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन सावनजननक रुपमा नललाम नबक्री 
गदान त्य्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रकृनत तथा मूल्यको आधारमा सात ददनदेत्तख पैंतीस 
ददनसम्मको सूचना रावष्ट्रय्तरको परपनरकामा प्रकाशन गनुन पनेछ । 

तर दफा २१ बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान वा पचास हजार 
रुपैँयाभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलय, कोष तथा लेखा ननयन्रक कायानलय, सम्बत्तन्धत कायानलय, उद्योग वात्तणज्य संघ 
तथा ्थानीय ननकायको कायानलयमा सूचना टाँस गरी नललाम नबक्री सम्बन्धी कारबाही गनन 
सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम गररन ेनललाम नबक्रीमा सहभागी हनु चाहने व्यत्तक्तले 
तोवकए बमोत्तजमको रकम ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले तोवकददएको 
धरौटी खातामा जम्मा गनुन पनेछ । 

(४) सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान दफा १८ बमोत्तजम ननधानरण गररएको 
मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गने व्यत्तक्तलाई ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान नललाम सकार 
गने व्यत्तक्तलाई त्य्तो सम्पत्ति वा साधन उठाई लैजान सम्पत्ति वा साधनको प्रकृनत हेरी 
तीन ददनदेत्तख पैंतीस ददनसम्मको म्याद ददन ुपनेछ । 

(६) बढी मूल्य कबोल गने व्यत्तक्तले नललाम सकार नगरेमा वा उपदफा (५) 
बमोत्तजम ददइएको म्यादनभर नललाम सकार गनन नआएमा ननजले राखेको धरौटी जफत गरी 
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सोभन्दा घटी दोस्रो, तेस्रो र आवश्यकता अनसुार क्रमश ेाः पनछल्लो बढी मूल्य कबोल 
गने व्यत्तक्तलाई नललाम नबक्री गनुन पनेछ । 

(७) उपदफा (२), (४), (५) वा (६) बमोत्तजम नललाम नबक्री सम्बन्धी कारवाही 
गदान समेत कसैले पनन नललाम सकार नगरेमा त्य्तो सम्पत्ति वा साधनको पनुाः मूल्याङ्कन 
गरी नललाम नबक्रीको लानग बढीमा दईु पटक पन्र ददनसम्मको म्याद ददई सूचना प्रकाशन 
गनुन पनेछ । 

तर सवारी साधन नललाम नबक्रीको लानग सूचना प्रकाशन गदान प्रत्येक पटक एक्काईस 
ददनको म्याद ददई सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोत्तजम गदान समेत सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री हनु 
नसकेमा ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन धातकुो 
भए कवाडीको रुपमा वा वातान गरी उपयकु्त रुपमा नललाम नबक्री गनुन पनेछ । 

(९) सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्रीको लानग उपदफा (२) वा (७) बमोत्तजम 
सूचना प्रकाशन गदान त्य्तो सूचना ववभागको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गनुन पनेछ । 

 

२१. नललाम नबक्री सम्बन्धी ववशषे व्यव्थााः  (१) दफा १७ मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए 
तापनन कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा पररच्छेद–२ बमोत्तजम 
ननयन्रणमा नलइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन रात्तखराख्दा त्तखया लाग्न,े टुटी फुटी वा सडीगली 
जाने वा अन्य कुनै कारणले हानन नोक्सानी हनुे भएमा ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलयले कसूर सम्बन्धी मदु्दा अनसुन्धान तथा तहवककातको क्रममा रहेको भए सम्बत्तन्धत 
सरकारी ववकलको परामशन नलई र अदालतमा मदु्दा पेश भइसकेको भए अदालतको अनमुनत 
नलई त्य्तो सम्पत्ति वा साधन जफत हनु ुअगावै नललाम नबक्री गनुन पनेछ । 

(२) कसूर सम्बन्धी मदु्दामा दशी प्रमाणको रुपमा अदालत समि पेश भएको कुनै 
सम्पत्ति वा साधन त्यसै रात्तखराख्दा त्तखया लाग्ने, टुटी फुटी वा सडीगली जाने वा अन्य कुनै 
कारणले हानन नोक्सानी हनुे देखेमा अदालतले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गनन 
आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजमको अव्थामा ववभाग वा त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलयले सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान यसै पररच्छेद बमोत्तजमको कायनववनध 
अपनाउन ुपनेछ । 
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(४) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान प्राप्त हनु आएको 
रकम सम्बन्धी तथा अन्य तोवकए बमोत्तजमको वववरण ववभाग वा त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले 
सम्बत्तन्धत अदालतलाई नललाम सकार गरेको सात ददननभर ददन ुपनेछ ।   

 

पररच्छेद –६ 

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यव्थापन कोष सम्बन्धी व्यव्था 

२२. कसूरजन्य सम्पत्ति व्यव्थापन कोषाः (१) पररच्छेद–२ बमोत्तजम रोक्का रात्तखएको वा 
ननयन्रणमा नलइएको तथा पररच्छेद–३ बमोत्तजम जफत गररएको सम्पत्ति वा साधन 
व्यव्थापन गनन एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यव्थापन कोष  रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको कोषमा देहाय बमोत्तजमका सम्पत्ति रहनेछनाः– 

(क) अदालतको फैसला वा आदेश बमोत्तजम जफत भएको कसूरबाट प्राप्त 
सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन, 

(ख) खण्ड (क) बमोत्तजमको सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गदान, 
भाडामा ददँदा वा अन्य कुनै प्रकारले व्यव्थापन गदान प्राप्त रकम, 

(ग) अदालतको आदेश बमोत्तजम जफत भएको धरौटी खातामा रहेको 
रकम, र 

(घ) ववदेशमा जफत भएको भए त्य्तो रकमबाट नेपाल सरकारलाई 
प्राप्त हनु आएको रकम । 

  (३) कोषको रकम नपेाल राष्ट्र बैङ्क वा कुनै वात्तणज्य बैङ्कमा खाता खोली      
रात्तखनेछ । 

(४) कोषको खाता सञ्चालन महाननदेशक तथा ववभागको लेखा अनधकृतको संयकु्त 
द्तखतबाट हनुेछ । 

 

२३. कोषको लेखा तथा लेखा परीिणाः (१) कोषको लेखा प्रचनलत कानून बमोत्तजम       
रात्तखनेछ । 

  (२) कोषको लेखा परीिण महालेखा परीिकबाट हनुेछ । 
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२४. कोषको प्रयोगाः (१) कोषको रकमको प्रयोग देहाय बमोत्तजम हनुेछाः– 

(क) ववदेशी अदालतको आदेश वा फैसला बमोत्तजम जफत गररएको 
सम्पत्ति वा साधन नललाम नबक्री गरी प्राप्त रकम सम्बत्तन्धत 
मलुकुसँग बाँडफाँट गनन, 

(ख) धरौटी बापत जम्मा भएको सम्पत्ति तोवकएबमोत्तजम सम्बत्तन्धत 
व्यत्तक्तलाई वफतान ददन, 

(ग) अदालतकोआदेश बमोत्तजम सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान गनन,  

(घ) सत्तञ्चत कोषमा जम्मा गनन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन नेपाल सरकारले कोषमा 
रहेको रकम कानूनी सधुार, कसूरको रोकथाम, ननयन्रण, अनसुन्धान, अनभयोजन, न्याय 
सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कायनमा संलग्न जनशत्तक्तको िमता तथा व्यावसावयक दिता 
अनभबवृि गनन प्रयोग गनन सक्नेछ । 

(३) कोषको रकम प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यव्था तोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

 २५. कोष सञ्चालन तथा व्यव्थापन सनमनताः (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यव्थापन गनन देहाय 
बमोत्तजमको एक कोष सञ्चालन तथा व्यव्थापन सनमनत रहनेछाः– 

(क) सत्तचव, अथन मन्रालय      –संयोजक 

(ख) सहसत्तचव, कानून, न्याय, संववधान सभा तथा संसदीय  

मानमला मन्रालय      –सद्य 

(ग) सहसत्तचव, गहृ मन्रालय    –सद्य 

(घ) प्रनतनननध (प्रथम शे्रणी), महालेखाननयन्रकको कायानलय –सद्य 

(ङ) महाननदेशक, ववभाग     –सद्य सत्तचव 

(२) सनमनतले आवश्यक देखेमा ्वदेशी वा ववदेशी ववशेषज्ञलाई सनमनतको बैठकमा 
पयनवेिकको रुपमा भाग नलन आमन्रण गनन सक्नेछ ।  

(३) सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायनववनध सनमनत आपैmले ननधानरण गरे बमोत्तजम 
हनुेछ । 
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(४) सनमनतको सत्तचवालय ववभागमा रहनेछ । 

 

२६. सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय बमोत्तजम 
हनुेछाः– 

(क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन रोक्का राख्न,े ननयन्रणमा 
नलने तथा जफत गने सम्बन्धमा नलइन ु पने नीनतका सम्बन्धमा नेपाल 
सरकार समि नसफाररस गने, 

(ख) अदालतको आदेश बमोत्तजम ववदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन जफत हुँदा 
वा ववदेशी अदालतको आदेश बमोत्तजम नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधन 
जफत गदान प्राप्त सम्पत्तिको बाँडफाँट गनन नेपाल सरकारलाई नसफाररस गने, 

(ग) कोष सञ्चालनतथा व्यव्थापनका लानग आवश्यक कायनववनधतथा मापदण्ड 
बनाउने, र 

(घ) तोवकए बमोत्तजमको अन्य कायन गने । 

 

पररच्छेद – ७ 

ववववध 

२७. सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गनुन पनेाः (१) पररच्छेद–२ बमोत्तजम रोक्का रात्तखएको वा 
ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत 
साधन भएको नदेत्तखएमा वा त्य्तो सम्पत्ति वा साधनमा ननदोष तेस्रो व्यत्तक्तको कानूनी 
अनधकार भएको देत्तखएमा कसूरको सम्बन्धमा मदु्दा दायर भई नसकेको वा दायर नहनु े
भएमा अनसुन्धान अनधकारीले सरकारी ववकलको परामशन नलई त्य्तो सम्पत्ति वा साधन 
रोक्का रात्तखएको भए फुकुवा गनन सम्बत्तन्धत ननकायलाई लेखी पठाउन ुपनेछ र ननयन्रणमा 
नलइएको भए सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान ददन ुपनेछ । 

(२) कसूर सम्बन्धी मदु्दा अदालतमा दायर भई सकेकोमा त्य्तो सम्पत्ति वा साधन 
रोक्का राख्न वा ननयन्रणमा नलइरहन आवश्यक नदेखेमा अदालतले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन 
फुकुवा गररददनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा भएमा सोको वववरण 
काठमाण्डौ, भक्तपरु र लनलतपरु त्तजल्लाका अनसुन्धान अनधकारीले ववभागमा र अन्य 
त्तजल्लाका अनसुन्धान अनधकारीले सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा तत्काल ददन ु
पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरेकोमा अदालतले सोको 
जानकारी सम्बत्तन्धत सरकारी ववकल कायानलयलाई ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोत्तजम वववरण प्राप्त भएमा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलयले तथा उपदफा (४) बमोत्तजम वववरण प्राप्त भएमा सम्बत्तन्धत सरकारी ववकल 
कायानलयले सोको वववरण ववभागमा पठाउन ुपनेछ । 

 

२८. ननवेदन ददन सक्नाेः (१) कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा पररच्छेद–
२ बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का भएको वा ननयन्रणमा नलइएकोमा सोबाट मकान पने 
व्यत्तक्तले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गररपाउन सम्बत्तन्धत अदालतमा ननवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम ननवेदन परेमा र रोक्का रहेको वा ननयन्रणमा नलइएको 
सम्पत्ति वा साधन ननवेदकको सम्पत्ति भएको देत्तखएमा र देहायको अव्था ववद्यमान भएमा 
अदालतले त्यसरी रोक्का राखेको वा ननयन्रणमा नलइएको त्य्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा 
गने आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क)  ननवेदक त्य्तो कसूरमा संलग्न भएको नदेत्तखएमा, र  

(ख) त्य्तो सम्पत्ति वा साधनकसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग 
सम्बत्तन्धत साधन भएको वा शङ्का गनुन पने मनानसब आधार    
नभएमा । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम आदेश भएमा कसूर सम्बन्धी मदु्दा अदालतमा दायर 
भइनसकेको वा ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला 
प्रशासन कायानलयमा दफा ५ बमोत्तजम बझुाइनसकेको भए अनसुन्धान अनधकारीले रोक्का 
राखेको सम्पत्ति वा साधन तत्काल फुकुवा गररददन ुपनेछ र ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति 
वा साधन सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान ददन ुपनेछ । 
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तर ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन ववभाग वा त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा 
बझुाइसकेको भए ववभाग वा त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन तत्काल 
सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान ददन ुपनेछ । 

 

२९. जफत सम्पत्तिको बाडँफाटँाः यस ऐन बमोत्तजम जफत हनुे ठहरेको ववदेशमा रहेको सम्पत्ति 
वा साधन तथा कुनै देशको सिम अदालतको अत्तन्तम ननणनय बमोत्तजम जफत हनुे ठहरेको 
नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधनको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यव्था नेपाल सरकार तथा 
सम्बत्तन्धत मलुकुबीच भएको सम्झौता बमोत्तजम हनुेछ । 

तर त्य्तो सम्झौता नभएको अव्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोत्तजम हनुेछ । 

 

३०. न्यूनतम खचन ददन सवकनाेः (१) कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककात गदान वा मदु्दाको 
कारबाही गदान कुनै व्यत्तक्तको सम्पूणन सम्पत्ति यस ऐन बमोत्तजम रोक्का भएको वा ननयन्रणमा 
नलइएको रहेछ र ननज र ननजसँग आत्तश्रत व्यत्तक्तको जीवनयापनको लानग अकानेे कुनै 
उपाय वा स्रोत रहेनछ भने ननज र ननजसँग आत्तश्रत व्यत्तक्तको मानवोत्तचत जीवन यापनका 
लानग आवश्यक पने न्यूनतम ्सम्पत्ति फुकुवा गररददन वा त्यसरी रोक्का रहेको वा ननयन्रणमा 
नलइएको सम्पत्ति मध्येबाट त्य्ता व्यत्तक्तलाई न्यूनतम रूपमा जीवनयापन गननको लानग 
आवश्यक पने सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको आदेश भएमा देहाय बमोत्तजम गनुन  पनेछाः– 

(क) कसूर सम्बन्धी मदु्दा अदालतमा दायर भइनसकेको भए अनसुन्धान 
अनधकारीले रोक्का भएको सम्पत्तिबाट अदालतको आदेश बमोत्तजमको 
सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गररददन ु पनेछ । 

(ख) ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति अनसुन्धान अनधकारीले दफा ५ 
बमोत्तजम ववभाग वा त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा बझुाइसकेको भए 
ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयले तथा बझुाइ 
नसकेको भए अनसुन्धान अनधकारीले अदालतको आदेश बमोत्तजमको 
सम्पत्ति वा साधन वफतान गनुन पनेछ । 

(ग) ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोत्तजम नललाम 
नबक्री गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गररएको भए 
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वा ववदेशी मदु्रा वा ववननमेय अनधकार पर वा बहुमूल्य धात ुवा व्त ु
बैङ्कमा जम्मा गररएको भए ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन 
कायानलयले अदालतको आदेश बमोत्तजमको सम्पत्ति वफतान गररददन ु 
पनेछ । 

३१. सम्पत्ति वा साधनको उपयकु्त व्यव्थापन गनन सक्नाेः (१) कसूरको अनसुन्धान तथा 
तहवककातको नसलनसलामा रोक्का रात्तखएको वा ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधनबाट 
आय्ता प्राप्त हनु ेवा हनु सक्ने देत्तखएमा ववभागले त्य्तो सम्पत्ति वा साधनको उपयकु्त 
रुपमा व्यव्थापन गनन वा गराउन  सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग ववभागले त्य्तो सम्पत्ति वा साधन तोवकए 
बमोत्तजम भाडामा लगाउन, नलजमा ददन वा खेती गराउन वा आय्ता आउने काममा लगाउन 
सक्नेछ । 

  (३) रोक्का रात्तखएको वा ननयन्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यव्थापन 
सम्बन्धी अन्य व्यव्था तोवकए बमोत्तजम हनुेछ । 

 

३२. सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेाः (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन 
रोक्का वा ननयन्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको नसलनसलामा अनसुन्धान अनधकारीले 
आवश्यकता अनसुार ्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग माग गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम सहयोग माग गरेमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन ु
सम्बत्तन्धत ्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कतनव्य हनुेछ । 

 

३३. बाधा ववरोध गनेलाई सजायाः (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन 
रोक्का वा ननयन्रण सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा ववरोध गरेमा वा अनसुन्धान 
अनधकारीले ददएको आदेश पालना नगरेमा ननजलाई अनसुन्धान अनधकारीको प्रनतवेदनको 
आधारमा मदु्दा हेने अनधकारीले छ मवहनासम्म कैद वा दईुलाख रुपैया“सम्म जररबाना वा 
दवैु सजाय गनन सक्नेछ । 

(२) पररच्छेद–५ बमोत्तजम सम्पत्ति नललाम नबक्री गदान वा ववभागबाट सम्पादन 
हनुे काम कारवाहीमा बाधा ववरोध गनेलाई ववभागको महाननदेशकले पचास हजार रुपैँयासम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 
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३४. ववभागीय सजायाः कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन रोक्का राख्न े वा 
ननयन्रणमा नलने सम्बन्धी कायन गदान अनसुन्धान अनधकारीले जानी जानी कसैलाई दाुःख 
हैरानी वा झन्झट ददने ननयतले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेत्तखएको भए तापनन त्य्तो कमनचारीलाई अत्तख्तयारवालाले ववभागीय सजाय गनुन पनेछ । 

 

३५. नपेाल सरकारले आवश्यक व्यव्था गनन सक्नाेः यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेत्तखएको 
भए तापनन अदालतको आदेश बमोत्तजम जफत भएका सम्पत्ति वा साधनको प्रयोगका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयकु्त व्यव्था गनन सक्नेछ । 

 

३६. अनधकार प्रत्यायोजनाः ववभागले यस ऐन बमोत्तजम आफूलाई प्राप्त अनधकार मध्ये केही 
अनधकार अनसुन्धान अनधकारी तथा नेपाल सरकारको कुनै ननकाय वा अनधकृतलाई समु्पन 

सक्नेछ । 

 

३७. प्रनतवेदन पेश गनुन पनेाः (१) ववभागले प्रत्येक आनथनक वषन समाप्त भएको नमनतले तीन 
मवहनानभर आफूले गरेका काम, कारवाही सम्बन्धी प्रनतवेदन नेपाल सरकार समि पेश गनुन 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको प्रनतवेदनमा वषनभरी रोक्का रात्तखएका, ननयन्रणमा 
नलइएका तथा अदालतबाट जफत हनुे गरी आदेश वा फैसला भएका सम्पत्ति वा साधन 
सम्बन्धी वववरण, जफत भई कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी वववरण, दफा 
२९ बमोत्तजम बाँडफाँट भएको रकम सम्बन्धी वववरण तथा सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न,े 

ननयन्रणमा नलन ेवा जफत गने सम्बन्धमा देत्तखएका सम्या र समाधानका उपायहरु समेत 
संलग्न गनुन पनेछ । 

 

३८. यसै ऐन बमोत्तजम हनुाेः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन यो ऐन 
प्रारम्भ भए पनछ कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधन रोक्का, ननयन्रण तथा 
जफत सम्बन्धी व्यव्था यसै ऐन बमोत्तजम हनुेछ । 
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तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअगावै भएको कसूरका सम्बन्धमा त्य्तो कसूरबाट प्राप्त 
सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधनको रोक्का, ननयन्रण तथा जफत प्रचनलत कानून 
बमोत्तजम हनुेछ । 

(२) प्रचनलत कानूनमा कुनै कसूरमा सजाय हुँदा त्य्तो कसूरसँग सम्बत्तन्धत सम्पत्ति, 

मालव्त ुवा साधन सम्बत्तन्धत व्यत्तक्तलाई वफतान ददने वा सोबाट पीनडतलाई िनतपूनतन ददन े
व्यव्था भएको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ त्य्तो कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट 
प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधनबाट पनन प्रचनलत कानून बमोत्तजम नै वफतान वा 
िनतपूनतन ददन ुपनेछ । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचनलत कानून बमोत्तजम जफत भई नललाम 
नबक्री सम्बन्धी प्रकृया सरुु नभएका वा नललाम नबक्री हनु नसकेका सम्पत्ति मालव्त ुवा 
साधन र सो सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण सम्बत्तन्धत ननकाय वा अनधकारीले ववभाग वा 
सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा बझुाउन ुपनेछ । 

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचनलत कानून बमोत्तजम अनसुन्धान अनधकारीले 
अनसुन्धान तथा तहवककातको नसलनसलामा रोक्का राखेको वा ननयन्रणमा नलएको सम्पत्ति, 

मालव्त ुवा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण सम्बत्तन्धत ननकाय वा अनधकारीले 
ववभाग वा सम्बत्तन्धत त्तजल्ला प्रशासन कायानलयमा बझुाउन ु पनेछ । 

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए तापनन सम्पत्ति शिुीकरण तथा 
आतङ्ककारी कृयाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त 
सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बत्तन्धत साधनको रोक्का, ननयन्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यव्था सो 
सम्बन्धी प्रचनलत कानून बमोत्तजम हनुेछ । 

तर रोक्का रात्तखएको वा ननयन्रणमा नलइएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग 
सम्बत्तन्धत साधनको सम्बन्धमा यस ऐनको दफा ५ र ९ को व्यव्था लागू हनुेछ । 

 

३९. अन्य कुरामा प्रचनलत कानून बमोत्तजम हनुाेः यस ऐनमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग 
सम्बत्तन्धत साधनको रोक्का तथा ननयन्रण सम्बन्धमा उत्तल्लत्तखत काम, कतनव्य र अनधकार 
बाहेक कसूरको अनसुन्धान तथा तहवककात गनन प्रचनलत कानून बमोत्तजम अनधकार प्राप्त 
ननकाय वा अनधकारीको काम, कतनव्य, अनधकार तथा अन्य व्यव्था प्रचनलत कानून बमोत्तजम 
हनुेछ । 
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४०. ननयम बनाउन ेअनधकाराः यस ऐनको कायानन्वयनको लानग नेपाल सरकारले आवश्यक ननयम 
बनाउन सक्नेछ ।  

 

४१. ननदेत्तशका बनाउन सक्नाेः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम ववपरीत नहनु ेगरी 
नेपाल सरकारले आवश्यक ननदेत्तशका बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


