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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

रामरिय अनसुन्धान मजल्ला कायाालय, रूपन्दहेीका अनसुन्धान सहायक मिरेन्र पाण्डेले पटक पटक फोन गरी 

सेिाग्राहीले भारिबाट घरायसी प्रयोजनका सामानहरू ल्याउने क्रममा मामसकरूपमा रकम नमदए सामान जफि 

गरी थनुी मदने भनी डरधम्की दखेाई घसु/ररसिि माग गरी रहकेो भन्ने सचूना एिं उजरुीको आधारमा अमतियार 

दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय बटुिलबाट खमटई गएको टोलीले मिरेन्र पाण्डे भन्ने मिरेन्र प्रसाद 

पाण्डे र मिरेन्र बमाालाई घसु ररसिि समहि रङ्गेहाि मनयन्रणमा मलएको मथयो  । 

अनसुन्धानको क्रममा भारििफा बाट घरायसी प्रयोजनका सामानहरू ल्याउने गरेकोमा उक्त सामानहरू जफि गरी 

पक्राउ गराउन समकने भनी पक्राउ नगना नगराउनका लामग मनज अनसुन्धान सहायक मिरेन्र प्रसाद पाण्डेले 

मजल्ला रूपन्दहेी बटुिल उपमहानगरपामलका िडा नं  ४ िामफकचोकमा फलफूल पसल गरी बस्ने मिरेन्र 

बमाालाई सेिाग्राहीबाट आफ्ना लामग रू ३,०००/- (िीन हजार) घसु/ररसिि मलन लगाएको िथ्य पषु्टी भएकोले 

मनजको उक्त काया भ्रष्टाचार मनिारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोमजमको कसरु गरेको स-प्रमाण 

पमुष्ट भएकोले मनज मिरेन्र प्रसाद पाण्डेलाई मबगो रू  रू ३,०००/- (िीन हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार मनिारण 

ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोमजम जररिाना र कैद 

सजाय हुन मागदािी मलई आज मिशेष अदालि काठमाडौंमा आरोप-पर दायर गररएको छ । 

साथै फलफूल पसले मिरेन्र बमााले अनसुन्धान सहायक मिरेन्र प्रसाद पाण्डेका लामग सेिाग्राहीबाट 

घसु/ररसििको रकम मलई उक्त रकम मनजबाटै बरामद भएको अिस्था रहकेो दमेखन आई मनजले भ्रष्टाचार 

मनिारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोमजमको कसरुमा ममियार हुने काया गरेकोमा भ्रष्टाचार 

मनिारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रमिबन्धात्मक िाकयांशमा उल्लेख भएबमोमजम सोही ऐनको दफा ३ को 

उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोमजम हुने सजायको मागदािी मलनपुने दमेखए 

िापमन मनज पक्राउ परेपश्चाि उक्त घसु लेनदने सम्बन्धमा भएको यथाथा व्यहोरा खलुाई अनसुन्धानमा सहयोग 

परु् याएको आधार र कारणबाट मनज मिरेन्र बमाालाई ऐ  ऐनको दफा ५५ बमोमजम सजायमा पणूा छुट मदई 

आयोगको साक्षीका रूपमा पेश गने। 

 

 (प्रदीपकुमार कोइराला) 

              प्रिक्ता 

 


