
अख्तियार दरुुऩयोग अनसुन्धान आयोग 
टंगाऱ, काठमाडौं 

मममि: २०७६।०८।०२ गिे 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

 

 

अस्थायी प्रहरी पोष्ट, कठुधार महोत्तरीमा काययरि प्रहरी सहायक मनरीक्षक बजृेशप्रसाद चौधरीले नपेाल भारि सीमा 

बजारबाट घरमा प्रयोग गररने सामान खररद गरी ल्याउन सहज गराइमदन्छु भनी सवेाग्राहीसगँ घसु/ररसवि माग गरररहकेो 

भन्न ेसचूना एवं उजरुीको आधारमा अमतियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायायलय, बमदयवासबाट खमटई गएको 

टोलीले मनज प्रहरी सहायक मनरीक्षक बजृेशप्रसाद चौधरीलाई सवेाग्राहीसगँ रु.१३,०००।–(िेह्र हजार) घसु वापिको 

रकम मलइसकेको अवस्थामा उक्त घसु रकम समहि मनयन्रणमा मलएको मथयो । 

 

अस्थाई प्रहरी पोष्ट कठुधार महोत्तरीमा काययरि प्रहरी सहायक मनरीक्षक बजृेश प्रसाद चौधरीले नपेाल-भारि 

सीमा बजारबाट घरमा प्रयोग गन े ननु, िेल, मचनी लगायिका सामानहरु खररद गरी ल्याउन े क्रममा उक्त सामानहरु 

ल्याउन सहज गराइमदन्छु भनी घसु/ररसवि बापि रु.३५,०००।–रकम माग गरी सोही मदन मलएको रु.१९,१००।–

(उन् नाइस हजार एक सय) र मममि २०७६/०६/३० गिे घसु ररसविबापि अमघल्लो मदनको बाँकी रु. १३,०००।–(िेह्र 

हजार) गरी कुल मवगो रु.३२,१००।- (बत्तीस हजार एक सय) घसु/ररसवि बापि मलई मनजले भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, 

२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा पररभामषि कसरु गरेको पमुष्ट हुन आएकोले मनज प्रहरी सहायक मनरीक्षक 

बजृेश प्रसाद चौधरी उपर मवगो रु.३२,१००।- (बत्तीस हजार एक सय) कायम गरी मनजलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, 

२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)को खण्ड (ख) वमोमजम कैद र जररवाना हुन 

र सवेाग्राहीसगँ घसु ररसवि वापि मलएको रकम रु.१९,१००।-(उन् नाइस हजार एक सय) मनज आरोमपिवाट असलु 

उपर गरी जफि हुन मागदावी मलईएको । 

 

साथै उजरुीकिाय/मनवेदक समंजि कुमार यादवले मममि २०७६/०६/२९ गिे आरोमपिलाई घसु ररसविबापि 

रु.३५,०००।–(पिैीस हजार) मदन े सहममि समिे गरी ित्कालै रु.१९,१००।–(उन् नाइस हजार एक सय) घसु/ररसवि 

बापि मदएको दमेखन आई मनजलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (२) बमोमजमको कसरुमा 

सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोमजम सजाय हुनपुन ेदमेखन आए िापमन मनजले सो समयमा 

मनजले घसु/ररसवि बापि मागे वमोमजम रु.३५,०००।–(पिैीस हजार) रकम सबै नबझुाई आरोमपिलाई काननु वमोमजम 

कारवाही गराउन ेमनसायले बाँकी रहकेो रु.१५,०००।- मध्ये रु.१३,०००।–(िेह्र हजार) रकम घसु ररसविबापि मदन े

समयमा आयोगको कायायलय वमदयवासमा सचूना मदई अनसुन्धानको क्रममा समिे सम्पणूय व्यहोरा खोली सहयोग गरेको 

दमेखन आएको हुदँा मनजलाई भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोमजम सजायमा पणूय छुटको मागदावी मलई 

आज मवशषे अदालि काठमाण्डौमा मदु्दा दायर गररएको छ । 

 

  (प्रदीपकुमार कोइराला) 

              प्रिक्ता 

 


