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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।  

---------------------------------------------------- 
 

वि.वप. कोइराला स्िास््य विज्ञान प्रतिष् ठान धरानको होष् टेल िथा फामेसी भिन तनमााणको ठेक् का तलने 
श्याम सनु्दर तनमााण सेिा प्रा.तल. को सब कन्रयाक्टर तगना कन्स्रक्सन कम्पनी प्रा.तल. का प्रबन्ध तनदेशक 
सखु्शल कुमार झासँग भिन तनमााणको मोतबलाइजेसन रकमको भकु्तानी ददँदा र तबतभन् न तमतिमा रतनङ तबलको 
भकु्तानी ददँदा प्रतिष् ठानका उप-कुलपति प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारले पटक पटक कतमसन बापि घसु ररसिि 
तलएको भनी अतडयो तभतडयो सवहिको उजरुी तमति २०७६/०३/१६ गिे आयोगमा दिाा भएको र उक्त 
उजरुीको तबषयमा आयोगमा अनसुन्धान भइरहेको अिस्थामा तनज उपकुलपति प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारले 
फामेसी भिन तनमााणको चौथो रतनङ तबल भकु्तानीका लातग उजरुी तनिेदक सखु्शल कुमार झालाई बोलाई भकु्तानी 
ददनपुने रकमबाट थप रु.८,००,०००।- कतमसन बापि घसु ररसिि माग गरेको भन् ने समेिको तमति 
२०७६/०३/२५ गिे आयोगमा पेश गरेको अको उजरुीका आधारमा आयोगबाट खवटई गएको टोलीले 
वि.वप.कोइराला स्िास््य विज्ञान प्रतिष् ठान, धरानका उपकुलपति प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारलाई तनजले उजरुी 
तनिेदकबाट घसु ररसिि तलई सोही प्रतिष् ठानमा हाउस अवफसरको रुपमा कायारि आफ्नै भतिज डा. रामहरी 
रौतनयारलाई आफ्नो तनिास A5 ब्लकमा रात न पठाइसकेपतिको अिस्थामा तनजकै कायाकक्षमा फेला पारी 
ररिपूिाकको कानूनी प्रविया पूरा गरी तनज प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारलाई तनयन्रणमा तलइएको र तनजको 
तनिास A5 ब्लकमा ररिपूिाक खानिलासी गदाा तनजको तनिास तभर रहेको सोकेसको घराामा तनजले ररसिि 
बापि तलएको रू.८,००,०००।–फेला परेकोले खानिलासी िथा बरामदी मचुलु्का गरी उख्ल्लख्खि रकम सवहि 
तनजको भतिज डा. रामहरी रौतनयारलाई समेि सोही A5 ब्लकबाट तनयन्रणमा तलई आयोगबाट थप अनसुन्धान 
हुँदा तनज राजकुमार रौतनयारले उजरुी तनिेदकबाट पटक पटक गरी जम्मा रु.१,२८,००,०००।- घसु ररसिि 
तलएको सप्रमाण पखु्ष् ट हनु आएकोले तनज राजकुमार रौतनयार र तनजको भतिज डा. रामहरी रौतनयारलाई देहाय 
अनसुारको सजायको मागदाबी तलई तबशेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपर दायर गररएको ि । 

क) आरोपी प्रा.डा.राज कुमार रौतनयारको हकमा  

-------------------------------------------------------- 

तनज प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारले भ्रष् टाचार तनिारण ऐन, २०५९ कोदफा ३ को उपदफा (१) को 
कसरु गरेको सप्रमाण पखु्ष् ट हनु आएकोले तनज प्रतििादी प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारलाई तबगो 
रू.१,२८,००,०००।– (एक करोड अठ्ठाईस लाख) कायम गरी भ्रष् टाचार तनिारण ऐन,२०५९ को दफा ३ 
को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोख्जम जररिाना र कैद सजाय हनु र तनज  
प्रा. डा. राज कुमार रौतनयार नेपाल सरकारको तबख्शष् ट शे्रणीको पदातधकारी भएकोले तनजलाई भ्रष् टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोख्जम थप सजाय हनु समेि मागदािी तलइएको 

 



ख) आरोपी डा. रामहरी रौतनयारको हकमा  

--------------------------------------------------  

तनज डा. रामहरी रौतनयारले ररसिि तलनेखाने कायामा मतियार भई काया गरेको ि्य सप्रमाण पखु्ष् ट हनु 
आएकोले तनजले भ्रष् टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक िाक्यांशमा उल्लेख भए 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खँदा तनजको हकमा तबगो रू.८,००,०००।- (आठ लाख) कायम गरी सोही ऐनको 
दफा २२ बमोख्जम भ्रष् टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) 
को देहाय (ङ) अनसुार कैद र जररिाना हनु मागदािी तलई तबशेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपर दायर 
गररएको ि । 

ग.उजरुी तनिेदक सखु्शल कुमार झाको हकमा  

--------------------------------------------------- 

तनज सखु्शल कुमार झाले तमति २०७६/०३/२६ भन्दा अगातडका तमतिहरूमा समेि पटक पटक गरी 
आरोपी राज कुमार रौतनयारलाई रू.१,२०,००,०००।- घसु ररसिि बापि ददएको कुरा तनज स्िंमले आयोग 
समक्ष गरेको बयान ब्यहोरा साथै बखु्झएका ददिाकर काकीको कागज ब्यहोराबाट समेि खलु्न आई तनजले घसु 
ररसिि ददई भ्रष् टाचार तनिारण ऐन, २०५९ मा पररभावषि कसरु गरेको देख्खएिा पतन तनजले आयोगको 
अनसुन्धान कायामा सहयोगी भतूमका तनिााह गरी यस भन्दा अगातड बझुाएको घसु ररसिि रकमहरूका सम्बन्धमा 
समेि उजरुी ददई अतडयो तभतडयो समेिको प्रमाणहरू आयोग समक्ष दाख्खला गरी अनसुन्धानमा सहयोग गरेको, र 
उक्त तबषयको अनसुन्धानकै अितधमा तमति २०७६/०३/२६ गिे आयोगबाट उपलब्ध गराइएको ररसिि रकम 
आरोपीलाई बझुाई तनजलाई ररसिि सवहि पिाउ गना सहयोग गरेको देख्खदँा तनज तनिेदक सखु्शल कुमार 
झालाई भ्रष् टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा ब्यबस्था भए बमोख्जम आयोगको साक्षीको रुपमा 
प्रस्ििु गरी सजायमा पूणा िुट ददइएको । 

घ.सिारी चालक ददिाकर काकीको हकमा 
--------------------------------------------------- 

तनज ददिाकर काकीले तनिेदक सखु्शल कुमार झाबाट पटक पटक गरी रू. १,०६,००,०००।– बझुी 
उपकुलपति प्रा. डा. राज कुमार रौतनयारलाई ददएको भन् ने ब्यहोरा तनज स्ियंको बयान र तनिेदक सखु्शल कुमार 
झाको बयान ब्यहोराबाट खलु्न आई तनजले घसु ररसिि तलने ददने कायामा प्रत्यक्ष संलग्न भै भ्रष् टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ मा पररभावषि कसरु गरेको देख्खएिा पतन तनजले यस भन्दा अगातड सखु्शल कुमार झासँग तलई राज 
कुमार रौतनयारलाई बझुाएको घसु ररसििको सम्बन्धमा सम्पूणा ब्यहोरा खलुाई आयोगको अनसुन्धान कायामा 
सहयोग गरेको देख्खँदा तनज सिारी चालक ददिाकर काकीलाई भ्रष् टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा 
ब्यिस्था भए बमोख्जम आयोगको साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गरी सजायमा पूणा िुट ददइएको । 

 

 

(प्रदीपकुिार कोइराला) 

प्रवक्ता 


