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सदस्य माननीय न्द्यायाधीश री ी वाराकरकामान ज शी 

सदस्य माननीय न्द्यायाधीश री ी  प्रम दकुमार रेी ष्ठ वैद्य 
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अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका िफफ बाट अनसुन्द्धान अतधकृि ख्शहि तबक्रम शािक  
प्रतिवेदनले नेपाल सरकार....................................................................................१ 

वादी 

हवरुि 

1.  ख्जल्ला पसाफ, लगडी गा.तब.स.वडा नं.१ घर भई ित्काल नेपाल आयल तनगम पख्िमाञ्चल 
क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप का प्रमखु उप-तनदेशक पदमा कायफरि लाल बिादरु प्रसाद 
कुमीक  छ रा बषफ ४७ क  नागेन्द्र कुमार कुमी................................................१ 

2.  ख्जल्ला दाङ्ग, स नपरु गा.तब.स.वडा नं.९ बस्ने टेकन प्रसाद उपाध्यायक  नाति, री ीमख्ि 
शमाफक  छ रा, ित्काल नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारी 
तडप मा कायफरि सिायक प्रबन्द्धक बषफ ४६ क  अख्जि कुमार प खरेल....................१ 

3.  ख्जल्ला तसन्द्धलुी, तभमेश्वर गा.तब.स.वडा नं.५ खकुोट बस्ने पषु्पराज आचायफक  नाति, 
िलु्सी प्रसाद आचायफक  छ रा ित्काल नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय 
कायाफलय, भलवारी तडप मा कायफरि उप- प्रबन्द्धक बषफ ५८ क  कौशवराज आचायफ.....१ 

4.  ख्जल्ला कहपलवस्ि,ु वािगंगा गा.तब.स.-६ राजपरु बस्ने खडानन्द्द ख्घतमरेक  नाति तबष्ि ु
प्रसाद ख्घतमरेक  छ रा नेपाल ित्काल आयलन तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय 
भलवारी तडप मा कायफरि सिायक प्रबन्द्धक बषफ २७ क  ददपक प्रसाद ख्घतमरे............१ 

5.  ख्जल्ला सप्तरी, राजतबराज न.पा.वडा नं.५ घर भई ित्काल नेपाल आयल तनगम 
पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा छैठौ िि सिायक प्रबन्द्धक पदमा कायफरि 
राम बिादरु राविक  छ रा बषफ ४३ क  रहवन कुमार रावि.................................१ 

6.  ख्जल्ला तसन्द्धपुाल्च क, ठुल तसरुवारी गा.तब.स.वडा नं.८ सातबक िाल काठमाण्डौ ख्जल्ला 
का.म.न.पा वडा नं.३५ घर भई ित्काल नेपाल आयल तनगम पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय 
कायाफलय भलवारी तडप मा आठौ िि प्रबन्द्धक पदमा कायफरि ख्खल बिादरु बस्नेिक  
छ रा बषफ ३७ क  दीपेन्द्र वस्नेि.....................................................................१ 
 



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.2 

7.  ख्जल्ला सलाफिी, ढंुगेख ला -७ घर भई िाल का.ख्ज.का.म.न.पा.-९ गैरीगाउ बस्ने बल 
बिादरु काकीक  नाति, िस्ि बिादरु काकीक  छ रा ित्काल नेपाल आयल तनगम 
पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारीमा ित्काल कायफरि िाल राख्जनामा गएका सिायक 
प्रबन्द्धक राम भक्त काकी...........................................................................१ 

8.  ख्जल्ला पाल्पा, बौधा गमु्िा गा.तब.स. वडा नं.१ छेलुफङ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी 
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क  छ रा ित्काल नेपाल आयल तनगम पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय,भलवारीमा 
ित्कातलन कायफरि उप- प्रबन्द्धक देबेन्द्र बिादरु के.सी.......................................१ 

9.  ख्जल्ला मकवानपरु, पदमप खरी गा.तब.स. वडा नं. ९ बस्ने डम्मर प्रसाद बिौलाक  छ रा 
बषफ ३० क  ना. ३ ख.९७८ नं. क  ट्याङकर चालक प्रमे प्रसाद बिौला...............१ 

10.  ख्जल्ला पाल्पा, ितुमन गा.तब.स. वडा नं. ६ घर भई िाल ख्जल्ला नवलपरासी राकाचलुी-
३ बस्ने कुल बिादरु तब.क.क  छ रा बषफ ४३ क  ल.ु१ ख.६६८३ नं. क  ट्याङकर 
चालक हपिाम्बर ख्जएर भन्ने हपिाम्बर गििराज.................................................१ 

11.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, करहिया गा.तब.स.वडा नं.४ बस्ने प्रभ ुनाथ थारुक  छ रा बषफ २८ क  
ना.२ ख. १८४४ नं. क  ट्याङकर चालक ख्शव कुमार चौधरी............................१ 

12.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, देबदि नगरपातलका वडा नं.१० मलवािी बस्ने ज ख ुचौधरीक  छ रा 
बषफ २९ क  ल.ु१ ख.६६१६ नं. क  ट्याङकर चालक रामचन्द्र चौधरी ................१ 

13.  ख्जल्ला दाङ, गंगापरस्परु गा.तब.स.वडा नं. २ बस्ने ख्शविरी चौधरीक  छ रा बषफ २५ 
क  ल.ु१ ख.६५०८ नं. क  ट्याङकर चालक ध्रवुराज चौधरी..............................१ 

14.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी हटकुलीगढ गा.तब.स.वडा नं.३ बस्ने िस्ि बिादरु काकीक  छ रा बषफ 
२६ क  ल.ु१ ख. ६४८८ नं. क  ट्याङकर चालक सदुदप काकी........................१ 

15.  ख्जल्ला नवलपरासी सदी वेनी मतनपरु गा.तब.स. वडा नं.४ बस्न े तललाधर प खरेलक  
छ रा बषफ ४२ क  ल.ु१ ख. ६६०१ नं. क  ट्याङकर चालक कुलानन्द्द प खरेल.....१ 

16.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी तसद्दाथफ न.पा. वडा नं. १ बस्ने भग्गन मल्लािक  छ रा बषफ ४५ क  
ल.ु१ ख. ६६०४ नं. क  ट्याङकर चालक िफुानी मल्लाि................................१ 

17.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी तसद्दाथफ न.पा. वडा नं. १ बस्ने रमा शंकर िकरजनक  छ रा बषफ ३२ 
क  ल.ु१ ख. ६६०४ नं. क  ट्याङकर चालक हवजय कुमार िकरजन....................१ 

18.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी बटुवल न.पा.वडा नं.३ बस्ने पदम बिादरु खड्काक  छ रा बषफ अं. 
४१ क  ल.ु१ख.८१०३ नम्बरक  ट्याङकर चालक नेत्र खड्का...........................१ 

19.  ख्जल्ला मकवानपरु, िेटौडा न.पा.वडा नं. ११  घर भई िाल रुपन्द्देिी ख्जल्ला पडसरी  
गा.तब.स.१ बस्ने गिुतनधी उप्रिेीक  छ रा बषफ अं.४३ क  ल.ु१ख.८१४७ नम्बरक  
ट्यांकर चालक ज्य िी उप्रिेी......................................................................१ 

20.  ख्जल्ला मकवानपरु, िेटौडा न.पा.वडा नं. ११  घर भई िाल रुपन्द्देिी ख्जल्ला पडसरी  
गा.तब.स.१ बस्ने गिुतनधी उप्रिेीक  छ रा बषफ अं. ३४ क  ल.ु१ख.२२२९ नम्बरक  

प्रतिवादी 



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.3 

ट्यांकर चालक लक्ष्मि उप्रिेी......................................................................१ 

21.  ख्जल्ला मकवानपरु, पदमप खरी गा.तब.स. वडा नं.९ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी 
पडसरी-१ बस्ने रामशरि बिौलाक  छ रा बषफ अं.२७ क  ल.ु१ख.८२८२ नम्बर 
ट्यांकरक  चालक राम प्रसाद बिौला............................................................१ 

22.  ख्जल्ला मकवानपरु, पदमप खरी गा.तब.स..वडा नं.२ घर भई िाल रुपन्द्देिी ख्जल्ला 
पडसरी गा.तब.स.१ बस्ने बषफ अं.२९ क  ल.ु१ख.६४२३ नम्बरक  ट्यांकर चालक बदर 
प्रसाद उप्रिेी............................................................................................१ 

23.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, सालझण्डी गा.तब.स.वडा नं.८ बस्ने स मखर न्द्यौपानेक  नाति, बतलराम 
न्द्यौपानेक  छ रा बषफ अं.२५ क  ल.ु३ख.६४२३ नम्बर ट्याङकर चालक ऋहषराम 
न्द्यौपाने.................................................................................................१ 

24.  ख्जल्ला गलु्मी, गा.तब.स.बडागाउँ वडा नं. ३ डाडाथ क बस्ने नाम बिादरु बगालेक  नािी 
ख्शव बिादरु बगालेक  छ रा ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४७० का ट्याङ्कर चालक ब म 
बिादरु बगाले.........................................................................................१ 

25.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.३ बस्ने सन्द्ि कुमार क्षेत्रीक  छ रा बषफ अं.२४ 
क  अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी कार बार गने र ल.ु१ख.६८९१क  
ट्यांकर चालक तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री ........................................................१ 

26.  ख्जल्ला मकवानपरु, िेटौडा न.पा.वडा नं. ११  घर भई िाल रुपन्द्देिी ख्जल्ला, पडसरी  
गा.तब.स.१ बस्ने गिुतनतध उप्रिेीक  छ रा, बहविा उप्रिेीक  री ीमान ्बषफ ४१ क  ल.ु१ 
ख.६५७९ नं. का ट्याङकर धनी र ल.ु१ख.६५८१क  ट्याङकर चालक िथा अबैध 
रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी कार बार गने हवन द उप्रिेी.............................१ 

27.  ख्जल्ला िनिुँ, सरु गा.तब.स. वडा नं.९ शेराफाट घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी पडसरी-
१ बस्ने नारायि बिादरु अतधकारीक  नाति, राम बिादरु अतधकारीक  छ रा, बषफ अं.३५ 
क  ल.ु१.ख.२७९२ नम्बर ट्यांकर चालक िथा अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफक  
कार बार गने रामचन्द्र अतधकारी..................................................................१ 

28.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उप मिा नगरपातलका वडा नं. ११ बस्ने गंगा प्रसाद उमरक  
छ रा बषफ ४९ क  अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी कार बार गने सरेुस प्रसाद 
उमर.....................................................................................................१ 

29.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसिाथफ न.पा. वडा नं.८ बस्न े हपिाम्बर न्द्यौपानेक  नाति, ज्ञानराज 
न्द्यौपानेक  छ रा, बषफ ४२ क  बिुमाया आयल सप्लायफसका प्र पराइटर राज ुन्द्यौपाने...१ 

30.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल ग.पा.वडा नं.६ बस्ने टीकाराम भट्टराईक  नाति, हिरण्यलाल 
भट्टराईक  छ रा, बषफ ६१ क  ल.ु१ख.६४७० नं.क  ट्याङकर धनी िथा ज्य ति केन्द्र 
पेट्र ल पम्पका प्र पराइटर शंकर भट्टराई..........................................................१ 

31.  ख्जल्ला पवफि, बेउलीबास गा.हव.स. वडा नं. ६ घर भई ख्जल्ला नवलपरासी, तिलकपरु 
गा. हव.स. वडा नं.६ तिलकपरु बस्ने डण्डपािी भसुालक  छ रा, ना.प्र.नं.१३५१८ 
(पवफि) क  ल.ु१ ख. ६७३८ नं. का ट्याङ्कर धनी िथा पालसु्थान सप्लायफसका 
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प्र पराइटर ल क प्रसाद भसुाल......................................................................१ 
32.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उप म.न.पा.वडा नं.१० बस्ने बखि बिादरु कँुवरक  छ रा, 

बषफ ५३ क  ना.२ ख.१८४४, ल.ु१ ख.१९८२, ना.४ ख.३९६८, ना.४ ख.३९६७ 
नं. का ट्याङकर धनी िकर बिादरु कँुवर........................................................१ 

33.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.१० बस्ने चन्द्र प्रसाद कशौधनक  छ रा, ल.ु१ 
ख.८१०३, ल.ु१ ख.६५०२, ल.ु१ ख.८००७, ल.ु१ ख.८०१५, ल.ु१ ख.८९१४, 
ना.१ ख.२४८७,नं.का ट्याङकर धनी ना.प्र.नं.५९८८ (रुपन्द्देिी) क  राकेश कुमार 
कशौधन ..............................................................................................१ 

34.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उपमिानगर नगरपातलका वडा नं. ४ बस्ने कासीनाथ 
कशौधनक  छ रा ल.ु१ ख.२२६६, ल.ु१ ख.८१०३ नं. का ट्याङकर धनी 
ना.प्र.नं.४८५२६(रुपन्द्देिी) क  पशपुति नाथ कशौधन........................................१ 

35.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उप म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने री वि कुमार गरुुङक  री ीमिी 
ल.ु१ ख.६८९१ नं. का ट्याङकर धनी हप्रया गरुुङ...........................................१ 

36.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उप म.न.पा.वडा नं.२ बस्ने ग पाल प्रसाद कशौधनक  छ रा, 
ल.ु१ ख.६६१६ नं. का ट्याङकर धनी ना.प्र.नं.७४०६/१८९१(रुपन्द्देिी) पप्प ुकुमार 
कशौधन.................................................................................................१ 

37.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवलन.पा. वडा नं.७ िाटबजार बस्ने गौरी शमाफक  छ रा ना.प्र.नं.६२ 
२६४(रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख.६४८८ का ट्याङ्कर धनी रुर प्रसाद शमाफ....१ 

38.  ख्जल्ला स्याङजा, दिथमु गा.तब.स. ,वडा नं.४ मा घर भई िाल रुपन्द्देिी बटुवल 
न.पा.वडा नं.६ बस्ने जजुमुान रेी ष्ठक  नाति, सि ु नारायि रेी ष्ठक  छ रा, बषफ अं. ६० 
क  ल.ु१ ख.६६३४, ल.ु१ ख.६५८१, ना.३ ख.९७८, ल.ु१ ख.६५०८, ना.३ 
ख.९७७, ल.ु१ ख.६६३३, ल.ु१ ख.६५८२, ल.ु१ ख.६५८३, ल.ु१ ख.६४२१ नं. 
का ट्याङकर धनी ना.प्र.नं. ९८४० (स्याङ्जा) क  च प नारायि रेी ष्ठ...................१ 

39.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उपमिा न.पा.वडा नं.१० बस्ने रुकमागंि गैरेक  नाति, 
लक्ष्मीकान्द्ि गैरेक  छ रा, ल.ु१ ख.६६३२ नं. का ट्याङकर धनी बालकृष्ि गैरे ......१ 

40.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.२ बस्ने गंगा प्रसाद कशौधनक  छ रा, 
ल.ु१ख.६६०४,  ल.ु१ख.६८९० र यू.हप. ५३ ख्ज ३४४४ नम्बर ट्यांकरक  धनी दया 
शंकर कशौधन.......................................................................................१ 

41.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.८ बस्न े रुपचन्द्र कलवारकी छ री, ल.ु१ 
ख.२२२९ र ल.ु१ख.८२८२ नं. का ट्याङकरक  सयुंक्त धनी हपङकी जैसवाल.........१ 

42.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.८ बस्न े रुपचन्द्र कलवारकी छ री, ल.ु१ 
ख.२२२९ र ल.ु१ख.८२८२ नं. का ट्याङकरक  सयुंक्त धनी हप्रिी जैसवाल..........१ 

43.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.१० बस्ने बालकृष्ि गैरेक  छ रा, ल.ु१ 
ख.२७९२, ल.ु१ख.६४८४ र ल.ु१ख.६४७८ नं. का ट्याङकरक  धनी प्रमेराज गैरे..१ 

44.  ख्जल्ला कहपलबस्ि,ु पकडी गा.तब.स.वडा नं.१बस्ने बीरेन्द्र चौधरीक  नाति, दान बिादरु 
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चौधरीक  छ रा, बषफ ४० क  ल.ु१ख.६६०१ नम्बरक  ट्याङकर धनी लप्प ुभने्न िकर 
ग हवन्द्द चौधरी.........................................................................................१ 

45.  ख्जल्ला कहपलबस्ि,ु कहपलबस्ि ुन.पा.वडा नं.४ बस्ने रामचन्द्र चौधरीक  नाति, नरतसि 
चौधरीक  छ रा, ल.ु१ख.६६८३ नम्बरक  ट्याङकर धनी वजेृन्द्र चौधरी..................१ 

46.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसद्दाथफ न.पा. वडा नं.८ बस्ने हविारीलाल अग्रवालक  छ रा, बषफ अं. 
५७/५८ क  ल.ु१ख.८१४७ नम्बरक  ट्याङकर धनी राजेश कुमार अग्रवाल...........१ 

47.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.११ िाल का.ख्ज.काठमाण्डौ, मिानगरपातलका 
वडा नं.११ थापाथली बस्ने च पनारायि रेी ष्ठक  छ री, प्रसन्द् न प्रधानक  री ीमिी 
ल.ु१ख.६४२३ नम्बरक  ट्याङकर धनी सन्द्ज ुरेी ष्ठ............................................१ 

48.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, हटकुली गढ वडा नं. ६ िाल तिल त्तमा न.पा.वडा नं.१७ बस्ने राजदेव 
बातनयाक  छ रा, ना.प्र.नं. ३०३७ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं.ल.ु१ ख. ९२०८, ना २ 
ख ३७३७ का ट्याङ्कर धनी िकरलाल प्रसाद बातनया...........................................१ 

49.  ख्जल्ला बाग्लङु्ग, िखु्ग्डतसर वडा नं. ७ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी करैया-३ भलवारी 
बस्ने किफ बिादरु पनुक  छ रा, ना.प्र.नं.४६५९/२२०७ (बाग्लङु्ग) क  ट्याङ्कर नं. 
ल.ु१ख. ८५९१, ल.ु१ख.२८४८ का ट्याङ्कर धनी खकफ  बिादरु पनु.......................१ 

50.  ख्जल्ला पाल्पा, िुंगी गा.तब.स.वडा नं. २ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया 
गा.तब.स. वडा नं.४ बस्ने डम्बर प्रसाद अयाफलक  छ रा ना.प्र.नं. ३६१२७(पाल्पा) क  
ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ८४०४, ना.२ ख. ५३७९, ल.ु१ ख. ७९००, ल.ु१ख.६४७५ 
का ट्याङ्कर धनी भपुराज अयाफल....................................................................१ 

51.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, करहिया गा.तब.स.वडा नं.३ बस्ने भगवान दास कान ुबातनयाक  छ रा, 
ना.प्र. नं.६३४०७ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ७३३० का ट्याङ्कर धनी बेचन 
कान ुबतनया...........................................................................................१ 

52.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, करहिया वडा नं. ३ िाल तिद्य त्तमा न.पा.वडा नं.९ बस्ने भगवान दास 
कान ुबातनयाक  छ रा ना.प्र.नं. २४२१४ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ७३१३, 
ना.१ ख.५०८८ का ट्याङ्कर धनी प्रमेस् वर कान ुबातनया......................................१ 

53.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसदाथफनगर न.पा. १३ भैरिवा बस्ने घन श्याम गरुुङ्गक  छ रा, 
ना.प्र.नं. ४२१ (कास्की) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६९१९ का ट्याङ्कर धनी ि प 
बिादरु गरुुङ्ग...........................................................................................१ 

54.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, भगवानपरु गा.तब.स. वडा नं.८ बस्ने राम नरेस क्षेत्रीक  छ रा, 
ना.प्र.नं.४/१३  (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं.ल.ु१ख. ६९१८ का ट्याङ्कर धनी रामतसंि 
क्षेत्री ...................................................................................................१ 

55.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, करहिया वडा नं.३ बस्ने सक्कल अग्रिरीक  छ रा ना.प्र.नं. 
३७३००६/५ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६९१७ का ट्याङ्कर धनी ददतलप 
कुमार अग्रिरी.........................................................................................१ 

56.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी तसिाथफ नगर न.पा. वडा नं.५ बस्ने मारकन्द्डे प्रसाद कसौधनक  छ रा 
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ना.प्र.नं.२१९४६ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६९१६ का ट्याङ्कर धनी र हिि 
कुमार कसौधन........................................................................................१ 

57.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा. वडा नं.१० बस्ने द लराज गैहे्रक  छ रा ना.प्र.नं. 
१९२५ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६७९४ का ट्याङ्कर धनी हिमाल गैहे्र....१ 

58.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, अमबुा गा.तब.स. वडा नं. २ बस्ने तभम बिादरु कुवरक  छ रा ना.प्र.नं. 
१०५६० (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६६७० का ट्याङ्कर धनी पिुफ बिादरु 
कुवरँ....................................................................................................१ 

59.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.वडा नं.५ बस्ने रतबलाल सापक टक  छ रा ना.प्र.नं. 
१४६६५ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं.ल.ु१ ख. ६६६९ का ट्याङ्कर धनी िकर प्रसाद 
सापक टा ..............................................................................................१ 

60.  ख्जल्ला कहपलबस्ि,ु तसिाथफनगर नगरपालीका वडा नं. ८ बस्न े अतबनास चन्द्र 
जयसवालक  छ रा, ना.प्र.नं. १२१६४ (कहपलबस्ि)ु क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६६३९ 
का ट्याङ्कर धनी तबबेक कुमार जयसवाल.......................................................१ 

61.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसलौहटया गा.हव.स. वडा नं. ४ बस्न े पारस नाथ गपु्ताक  छ रा, 
ना.प्र.नं. ७११२ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६६३८ का ट्याङ्कर धनी सयुफ 
प्रकास गपु्ता............................................................................................१ 

62.  रुपन्द्देिी, तिल त्तमा न.पा.वडा नं.१३ बस्ने भैरब बिादरु थापाक  छ रा, ना.प्र.नं. 
२१६१० (रुपन्द्देिी) क  ल.ु१ ख. ६६२७ नं.का ट्याङ्कर धनी स म बिादरु थापा....१ 

63.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उप मिानगरपातलका  वडा नं. ८ बस्ने गंगा प्रसाद कसौधनक  
छ रा ना.प्र.नं. ८३३ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६६१९ का ट्याङ्कर धनी 
रामदेव प्रसाद कसौधन...............................................................................१ 

64.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा. वडा नं. २ बस्ने ग पाल प्रसाद कसौधनक  छ रा, 
ना.प्र.नं. १८९०(रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६६१८ का ट्याङ्कर धनी ददनेश 
कुमार कसौधन ......................................................................................१ 

65.  ख्जल्ला स्याङ्गजा, दिथमु गा.हव.स. वडा नं. ९ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी बटुवल 
न.पा. वडा नं.१० बस्ने ईश्वरी रेी ष्ठक  छ रा ना.प्र.नं. ११६० (स्याङ्गजा) क  ट्याङ्कर नं. 
ल.ु१ ख. ६६०९,६६०८ र ३५४८ का ट्याङकर धनी सतुमि रेी ष्ठ ...................१ 

66.  ख्जल्ला कहपलवस्ि,ु पकरी गा.हव.स. वडा नं. १ बस्ने दान बािदरु चौधरीक  छ रा, 
ना.प्र.नं. ०६-१५५०७८ (कहपलवस्ि)ु क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६६०२ का ट्याङ्कर 
धनी ददप कुमार चौधरी .............................................................................१ 

67.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसिाथफ नगर न.पा. वडा नं. २ बस्ने ग रे पनुक  छ रा ना.प्र.नं. 
६७३४४ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६५७८ का ट्याङ्कर धनी दशफन कुमार 
पनु .....................................................................................................१ 

68.  ख्जल्ला  कहपलवस्ि,ु नन्द्दनगर वडा नं. १ बस्ने सरज ुप्रसाद जैसवालक  छ रा ना.प्र.नं. 
३८३००७/१२ (कहपलवस्ि)ु क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४९६, ल.ु१ख. १२८८ का 



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.7 

ट्याङ्कर धनी सतिस चन्द्र जैसवाल ................................................................१ 
69.  ख्जल्ला  रुपन्द्देिी, करहिया वडा नं.३ बस्न ेिलुाराम थारुक  छ रा, ना.प्र.नं. २१२७६ 

(रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४८६ का ट्याङ्कर धनी भवुनेश्वर थारु ...........१ 
70.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, करहिया वडा नं.१ बस्ने नाथरुाम चौधरीक  छ रा, ना.प्र.नं. ७३५६४ 

(रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४८५ का ट्याङ्कर धनी पन्द्चराम चौधरी..........१ 
71.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा. वडा नं. ८ बस्ने ितसन तमयाक  छ रा, ना.प्र.नं. ४४२६ 

(रुपन्द्देिी) क  नं.ल.ु१ ख. ६४८२ का ट्याङ्कर धनी म िमद खातलदा तमया.............१ 
72.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा.११ बस्ने िाजी तिला बकस उमीक  छ री, ना.प्र.नं. 

६८८ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४८१ का ट्याङ्कर धनी जयिनु तमया.....१ 
73.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, करहिया गा.तब.स.वडा नं.८ बस्ने िरी प्रसाद ज्ञवालीक  छ रा 

ना.प्र.नं.९२४४  (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४७४ का ट्याङ्कर धनी लक्ष्मी 
ज्ञवाली ................................................................................................१ 

74.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तिल त्तमा न.पा.वडा नं.९ भलवारी बस्ने ख्शवनाथ जैसवालक  छ रा 
ना.प्र.नं. ३७३००६/४९(रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ख.६४७३ का ट्याङ्कर धनी 
सरेुन्द्र जैसवाल .......................................................................................१ 

75.  ख्जल्ला  रुपन्द्देिी, तसिाथफनगर नगरपातलका वडा नं.७ बस्ने दतुनया पि तिवारीक  छ रा, 
ना.प्र.नं. १६८१६(रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ख. ६४७२ का ट्याङ्कर धनी कन्द्िैया 
प्रसाद तिवारी...........................................................................................१ 

76.  ख्जल्ला स्याङ्गजा, वातलङ्ग न.पा. वडा नं.३ बस्न े धनपति भसुालक  छ रा, ना.प्र.नं.१० 
८९१ (स्याङ्गजा) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४५३ र ना.२ख. ६२८ का ट्याङ्कर धनी 
पथृ्वी राज भसुाल ....................................................................................१ 

77.  ख्जल्ला म्याग्दी, अथुफङ्गे गा.हव.स. वडा नं.२ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी बटुवल 
उपमिानगरपातलका वडा नं.११ बस्न े ग हवन्द्द नरतसंि राजभण्डारीक  छ रा, 
ना.प्र.नं.७९९ (म्याग्दी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४२२ का ट्याङ्कर धनी सन्द्देश 
कुमार राजभण्डारी.....................................................................................१ 

78.  ख्जल्ला नवलपरासी, माकर वडा नं.७ िाल बदफघाट न.पा.वडा नं. ४ मा बस्ने नन्द्द 
हकस र ज शीक  छ रा ना.प्र.नं. ८८ ९५ (नवलपरासी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. 
६४१९ का ट्यांङ्कर धनी सन्द्ि ष कुमार ज शी ................................................१ 

79.  ख्जल्ला पाल्पा, गैडाक ट वडा नं.२ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी बटुवल न.पा. ५ बस्ने 
तभम बिादरु काकीक  छ रा, ना.प्र.नं. २२१६७ (पाल्पा) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. 
६४१७ का ट्याङ्कर धनी राम बिादरु काकी ..................................................१ 

80.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल न.पा. वडा नं.१० तमलनचौक बस्ने नारायि प्रसाद भारीक  
छ रा, ना.प्र.नं. ६००८ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६३६८, ना.२ख. ८२५, 
ल.ु१ख. १९०७ ल.ु१ ख.२४१९, ना.२ख.६११३ का ट्याङ्कर धनी पशपुति भारी ...१ 

81.  ख्जल्ला  रुपन्द्देिी, तस.न.पा. वडा नं.८ िाल ख्ज.लतलिपरु लतलिपरु उपमिानगरपातलका 
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वडा नं.४ जावलाखेल बस्ने तडल्ली बिादरु थापाक  छ री, सूयफ कुमार पिारीक  री ीमिी, 
ना.प्र.नं.१९९७२ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ना.२ ख.६१११,ना.२ ख.६११२का 
ट्याङ्कर धनी तमन ुपिारी ............................................................................१ 

82.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, मधवुतलया गा.हव.स. वडा नं.६ बस्ने रामचन्द्र अग्रिरी बातनयाक  छ रा, 
ना.प्र.नं. ४६५५(रुपन्द्देिी)क  ट्याङ्कर नं. ना.२ख. ५२९४ का ट्याङ्कर धनी हवसनुाथ 
अग्रिरी बातनया........................................................................................१ 

83.  ख्जल्ला पवफि, रानीपािी वडा नं.४ िाल तिल त्तमा न.पा.वडा नं. ९ बस्न े देबी बिादरु 
क्षेत्रीक  छ रा, ना.प्र.नं. १२९१८(पवफि) क  ट्याङ्कर नं.ना.२ ख. ४०९४ का ट्याङ्कर 
धनी दल बिादरु क्षेत्री ..............................................................................१ 

84.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल उप मिानगर न.पा. वडा नं.७ बस्ने सच्चा राम िेतलक  छ रा, 
ना.प्र.नं. ५६९४ (रुपन्द्देिी)क  ट्याङ्कर नं.ल.ु१ ख. ६८८९,ल.ु१ख.६५०४ का ट्याङ्कर 
धनी मदनलाल िेली .................................................................................१ 

85.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसिाथफनगर नगरपातलका वडा नं.७ बस्ने मदनलाल िेलीक  छ रा, 
मदनलाल एण्ड सन्द्सका संचालक र ट्याङ्कर नं. ना.२ख. ३८२५, ना.२ ख. ३८२७ 
का ट्याङ्कर धनी िकरराम कसौधन..................................................................१ 

86.  ख्जल्ला स्याङ्गजा,ख माझक ट ख्शवालय वडा नं.१ बस्ने धनबीर गरुुङ्गक  छ रा, ना.प्र.नं. 
२६६६ (स्याङ्गजा) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. २९६१ का ट्याङ्कर धनी खेम बिादरु 
गरुुङ्ग ...................................................................................................१ 

87.  ख्जल्ला स्याङ्गजा, कृष्ि गण्डकी वडा नं.१ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी आनन्द्दबन 
गा.तब.स.वडा नं.४ बस्ने नन्द्दलाल न्द्यौपानेक  छ रा, ना.प्र.नं. ६९१ (स्याङ्गजा) क  
ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. १९१५ का ट्याङ्कर धनी चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपाने..........................१ 

88.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, बटुवल वडा नं.२ बस्ने रामख्जि राय कसौधनक  छ रा, ना.प्र.नं. 
६५३६९ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. १४११, ल.ु१ख.१७६० का ट्याङ्कर 
धनी हवष्ि ुदयाल कसौधन .........................................................................१ 

89.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तस.न.पा.वडा नं. ७ बस्ने जगुल हकश र अग्रवालक  छ रा, ना.प्र.नं. 
२४२ (रुपन्द्देिी) क  ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ७०२,ल.ु१ख.१९३४ का ट्याङ्कर धनी 
गौरीशंकर अग्रवाल....................................................................................१ 

90.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसिाथफ न.पा.वडा नं. ५ बस्ने ट्याङ्कर नं. यू.हप. ५३ एफ.६०२५  का 
ट्याङ्कर धनी मारकण्डे प्रसाद कसौधन............................................................१ 

91.  ख्जल्ला सल्यान, शारदा न.पा.वडा नं.१४ घर भई िाल ख्जल्ला रुपन्द्देिी तिलवत्तमा 
न.पा.वडा नं.९ बस्ने कल बिादरु घिीक  छ रा ना.प्र.नं. ५३०/१६४५ (सल्यान) क  
ट्याङ्कर नं. ना.४ख. ३२५६ का ट्याङ्कर धनी प्रमे बिादरु घिी.............................१ 

92.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, तसिाथफनगर न.पा वडा नं.९ बस्ने ट्याङ्कर नं. ल.ु१ख. ७८८९ र 
ल.ु१ख. ६५७ का ट्याङ्कर धनी छत्र बिादरु कटुवाल........................................१ 

93.  ख्जल्ला कहपलबस्ि,ु कृष्िनगर वडा नं.५ बस्ने तबश्वम्बर अग्रवालक  छ रा, ना.प्र.नं. 
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१४३१ (कहपलबस्ि)ु क  ट्याङ्कर नं. ना.२ख. ५१६४ का ट्याङ्कर धनी दतुलचन्द्र 
अग्रवाल ...............................................................................................१ 

94.  ख्जल्ला अघाफखाँची, ग खङु्गा गा.तब.स. वडा नं.७ घर भई िाल ख्जल्ला अघाफखाँची, 
सख्न्द्धखकफ  न.पा.वडा नं.२ बस्ने ख्चन्द्िामिी खनालक  छ रा, ना.प्र.नं.३७३००६/५ 
(अघाफखाँची) क  ट्याङ्कर नं.ल.ु१ ख. ५२६५ का ट्याङ्कर धनी ि पलाल खनाल ........१ 

95.  ख्जल्ला स्याङ्गजा, कृष्िगण्डकी गा.तब.स. वडा नं.८ घर भई िाल ख्जल्ला नवलपरासी 
माकर गा.तब.स. वडा नं.४ बस्ने धनपख्त्त न्द्यौपानके  छ रा, ना.प्र.नं.३०० (स्याङ्गजा) क  
ट्याङ्कर नं. ल.ु१ ख. ६४२४ का ट्याङ्कर धनी नन्द्दलाल न्द्यौपाने...........................१ 

96.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, मधवुतलया गा.तब.स. वडा नं.१ सखवुानी बस्ने ट्याङ्कर नं. ना.१ख. 
९३८१ का ट्याङ्कर धनी गंगा प्रसाद अग्रिरी...................................................१ 

97.  ख्जल्ला रुपन्द्देिी, मधवुतलया गा.तब.स. वडा नं.१ सखवुानी बस्ने ट्याङ्कर नं. ना.१ख. 
६२९३ का ट्याङ्कर धनी तबश्वनाथ अग्रिरी.....................................................१ 

 

मदु्दााः–  भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना)। 

     हवशेष अदालि ऐन¸ २०५९ क  दफा ६ िथा नेपाल राजपत्रमा तमति २०५९।५।६ मा प्रकाख्शि 
सूचना बम ख्जम यसै अदालिक  अतधकार-क्षेत्रतभत्र रिी दायर िनु आएक  प्रस्ििु मदु्दाक  संख्क्षप्त िथ्य एवं 
ठिर यस प्रकार छ । 

िथ्यखण्ड  

१. भारिक  बेिालपरुबाट भलवारी तडप मा पेट्र तलयम पदाफथ ल्याउदा च री भएक  नेपाल आयल तनगम 
भलवारी तडप मा परु् याउन ु पने पेट्र तलयम पदाफथ ब केक  ट्याङकर स  स्थानमा नलगी बटुवल 
भैरिवा जाने मलु सड्कबाट १०० तमटर तभत्र पडसरी र मधवतलयामा ट्याङकर लगी तसल ि डी 
पेट्र तलयम पदाफथ (तडजेल) ख्झक्ने गरेक  िुँदा स  क  जानकारी नेपाल आयल तनगम भलवारी 
तडप मा कायफरि कमफचारीिरुक  तमल मि मा भएक  िनु ु पने ट्याङकरक  तसल ि डी प्रत्येक 
च्याम्वरबाट िेल तनकाल्न ेकायफ गरेक  िदुाँ यसरी नेपाल आयल तनगमक  पकरमािमा अपगु भएक  
पेट्र तलयम पदाफथक  बजार मूल्यक  आधारमा ट्याङकर भाडा बापि कटाउने गरेक , यस 
सम्बन्द्धमा तसल ि ड्नेलाई कुनै कारवािी नभएक , यसमा संलग्न तडप का कमफचारी समेिलाई 
पहिचान गरी कारवािी गने, भंसार मिसलु (कर) छतल गरेक  र पेट्र तलयम िापक्रम तमलाई 
पेट्र तलयम पदाफथ तडप मा पयुाफउदा िानी न क्सानी िथा तडप  घाटामा गएक , तनगमका कमफचारी, 
ढुवानी ब्यबसायी र ट्याङकरमा काम गने कामदार समेिक  तमल मि मा भ्रष्टाचार िथा 
अतनयतमििा भएक  भने्न समेि ब्यि राक  च.नं. १८१५०४६०६७ तमिी २०७१।१।२५ क  
राहिय सिकफ िा केन्द्रक   जािेरी पत्र । 

२. नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप क  िेल च री गरेक  भने्न तबषयमा ख्जल्ला अदालि 
रुपन्द्देिीमा च री मदु्दा र ख्जल्ला प्रशासन कायाफलय रुपन्द्देिीमा काल बजारी मदु्दा पेश गकरएक मा 
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यस कायाफलयबाट अनसुन्द्धानक  तसलतसलामा प्रस्ििु मदु्दाका प्रतिवादीिरु नपेाल आयल तनगमक  
भलवारी तडप क  कमफचारीिरुक  समेि संलग्न रिेक मा भ्रष्टाचार कसरुमा थप अनसुन्द्धानक  लातग 
तमतसल थान-४ यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएक  भने्न ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीबाट 
च.नं.५५४९ तमिी २०७१।२।१० गिेक  प्राप्त पत्र । 

३. रुपन्द्देिी ख्जल्लाक  नेपाल आयिल तनगम क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा भएक  िेल काण्डमा प्रत्येक 
ट्याङकरबाट िेरल च री गरी भंसार ठगी गरेक  ड्राइभरसंग प्रति ट्याङकर रु.१०,०००।–(दश 
िजार) उठाई दैतनक रु.४,००००।– देख्ख रु.५,००००।– सम्म घसु तलने कायफ ददपक प्रसाद 
ख्घतमरेले गने गरेक ले तनज समेिलाई छानहवन गनफ अनरु ध भने्न ब्यि राक  राम बिादरु क्षेत्री 
भलवारी रुपन्द्देिीक  तनवेदन िलुाक माफफ ि प्राप्त भई दिाफ भएक  ( फायल नं.९ पंख्जका 
नं.३२/४) 

४. रुपन्द्देिी ख्जल्ला ख्स्थि नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप  क्षेत्रीय प्रमखु नागेन्द्र कुमार कुमी, 
िेल च नेक  नाईके रिेक  कडा भन्द्दा कडा कारवािी गरी पाँउ भने्न सलेुमान अंसारीक  उजरुी 
िलुाकबाट प्राप्त भई दिाफ िनु आएक  (फायल नं.९ पंख्जका नं.३२/१) 

५. अबैध तडजेल भण्डारि तबक्री तबिि हिमाल गैरे,प्रमे बिादरु गैरे समेिले गने गरेक  िदुा 
अनसुन्द्धान गरी कारवािी गरी पाँउ भने्न ट्याङकर मजदरुक  नामक  दईु वटा तनवेदन दिाफ िनु 
आएक  (फायल नं.९ पंख्जका नं.३२/२,३) 

६. म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा तमति २०६९।४।२८ 
देख्ख कायफरि छु।मेर  ख्जम्मेवारी पेट्र तलयम पदाथफक  भण्डारि, अतधकृि तबके्रिािरुलाई पेट्र तलयम 
पदाथफक  तबक्री तबिरि िथा केन्द्रीय कायाफलयमा सम्पकफ  गरी कायफ संचालन गने गराउने ि , ल ड 
तलई आएका ट्याङकरिरुलाई नेपाल आयल तनगमक  तसस्टम अनसुार हफल्डमा खहटएका 
अतधकृििरु दीपेन्द्र बस्नेि र रहवन कुमार राउिले ट्याङकरक  तसल र क्वातलटी चेक जाँच गरी 
दरुुस्ि भएमा तडप मा खाली गने गकरन्द्थ्य  र तनजिरुलाई तलख्खिरुपमा ख्जम्मेवारी ददएक  तथएन, 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशन, बेिालपरुबाट नेपाल आयल तनगम भलवारीक  लातग आएका 
ट्याङकरिरु नेपाल भंसार आउने गदफछन र भंसार पास गराउनका लातग नपेाल आयल तनगमका 
एक जना कमफचारी र तनगमले तबगि देख्ख ि केक  सत्य साई ख्क्लयकरङग एजेन्द्टबाट पास गराउने 
गरेक   र प्रज्ञापन पत्रमा भंसार मिसलु बापि लाग्ने शूल्क बझुाए पिाि ट्याङकरिरु पास िनु्द्छ 
र गिुस्िर, पकरमािक  ख्जम्मेवारी ढुवानीकिाफक  िनु्द्छ, PDO बम ख्जमका पेट्र तलयम पदाथफ छ छैन ्
चेक जाँच गने र भंसार पास गने ख्जम्मेवारी तनगमका कमफचारीिरुले भंसारमा ट्याङकर चेक जाँच 
गने तसस्टम नभएक  र सम्बख्न्द्धि कमफचारीिरुबाटनै संचालन गनफ बाध्य भएक  र भंसारकै 
कमफचारीिरुबाट चेक जाँच गरी भंसार पास िनु्द्थ्य ।ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट नेपाल आयल 
तनगमका लातग ल्याएका पेट्र तलयम पदाथफ तडप मा नपयुाफउदै बाट मै  ख्झकी तबक्री तबिरि गने 
गरेक  भने्न सम्बन्द्धमा मलाई कनै हकतसमक  जानकारी तथएन । नेपाल आयल तनगमक  मापदण्ड 
अनसुार गिुस्िर िथा पकरमाि प्राप्त भय  भएन हफल्डमा खहटने कमफचारीिरुलाई तनदेशन ददएक  
तथए र म आफू कायफ ब्यस्ििाका कारि आफ्नै तनगरानीमा तसल चेक जाँच गरी ट्याङकर खाली 
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गराउन ुसंभब नभएक , NOC लेख्खएक  बकुमा  ट्याङकर नम्बर, रकम मैले नलेखेपतछ प्रय जन 
संग सम्बन्द्ध िदैुन र कसले लेखेक  ि  मलाई थािा नभएक  र यसक  ख्जम्मेवारी मलाई तलन 
तमल्दैन,ट्याङकर चालक र सि-चालकिरुले गरेक  बयान अनसुार  नेपाल आयल तनगम भलवारी 
तडप का कमफचारीक  तमल मि मा पेट्र तलयम पदाथफ ६० तलटर ख्झकी तबक्री तबिरिक  बारेमा 
मलाई हफल्ड खहटने रहवन कुमार राउि, दीपेन्द्र बस्नेि र अन्द्य  सिय गी कमफचारीिरुले मलाई 
जानकारी नगराएक , यस आय गबाट खहटएका ट लीले बरामद गरी ल्याएक  डुब्लीकेट बकुिरुमा 
तडप  िाहकम भनी रु.५०००।-के प्रय जनक  लातग लेख्खएक  ि  मलाई जानकारी भएन, नेपाल 
आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षते्रीय कायाफलय, भलवारीले नेपाल आयल तनगमलाई कुनै िानी 
न क्सानी नपयुाफएक  र ट्याङकर ब्यवसायीिरुसंग ब्यख्क्तगिरुपमा आतथफक लाभ नतलएक , 
ट्याङकरिरुमा बढी पेट्र तलयम पदाथफ िाली ल्याएक  कुरा मलाई मिेश दािालले मलाई जानकारी 
समेि नगराएक ले जानकारी नभएक  भने्न समेि ब्यि राक  पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय 
भलवारीका तनतमत्त प्रमखु प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमीले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज। 

७. म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारीमा तमति २०६९ साल माघ देख्ख 
कायफरि छु, मलाई तलख्खि रुपमा कुनै ख्जम्मेवारी ि केक  छैन, मौख्खक रुपमा बसी काम गकर 
रिेक  छु, तनगमले ददएक  लस टागेट तभत्र रिी कायफ गदफछु, ल ड भएर आएका ट्याङकरलाई 
नापजाँच गरी तडप मा खाली गने र आवश्यकिा अनसुार पेट्र तलयम पदाथफ बजारमा पठाउने र 
कायाफलय प्रमखुले लाए अह्रएक  अरु काम कायफिरु समेि गने, इख्ण्डयन आयल कपोरेशनले 
उपलब्ध गराएक  चलान अनसुारक  पेट्र तलयम पदाथफ नभए ट्याङकरिरुका चालकिरुलाई कडा 
चेिवानी ददई तसल नभएक  खण्डमा के गने भने्न कुनै स्पष्ट तनयम नभएक ले अब आईन्द्दा त्यस्ि  
नगनुफ भने्न गरेक  तथए। N०C उल्लेख भएका उक्त कपीक  पानामा ट्याङ्कर नम्बर र रकम 
उल्लेख भएक  फ ट कपी पाना देखे, स  मा लेखेक  अक्षर मेर  ि ईन । स  कसले लेखेक  ि  
मलाई थािा छैन । कुन कमफचारीले हवकाश क्षेत्रीलाई ददए मलाई थािा छैन । चालक ध्रवु 
चौधरी समेिले बयान गदाफ तसल ि डी िेल ख्झहक तबक्री गरेक  भने्न सन्द्दभफमा मलाई थािा छैन । 
मेर  कुनै हकतसमक  क िी सँग तमल मि  छैन । २०७१।०१।१६ गिे अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय ग िथा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले तबतभन्न ट्याङ्करिरुबाट तसल ि डी िेल 
ख्झकेक  अवस्थामा पक्राउ गकरएक  र चालकिरुक  बयानमा तसल ि डेक  अवस्थाक  बारेमा 
कमफचारीलाई थािा छ भने्न कुरा सरासर झठु  ि  । बरामद भएका डुब्लीकेट बकुमा लेख्खएका 
कुराक  जानकारी नभएक  । ईख्ण्डयाबाट िेल थप गकर ल्याउने र स  बापि िामीलाई रकम 
ददन्द्छु भने्न कुर  सरासर गलि ि  । तनगमले ि केक  न क्सानी प्रतिशि भन्द्दा तनकै िल बसी 
कायफ गरेक  िुँ भने्न समेिका नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीका 
प्रवन्द्धक प्रतिवादी दीपेन्द्र बस्नेिले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गमा गरेक  बयान कागज । 
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८. म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारीमा तमति २०७० साल री ावि देख्ख 
कायफरि छु, मलाई तलख्खि रुपमा कुनै ख्जम्मेवारी ि केक  छैन, मौख्खक रुपमा बसी काम गरी 
रिेक  छु, तनगमले ददएक  लस टागेट तभत्र रिी कायफ गदफछु, ल ड भएर आएका ट्याङकरलाई 
नापजाँच गरी तडप मा खाली गने र आवश्यकिा अनसुार पेट्र तलयम पदाथफ बजारमा पठाउने र 
कायाफलय प्रमखुले लाए अह्रएक  अरु काम कायफिरु समेि गने गदफछु, इख्ण्डयन आयल कपोरेशनले 
उपलब्ध गराएक  चलान अनसुारक  पेट्र तलयम पदाथफ नभए ट्याङकरिरुका चालकिरुलाई कडा 
चेिवानी ददई तसल नभएक  खण्डमा के गने भने्न कुनै स्पष्ट तनयम नभएक ले अब आईन्द्दा त्यस्ि  
नगनुफ भने्न गरेक  तथए। NOC उल्लेख भएका उक्त कपीक  पानामा ट्याङ्कर नम्बर र रकम 
उल्लेख भएक  फ ट कपी पाना देखे, स  मा लेखेक  अक्षर मेर  ि ईन । स  कसले लेखेक  ि  
मलाई थािा छैन । कुन कमफचारीले हवकाश क्षेत्रीलाई ददए मलाई थािा छैन । चालक ध्रवु 
चौधरी समेिले बयान गदाफ तसल ि डी िेल ख्झकी तबक्री गरेक  भने्न सन्द्दभफमा मलाई थािा छैन । 
मेर  कुनै हकतसमक  क िी सँग तमल मि  छैन । २०७१।०१।१६ गिे अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय ग िथा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले तबतभन्न ट्याङ्करिरुबाट तसल ि डी िेल 
ख्झकेक  अवस्थामा पक्राउ गकरएक  र चालकिरुक  बयानमा तसल ि डेक  अवस्थाक  बारेमा 
कमफचारीलाई थािा छ भने्न कुरा सरासर झठु  ि  । बरामद भएका डुब्लीकेट बकुमा लेख्खएका 
कुराक  जानकारी नभएक  । ईख्ण्डयाबाट िेल थप गकर ल्याउने र स  बापि िामीलाई रकम 
ददन्द्छु भने्न कुर  सरासर गलि ि  । तनगमले ि केक  न क्सानी प्रतिशि भन्द्दा तनकै िल बसी 
कायफ गरेक  िुँ भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीका 
सिायक प्रवन्द्धक प्रतिवादी रहवन कुमार राउिले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज। 

९. म तमति २०६८ मंसीर देख्ख बकरष्ट सिायक पदमा नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा कायफरि 
छु, मेर  काम कायाफलय प्रमखुले लाए अह्रएक  लेखा सम्बन्द्धी काम गने ि , ट्याङकरले तलएर 
आएक  invoice क  आधारमा भंसारले ि हकएक  दर अनसुार प्रज्ञापन पत्रिरुक  कुल रकम 
भंसारक  नाममा A/c payee cheque ददने कायफ रिेक  प्रज्ञापन पत्रिरु भंसार एजेन्द्टले ियार पारी 
सकेक  िनु्द्छ ,मलाई बेलहिया भैरिवा भंसार कायाफलयिरुमा A/c payee cheque ददने मलाइ 
लेखापाल र कायाफलय प्रमखुक  मौख्खक आदेस छ, म लेखा समिुक  कमफचारी भएक ले पेट्र तलयम 
पदाथफिरुक  भंसार तबतलङ गराउदा चलानक  आधारमा भंसार मिसलु तिने गकरन्द्छ । भारिबाट 
आयि भएक  पेट्र तलयम पदाथफक  ट्याङकरक  तसल मेर  कायफ तबवरि नरिेक , तसल र पकरमाि 
िेने ख्जम्मेवारी मेर  नरिेक ,कुन ट्याङकरले कति पकरमािमा िेल ल्याए मैले चेक जाँच गदैनथ्ये, 
भंसार क्लीयर गने रकम मात्र बझुाउने गथ्ये भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल आयल तनगम 
पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीका वकरष्ट सिायक िथा पेट्र तलयम पदाथफ भंसार छुटाउन जाने 
कमफचारी मिेश दािाले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  
बयान कागज । 
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१०. म नेपाल आयल तनगम तलतमटेड पख्िमान्द्चल क्षते्रीय कायाफलय भलवारीमा तमति २०६९ साल 
री ावि १ गिे देख्ख २०६९ फागनु १२ गिे सम्म कायफरि तथए, तलख्खि रुपमा उक्त समयमा 
कसैलाई पतन कायफ तबभाजन ददएक  तथएन, क्षेत्रीय कायाफलय प्रमखुले प्रशासन र अप्रशेनमा काम 
गनुफ भनेपतछ दबैु िफफ  काम गरेक  ि , ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट ल ड भई नेपाल आयल 
तनगम तलतमटेडक  लातग ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफक  तसल चरक जाँच गकरन्द्छ र ल्याबले Qurtliy 

Ok  गरे पिाि अप्रशेन अहफसरले िेने गकरन्द्छ , अरु अहफसरले जस्िै मैले पतन स िी अनसुार कायफ 
गरेक  ि , तसल ि डी बाटमै पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी तबक्री तबिरि गने गरेक  बारेमा मलाई कुनै 
जानकारी तथएन, जे जस्ि  अवस्थामा आएक  िनु्द्थ्य  स क  जानकारी क्षेत्रीय प्रमखुलाई जानकारी 
गराइन्द्थ्य  तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक बाट बरामद भै आएक  NOC उल्लेख भएक  रफ कहपक  
पानामा टैंक ट्रक नम्बर र रकम उल्लेख भएक  फ ट कपी कागज सम्बन्द्धमा मलाई थािा 
नभएक  र रकम मैले लेखेक  िैन,् उक्त NOC रफ प्याडमा लेखेक  समयमा म उक्त कायाफलयमा 
कायफरि नरिेक , यदद तनगमकै कमफचारीले रिेछ भने उक्त राइहटङ्ग पकरक्षि गराई तनजलाई कडा 
कारवािी िनु ु पछफ नाप जाँच गदाफ जे जति पकरमाि कम छ त्यसक  चलान बकुमै CL उल्लेख 
गकरन्द्छ र भाडाबाट कट्टा गकरन्द्छ। बझाउने गरेक  सम्बन्द्धमा मलाई जानकारी नभएक  र मैले 
उक्त रकमक  कुनै हिस्सा नतलएक  भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय 
कायाफलय भलवारीका सिायक प्रबन्द्धक प्रतिवादी अख्जि कुमार प खरेलले गरेक  बयान कागज । 

११. म तमति २०६८ साल मंसीरदेख्ख नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा 
कायफरि तथए इख्ण्डयन आयल कपोरेसनबाट पेट्र तलयम पदाथफ तलई आएका टैंक ट्रकिरुक  
तसल,तडप र गिुस्िर म र मेर  साथी देबेन्द्र के.सी.अख्जि कुमार प ्ले र ल्याबका ग तबन्द्द 
अतधकारीले गिुस्िर चेक जाँच गनुफ िनु्द्थ्य   तसल,तडप चेक जाँच गरी दठक छ भने मात्र ट्याङकर 
खाली गकरन्द्थ्य , चालक सदुदप काकी र ध्रबुफराज चौधरीले भनेका कुरा मा सत्यिा छैन मैले खाली 
गरेक  ट्याङकरमा तसल ि डेक  तथएन, उक्त तमतिमा म अन्द्यत्र सरुवा भई सकेक ले मलाई 
जानकारी भएन र कसैशंग मेर  तमल मि  छैन, मैले ब्यख्क्तगि लाभक  लातग उक्त कायफ नगरेक  
यस घटना बारेमा मलाई केिी जानकारी छैन हकनहक म २०६९ काख्त्तक २७ गिेनै सरुवा भएर 
गएक  तथए भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा 
कायफरि भई िाल अवकाश प्राप्त रामभक्त काकीले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा गरेक  बयान 
कागज। 

१२. म तमति २०६९ मंसीर ६ देख्ख फागनु २ गिे सम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय 
कायाफलय भलवारीमा कायफरि तथए मलाई कुनै तलख्खि ख्जम्मेवारी ि केक  तथएन क्षेत्रीय प्रमखुक  
मौख्खक आदेशले मैले  २०६९।८।७ देख्ख २०६९ माघ १४ सम्म अप्रशेनमा कायफ  गरेक  
ि । तसल ि डीएक  पाईएमा स  गाडीक  क्वातलटी पकरमाि मापदण्ड अनसुार छ छैन चेक जाँच 
गरी स  क  जानकारी क्षेत्रीय प्रमखु ज्यूलाई जानकारी गराईन्द्थ्य , बाट मा िेल ख्झकी तबक्री गरेक  
भने्न बारेमा मलाई जानकारी नभएक  NOC उल्लेख भएक  रफ कपीमा मैले लेखेक  िैन, उक्त 
तमतिमा म त्यािाँ कायफरि तथईन चालक र सि-चालकले तसल ि डी िेल च री गरी तबक्री गरेक  
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भने्न सम्बन्द्धमा मेर  संलग्निा नरिेक  र मैले क िी कसै संग कुनै हकतसमक  रकम नतलएक , 
तमति २०७१।१।१६ गिे ख्जल्ला प्रिरी कायाफलयबाट पक्राउ परेका टैंक ट्रकिरुक  तसल ि डी 
िेल ख्झक्ने अवस्थामा म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा कायफरि 
तथईन र रकम तलन्द्थ्य  वा तलंदैन तथय  मलाई जानकारी नभएक  भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल 
आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा उप-प्रबन्द्धक प्रतिवादी कौशवराज आचायफले 
मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

१३. म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा तमति २०६९।१०।२ देख्ख  
शरुु तनयूख्क्त भई िाल सम्म कायफरि छु, क्षेत्रीय प्रमखुले मौख्खक रुपमा मलाई २०७०।३।१५ 
गिे सम्म अप्रशेन सम्बख्न्द्ध काम लगाएक  स  अवस्थामा म, दीपेन्द्र बस्नेि र अख्जि कुमार 
प ्ले समेिले तसल, िेने गकरन्द्थ्य  र पतछ मलाई क्षेत्रीय प्रमखुले मौख्खक रुपमा तभत्रीक  प्रशासन 
सम्बख्न्द्ध काम गनुफ भतन िटाएर स  ख्जम्मेवारी ददपेर बस्नेि र रहवन कुमार राउिले तमति 
२०७१।१।१५ सम्म गनुफ भएक  ि  तमति २०७१।१।१६ देख्ख मैले अप्रशन सम्बख्न्द्ध काम 
गरेक  छु, चलान तबवरिमा अतधकृि स्िरका कमफचारीले सिी गने भनेक  िदुाँ स  अबतधमा मैले 
पतन सिी गरेक  िुँ गिुस्िर पकरक्षि गने काम ल्याबमा काम गने ग तबन्द्द अतधकारी गने र 
सेम्पतलङ्ग पिाि: टंक ट्रकक  पकरमाि मापन दीपेन्द्र बस्नेि र मैले गरेक  ि , पकरमािमा लस 
जनाई स  क  तबवरि चलानमा उल्लेख गरी ढुवानीकिाफक  ढुवानी भाडाबाट कट्टा गकरने चलन 
तथय  उक्त लेटर प्याडमा लेख्खएक  टैंक ट्रक नं. र पैसा कसले कर कति कारिले र लेखेक  ि  
मलाई थािा छैन र उक्त समयमा म अप्रशेनमा काम गददफनथे तबक्कीबाट स  रकम लान ेर बझुाउन े
कुरामा मेर  कुनै संलग्निा नभएक  र म भलवारी तडप मा कायफरि अचस्थामा मलाई िाल सम्म 
कसैले रकम नददएक  र क िी कसैसंग रकम माग पतन नगरेक  र उक्त रकम कसले तलन्द्थ्य  
भने्न कुरा मलाई जानकारी नभएक  भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय 
कायाफलय भलवारीका सिायक प्रबन्द्धक प्रतिवादी ददपक प्रसाद ख्घतमरेले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा 
गरेक  बयान कागज । 

१४. म आ.ब.२०६७/२०६८ देख्ख तमति २०६९।९।९ सम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल 
क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा कायफरि रिेक  र उक्त समयमा अप्रसेन अन्द्िफगि पाटीक  तडमाण्ड न ट 
गरी िाहकमसंग पेश गरी त्यसैक  आधारमा पाटीिरुक  पेट्र तलयम पदाथफ तबिरि कायफ तमलाउथ्ये 
र म त्यिा कायफरि रिदाँ नेपाल आयल तनगमक  लातग आएक  ट्यांकरिरुक  अप्रसेन र तडप िेने 
कायफ प्रलयङ्कर आचायफ, तबरेन्द्र तमरी , रामभक्त काकी, कौशवराज आचायफ र अख्जि प ्ले तथए र 
कहिलेकािी ीँ अप्रसेन िेने साथीिरुक  अनपुख्स्थिमा कायाफलय प्रमखुले खटाएक  अवस्थामा अप्रसेन 
िेने काम गथे, ट्याङकर चालकिरुले बाट मा िेल ख्झकी तबक्री तबिरि गरेक  कुरा मलाई थािाँ 
नभएक  र उक्त Noc क  कागजमा लेख्खएक  करपोट मैले नलेखेक  र कसले लेखेक  ि  मलाई 
जानकारी नभएक  प्रत्येक ट्यांकरबाट ६० तलटरदेखी २०० तलटरसम्म िेल ख्झकेक  र तबक्की भन्ने 
ब्यख्क्तक  रेकडफ देखाएक मा स  कायफमा म संलग्न नभएक  उक्त बकुमा उलेख्खि रकम क  
कसलाई ददन्द्थ्य  मलाई जानकारी छैन र मैले तलएक  पतन छैन भने्न समेि ब्यि राक  नेपाल 
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आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीमा कायफरि भई िाल अवकाश प्राप्त देबेन्द्र 
बिादरु के.सी.ले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान 
कागज । 

१५. म तमति २०७० आश्वीन महिना देख्ख भैरिवा भंसारमा भंसार अतधकृि पदमा कायफरि छु। भंसार 
ऐनले ब्यवस्था गरे अनसुार िीन हकतसमका ब्यवस्था िनु्द्छ । जस्मा (१) रेड च्यानल,(२) एल  
च्यानल (३) तग्रन च्यानल िनु्द्छन तग्रन च्यानलमा पने सामातग्रक   भौतिक पकरक्षि गरीदैन, यसै 
अनसुार नेपाल आयल तनगमले पैठारी गने पेट्र तलयम पदाथफक  तबल तबजक मात्र चेक जाँच गरी 
भौतिक पकरक्षि नगरी जाँच पास गकरन्द्छ । स िी अनसुार मैले चेक जाँच नगरी छातड ददएक  ि । 
भंसार ऐन २०६४ क  दफा ७६ क  ब्यबस्था अनसुार भंसारमा पेश गरेक  तबल तबजक र भंसार 
प्रज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरेक  पकरमाि भन्द्दा फरक पारेमा सम्बख्न्द्धि माल धनी नपेाल आयल 
तनगमले नै ख्जम्मेवारी तलन ु पछफ। उक्त प्रज्ञापन अनसुार नै भौतिक पकरक्षि नगरेक  िुँ मलाई 
कारवािी िनु ु पदैन जे कारवािी गनुफ पने ि  नेपाल आयल तनगमलाई नै िनु ु पछफ भने्न समेि 
ब्यि राक  भैरिवा भंसार कायाफलयका भंसार अतधकृि पावफिी रमि दािालले मदु्दा अनसुन्द्धानक  
क्रममा गरेक  बयान कागज । 

१६. म बैधातनक रुपमा भंसार तबभागबाट ईजाजि पाएक  तमति २०५७।५।३० बाट म एजेन्द्टक  
रुपमा आयल तनगमक  भंसार सम्बन्द्धी कायफ गदै आएक  छु,भंसार क्षेत्रमा आएक  पेट्र तलयम 
प्र डक्ट भारतिय आयल तनगमवारारा जारी गकरएक  चलानक  आधारमा क्वान्द्टीटी एंव मूल्य 
अनसुारक  प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गदफछु, भंसार अतधकृििरुले चेक जाँच गरी प्रकृया आगाडी 
बढाउछ, आयल तनगमबाट तनयूक्ती कमफचारीले चेक काटी भंसार कायाफलय ख्स्थि राहिय बाख्िज्य 
बैंकमा चेक बझुाई भपाफईक  रतसद बझुाई ट्याङकर नम्बर हटपेपतछ भंसारक  Exit Gate बाट 
भंसारक  कमफचारीलाई ख्जम्मा ददन्द्छ, भंसार कायाफलयमा िेल चेक जाँच गने इक्यूपमेन्द्ट नभएक ले 
र उक्त भौतिक चेक जाँचक  सतुबधा नभएक ले नेपाल सरकारक  स्वातमत्वक  पेट्र तलयम प्र डक्ट 
भएक ले तबश्वासक  आधारमा ट्याङकर नं.र कागजाि तभडाई चेक जाँच पास गदफछौ र त्यस 
ददनक  ढुवानी गरी आएक  ट्याङकर नं. सहिि पास भई सकेपतछ Exit Gate बाट आयल 
तनगमबाट खहटएका कमफचारीक  ख्जम्मा लगाईन्द्छ, िेल बहढ आएक  सम्बन्द्धमा मेर  कुनै 
तमल मि  छैन, PD० मा उल्लेख्खि मात्र पकरमाि मैले भंसार छुटाएक  ि  यसक  ख्जम्मेवारी नेपाल 
आयल तनगमक  िनु्द्छ, भंसार क्लीयकरङ एजेन्द्टक  पाकररी ातमक नेपाल आयल तनगमले नददने र 
ट्याङकर ब्ययसायी संघ वारारा तनधाफकरि गकरएक  िनु्द्छ र स िी बम ख्जम पाकररी ातमक तलईन्द्छ, 
नेपाल सरकारक  राजस्व चिुावटमा मेर  संलग्निा नरिेक  र यसक  सम्पिुफ ख्जम्मेवारी नेपाल 
आयल तनगमक  ि  भने्न समेि ब्यि राक  एजेन्द्ट शान्द्ि कुमार शमाफ (उपाध्याय)क  मदु्दा 
अनसुन्द्धानक  क्रममा भएक  बयान कागज । 

१७.  मेर  नाममा ल.ु१ ख.२५१७,ना.२ ख.१८४४,ल.ु१ ख.१९८२ र ना.४ ख.३९६८ क  
ट्याङकरिरु िनु र मेर  री ीमिी गंगा कुमारी कँुवरक  नाममा ना.४ ख. ३९६७ नंम्बरक  
ट्याङकर रिेक  र सबै ट्याङकरिरु मैले नै संचालन गरेक  छु । यी ट्याङकरिरुले पेट्र तलयम 
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पदाथफ ढुवानी गदफछ र य  बािेक मेर  ख्जल्ला रुपन्द्देिी बटुवल-१० मा तमलन बदफश नामक  
पेट्र ल पम्प ख तल तबक्री तबिरि गने गरेक  छु, उक्त ट्याङकर चालक र सि-चालकिरुलाई 
मातसक रु.३०,०००।- िलव ददने गछुफ । चालक ख्शव चौधरीले िेल ख्झकी च री गरी तबक्री 
तबिरि गने गरेक  सम्बन्द्धमा भारि बेिालपरुबाट लगाइक  तसल चडुाएक  अवस्थामा नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप ले िामी ब्यबसायीिरुलाई पत्रचार गरी कारवािी गनुफ पने तथय  । 
सम्झ िा बम ख्जम पेट्र तलयमा पदाथफ तनगमलाई बझुाउने मेर  ख्जम्मेवारी ि , िानी न क्सानी भएक  
रकम मैले तिदै आएक  छु नेपाल आयल तनगमलाइ भएक  िानी न क्सानी तिनफ बझुाउन ियार छु 
आगामी ददनमा नेपाल आयल तनगमलाइ क्षति नपयुाफउने ड्राइभर राखी पिुफ सिय ग गने छु, ख्शव 
चौधरीले भने बम ख्जम ६० तलटर िेल ख्झकी च री गरी तबक्री तबिरि गने गरेका छन ् भने्न 
सम्बन्द्धमा ज  जसक   तमल मि मा तबक्री तबिरि गरेक  छ, तनजिरुलाई कारवािी िनु ुपछफ भने्न 
समेि ब्यि राक  ट्याङकर धनी िकर बिादरु कँुवरले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा 
गरेक  बयान कागज । 

१८. म पेट्र तलयम पदाथफक  कार बारमा तमति २०४६ साल देख्ख संलग्न छु, मेर  पम्पबाट दैतनक 
सरदर २५०० देख्ख ३००० सम्मक  पेट्र तलयम पदाथफ तबक्री िनुे गरेक  छ,िाम्र  ट्याङकरलाई 
संचालन गने सम्पिुफ ख्जम्मेवारी नेपाल आयल तनगमकै िनु्द्छ िामी महिना महिनामा आयल तनगममा 
गै भाडा बझु्ने काम िामीबाट िनु्द्छ, ढुवानी गदाफ भएक  कमी कमज रीक  बारेमा नेपाल आयल 
तनगमले तलख्खि अथवा मौख्खक कुनै जानकारी दददैन त्यसैले आफ्न  ड्राइभर र खलासीलाई सचेि 
गराउने कायफ नभएक , नेपाल आयल तनगमबाट PDO बखु्झसकेपतछ भारिमा गै PDO अनसुारक  
पेट्र तलयम पदाथफ ल ड गरी नेपाल आयल तनगमक  तडप  सम्म तसल सहिि यथाविरुपमा ढुवानी 
गनुफ पने ख्जम्मेवारी िामी ढुवानीकिाफक  ि  स्वीकार गदफछु, रतसद ठेलीमा देख्खए अनसुारक  
जतिपतन रकम उल्लेख छ ड्राईभरले टेम्पेचरबाट पाउने सतुबधाक  िेल ख्झक्ने र बेच्ने काम आज 
देख्ख नभएर नेपाल आयल तनगमले कार बार गनफ थालेकै समय देख्ख ि  भने्न मैले थािा पाएक  छु, 
क्षेत्रीय प्रबन्द्धक नागेन्द्र कुमार कुमीले मैले नै सनेु्न गरी भनु्न भएक  तथय  प्रत्येक हट्रपमा २० 
तलटर ख्झकेर ल्याउदा छुट ददएकै छौ लालचा बढी गनुफ िदैुन भने्न भनाईले ५ चेम्बर िनु े
ट्याङकरबाट २० तलटरक  दरले १०० तलटरक  रकम ड्राईभरले तलने र य  रकम िामी सािलेु 
मैले मात्र नभएर अरुले पतन पाउदैनन ्ड्राईभरले ख्झकेर बेचेक  िेलक  आम्दानीमा मेर  संलग्निा 
छैन, म ट्याङकर धनी भएक  िैतसयिले यस्ि  कायफक  तबर ध गनुफ पने ख्जम्मेवारी ि  म स्वीकार 
गदफछु, नेपाल आयल तनगमले जव सम्म ट्याङकर धनीलाई क्वातलटी र क्वाख्न्द्टहटक  बारेमा 
जानकारी गराउदैन िव सम्म िामीलाई थािा िदैुन, नेपाल आयल तनगमका कमफचारी र चालक 
समेिक  तमल मि मा  भएक  ि  यस्ि  नभएक  भए िामी ट्याङकर धनीलाई ब लाई ट्याङकरबाट 
भएक  गतितबतधक  बारेमा जानकारी गराउने मात्र नभई कारवाफिी समेि गनुफ पने तथय  ,जनु काम 
आज सम्म भएक  छैन, टेम्पटचर लस बापिक  नपगु भएक  िेलक  िजाफना प्रत्येक हट्रपमा 
बझुाउदै आएक  छु, तबक्की भने्न तबकाश क्षेत्रीले नेपाल आयल तनगमबाट िामीकाँिा िेल तलएर 
आउने भएक  िनुाले ख्चनके  छु, िर उसंग काम गने राजन रायमाझीलाई ख्चनेक  छैन र आज 
सम्म झैझगडा र करसईवी पतन छैन, िेल थक गरी ल्याएक  भने्न बारेमा मलाई जानकारी छैन, 
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नेपाल आयल तनगमका कमफचारीक  ड्राईभरसंग तमल मि  भएक  छ हकन भने तडजेलमा महट्टिेल 
तमसाएर ल्याएक  ल्यावटेष्टबाट थािा िनु्द्छ र िपाईक  गाडीले तमसावट िेल ल्याएक  छ भनेर 
जानकारी नददनकु  पछाडी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी र ड्राईभरक  तमल मि  भएकै िनुपुछफ, 
मेर  संलग्निा छैन, नेपाल आयल तनगम क्षेत्रीय कायाफलयका कमफचारीक  रकमक  चलखेल चरम 
रुपमा िनु े गरेक  छ, ३ बषफक  कायफकालमा करौडौक  सम्पति ज ड्ने काम िनु्द्छ भने्न समेि 
ब्यि राक  ज्य ति केन्द्र पेट्र ल पम्पका संचालक शंकर भट्टराईले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गमा गरेक  बयान कागज । 

१९. म २०५७ साल देख्ख पेट्र तलयम पदाथफक  क  कार बारमा संलग्न छु, मेर  पम्पक  नाम बधु्दमाया 
सप्लाफयस प्रा.तल. ि , िाल पेट्र ल,तडजेल,महट्टिेल र म तबकलक  कार बारमा संलग्न छु, मेर  पम्पमा 
दैतनक रुपमा सरदर तडजेल ४ देख्ख ७ िजार सम्म तडमाण्ड गकरन्द्छ िर िेल पाइदैन, नेपाल 
आयल तनगममा िेलक  अभाब भई रिन्द्छ, तडजेलक  तबक्री पतन दैतनक १२०० तलटर िनु्द्छ । 
तनगमले िेल बार अनसुार बाडने गदफछ, महट्टिेलक  िकमा तसजन अनसुार ३०० देख्ख ४०० 
तलटर तबक्री िनु्द्छ,  तबक्की भने्न तबकाश क्षेत्रीक  घरमा फेला परेका कागजाििरु मध्ये हिसाब 
राखेक  कापीमा मेर  पम्पक  नाम लेख्ख तबतभन्न तमतिमा िेल पठाएक  झटु  ि  ।मेर  नाम प लेक  
िनु सक्छ यसमा मलाई कुनै जानकारी छैन, नेपाल आयल तनगमबाट मात्र पेट्र तलयम पदाथफ 
खकरद गरी तबक्री तबिरि गरेक  छु, मैले ददनभरीमा बेचेक  िेलक  हिसाब राख्न े गरेक  छु, 
पेट्र तलयम पदाथफ तबक्री गदाफ प्रत्येक ब्यख्क्तलाई नभई भ्याट तबल माग्ने ब्यख्क्तलाई मात्र ददन े
गरेक  छु, अहिलेसम्म कर कायाफलय र िाम्र  तबच कुनै तबबाद नभएक , साझै भ्याट तबल काहटन्द्छ 
र तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  घरबाट मेर  पम्पमा पेट्र तलयम पदाथफ नल्याएक ले नेपाल आयल 
तनगमलाई िानी न क्सानी नपयुाफएक  र यसमा मेर  कसैसंग तमल मति नभएक  भने्न समेिक  
बिुमाया आयल सप्लाफयस प्रा.तल.का संचालक राज ु न्द्यौपानेले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गमा गरेक  बयान कागज ।  

२०. मैल तडजेल र पेट्र लक  कार बार गरेक  २०६८ साल फागनु महिना देख्ख ि  । मैले रुपन्द्देिी 
ख्जल्लाक  भलवारी ख्स्थि तडप बाट खकरद गदाफ आफ्न  पाल  अनसुार िप्तामा ३ ददन तडमाण्ड गनफ 
पाईन्द्थ्य  । तडजेल कहिले ३ िजार तलटर, कहिले ४ िजार तलटर र कहिले १२ िजार तलटर 
िेल पाईन्द्थ्य  । पेट्र ल आवश्यकिा अनसुार ३ िजार देख्ख ६ िजार सम्म अनकुुल िेरेर खकरद 
तबक्री िनु्द्थ्य  । ट्याङ् कर संचालन गने सम्पिुफ ख्जम्मेवारी नेपाल आयल तनगमक  िनु्द्छ । 
ट्याङ् कर कहिले भारिक  बेिालपरु पठाउने बेिालपरुबाट ल ड भईसकेपतछ उक्त पेट्र तलयम पदाथफ 
तबमा गरेक  िनु्द्छ । त्यसमा ट्याङ् कर धनीिरुले गतिहवधी बझुी राख्न आवश्यकिा देख्खदैन । 
ट्याङ् कर ले ल्याएक  ईन्द्धन तनगमलाई बझुाउन िाम्र  ख्जम्मेवारी ि  । िेल ल्याउने क्रममा तसल 
सहिि बझुाए नबझुाएक  आयल तनगमले  िाल सम्म मलाइ कहिले पतन जानकारी नगराएक  िुँदा 
यसमा नेपाल आयल तनगमक  ख्जम्मेवारी ि  । तबतभन्न ठेली भरपाई भएका जनु जानकारीिरु मैले 
प्राप्त गरे िेल ख्झहकएक  रकम बझेुक  उल्लेख रिेछ । उक्त रकम मैले प्राप्त नगरेक , स  सबै 
रकम ड्राईभरले नै बखु्झ तलएक  ि  । िेल ख्झक्ने र बेच्ने काम सबै ड्राईभरले नै गरक  ि  
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मलाई थािा छैन । मैले बझु्दा पहिले देख्ख नै सनुके  आयल तनगमक  माििि गाडी चतल राखेक  
छ भने्न मैले बझेुक  तथए । पत्रपतत्रकामा आए पतछ गलि रिेछ भने्न लाग्य  । पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्ने काममा ड्राईभर संलग्निा भएक  िनु ु पछफ । नेपाल आयल तनगमले िामीलाई जानकारी 
गराउन ु पदफथ्य  । नेपाल आयल तनगमक  कमफचारीले के कसरी ख्झक्ने ख्झकाउने रकम तलन े
गथ्यो त्य  उनीिरुलाई नै थािा ि ला । मेर  बझुाईमा ड्राईभरले पाउने टेम्पेचर लसक  आधारमा 
उसले ख्झकेक  िेल घटेक  िेल आयल तनगमले कटाएर ददने िुँदा दठकै छ जस्ि  लाग्थ्य  । 
तबक्की भने्न तबकाश क्षेत्रीले राखेक  हिसाब अनसुार मेर  पम्पमा िेल लगेक  डाटा िेदाफ मेर  फमफ 
पालसु्थान सप्लायसफक  नाम लेख्खएक  रिेछ । मलाई कुनै जानकारी छैन । मलाइ चाहिने िेल 
आयल तनगमबाट खकरद गकर ल्याएक  ि । तबकाश क्षेत्रीले राखेक  हिसाबक  बारेमा मलाई 
जानकारी भएन । राजेन्द्र रायमाझीलाई मैले ख्चनके  पतन छैन । नािाग िा केिी पदैन । तबक्की 
भने्न हवकाश क्षेत्रीक  घरबाट मैले कुनै हकतसमक  िेल खकरद नगरेक  िुँदा य  आर प मलाई 
स्वीकायफ छैन । नेपाल आयल तनगमबाट मैले तलनपुने भाँडा चलानीबाट तमलाई सकेक  र अन्द्य 
कुनै रकम बझुाउन बाँकी नरिेक  िनुाले यसमा मेर  कुनै बाँकी बक्यौिा छैन । मैले कुनै 
हकतसमक  अनैतिक कायफ नगरेक  भने्न समेि ब्यि राक  पालसु्थान सप्लायसफका संचालक ल क 
प्रसाद भषुालले मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान 
कागज । 

२१. भारि बेिालपरुबाट नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा पेट्र तलयमा पदाफथ तलएर आउन े
ट्याङकरिरु मेर  घर अगाडी र की पाहकफ ङ गरी प्रत्येक ट्याङकरक  प्रत्येक च्याम्बरबाट १० 
देख्ख २० तलटर िेल ख्झकी ददने गथे उक्त िेलका सम्पूिफ हिसाब हकिाब री ीमान तबन द उप्रिेी 
िथा जेठाज ु ज्य ति उप्रिेीले गने गनुफ िनु्द्थ्य  मेर  घरमा ल.ु१ख.६५७९,८२८२ र ८१४७ क  
रिेक ले स िी ट्याङकरक  सतभफस टंयाङकीमा राख्नक  लातग राखेक  ि  । यसरी स्ट र गरी राख्न ु
िदैुन भने्न कुरा मलाई थािा तथएन िेल ल्याउने क्रममा ट्याङकरक  प्रत्येक च्याम्बरबाट १० देख्ख 
२० तलटर िेल ख्झकी ददने र प्रति तलटर १०१।- रुपैयाका दरले खकरद गथ्यो मैले यस्ि  
कार बार गनुफ थालेक  ४ महिना भय  चालकिरुसंग हवन द उप्रिेीले के कति पकरमािमा िेल मगाए 
मलाई थािा भएन । कमफचारी समेिक  तमतलमि  नभई यति धेरै िेल कसरी आउथ्य  मलाई थािा 
भएन।उक्त कुरा री ीमान ्र जेठाजलुाई थािा ि ला यस्ि  काममा प्र त्सािन ददने सबैलाई कारवािी 
िनु ुपछफ भने्न समेि ब्यि राक  ट्याङकर धनी िथा पेट्र तलयमा पदाफथ खकरदकिाफ वहविा उप्रिेीले 
मदु्दा अनसुन्द्धानक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

२२. मैले यस भन्द्दा ३/४ बषफ अगाडी रुपन्द्देिी ख्जल्लाक  देबदि गा.तब.स.ख्स्थि घ डािा भने्न स्थानमा  
महट्टिेलक  तडलर (गंगा इन्द्टरनेशनल) क  नामबाट संचालन गदै आएक  र स  महट्टिेलक  तडलर 
तबक्री गने मनसायले मैले क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी माफफ ि केन्द्रीय कायाफलयमा पठाएक  तथए ँर 
मैले कुनै ब्यबसाय गने तबचारमा तथए ँ। रुपन्द्देिी ख्जल्लाक  पडसरी गा.तब.स.-२  बस्ने रामचन्द्र 
अतधकारीसंग मेर  पूवफ ख्चनजानी तथय  र उनकै जग्गामा मैले १४ वटा ड्रमिरु राखी केिी 
चालकिरुसंग सम्पकफ  गरी नेपाल आयल तनगमक  क टाबाट तनकाल्ने िेल बजार मूल्य भन्द्दा 
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३/४ रुपैया कममा हकनी तबक्री तबिरि गने गरेक  तथए ँ २०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले 
पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । यस्ि  हकतसमक  कायफ गैरकाननुी ि  िर पहिलादेख्खनै गदै आएक ले 
नेपाल आयल तनगमका कमफचारीिरुलाई जानकारी छ। उनीिरु र चालकक  तमतलमि मा यस 
प्रकारक  काम िदैु आएक  ि । तनज रामचन्द्र अतधकारीले चालकिरुलाई भनेर मेर  लातग िेल 
तमलाई ददने गथ्यो, केिी चालकिरु मैले पतन ख्चनके  तथए ँर यस्ि  प्रकारका काम गने ट्याङकर 
चालक, अबैध रुपमा तडप  संचालन गने र नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप क  सबै 
कमफचारीिरुलाई उख्चि कारवािी िनु ु पछफ भने्न समेि ब्यि राक  सरेुश प्रसाद उमरे अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

२३. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भारिबाट १ ददनमा भंन्द्सार छुट गराई नेपाल प्रवेश गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी 
बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल तलई बाहिर तनस्की बाहिरबाट थप ११५३ 
तलटर तडजेल िाल्नक  लातग ट्याङकरमा लगाएक  तसल चडुाई ११५३ तलटर थप गरी जम्मा 
२११५३ तलटर तडजेल तलएर नेपाल प्रवेश गरेक  ि  हवन द उप्रिेी र ज्य ति उप्रिेीले कुरा गरी 
राखेक  मातनस िनु्द्छ तनजबाट मैले थप तडजेल तलएक  छु ।मैले चलाएक  ट्याङकर साथी ध्रवु 
चौधरीले चलाएक  टयांङकरक  तसल ख ली नाम थाँिा नभएक  ब्यख्क्तले ददएक  िेल २,००० 
तलटर िेल खाली  गरी  एउटा च्याम्बर त्यसमा राखी ल्याएक  र स िी िेल हवन द उप्रिेीक  
पडसरीमा अनल ड गदे गरेक  अबस्थामा िामीलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याएक  ि , तडप क  
चलानी भएक  िेल मध्ये ६० तलटर िेल ख्झक्ने कुरा साच  ि  र ६० तलटर िेलक  पैशा िामी 
आफैले तलन ेगरेक  ि । नेपाल आयल तनगमका कमफचारी र ट्याङकर धनीले के कसरी  कति 
रकम ददइ कुरा तमलाउछन उनीिरुलाई नै थािा ि ला त्सैले धनीिरु पक्राउ परेन। प्राय सबै 
ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि  । 
काममा प्र त्सािन गने ट्याङकर धनी च पनारायि रेी ष्ठ,भंसार छली तडजेल मगाउने हवन द उप्रिेी र 
भलवारी तडप का कमफचारी समेिलाई कडा कारवािी गनुफ पछफ भने्न समेि ब्यि राक  ना. ३ 
ख.९७८ क  ट्याङकर चालक प्रमे प्रसाद बिोलाले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा 
गरेक  बयान कागज । 

२४. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल तलई  ५ 
हक.तम.वर आए पतछ नाम थािा नभएक  भारिीय नागकरकलाई भेटी रामचन्द्र अतधकारीले पठाएक  
भनेपतछ २,२०० तलटर तडजेल ददन्द्छ र स  िेल िाल्नक  लातग तसल ि डी िेल िाली 
२२,२००।- तलटर िेल तलई िामी भंसार आउछौ र भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारीले 
भंसार छुटाई ददन्द्छ र रुपन्द्देिीक  पडसरी १ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  ड्रम ट्याङकी राखेक  
ठाउमा आई २,२०० तलटर िेल ख्झहक बाँकी रिेक  २०,०००।- तलटरबाट पतन ६० तलटर 
िेल िामीिरुले ख्झकी बेच्ने गरेक  कुरा साच  ि  र ६० तलटर िेलक  पैश िामी आफैले तलन े
गरेक  ि ।नेपाल आयल तनगमका कमफचारी र ट्याङकर धनीले के कसरी  ख्झकेक  कुरा 
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तमलाउथे उनीिरुलाई नै थािा ि ला । प्राय सबै ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल 
तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि , िस्ि  कायफ गलि ि  भने्न कुरा  िामी पक्राउ परे 
पतछ मात्र थािापाएक  ि  ।यस्ि  काममा प्र त्सािन गने ट्याङकर धनी, भंसार छली तडजेल 
मगाउने रामचन्द्र अतधकारी र भलवारी तडप का कमफचारी समेिलाई कडा कारवािी गनुफ पछफ मैले 
सि-चालक राखेक  छैन ् भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख.६६८३ क  ट्याङकर चालक हपिाम्बर 
गििराजले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

२५. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा १२,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा १२,००० तलटर तडजेल तलई िामी 
भंसार आउछौ र भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारीले भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल आयल 
तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै रुपन्द्देिीक  मधवुतलया-३ ख्स्थि हवकाश क्षेत्रीले भाडामा तलई  
ट्याङकी राखेक  ठाउमा आई ६० तलटर िेल ख्झकी बेच्ने गरेक  र ६० तलटर िेलक  पैश िामी 
आफैले तलने गरेक  ि ।स िी अवस्थामा िामीलाई पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । प्राय सबै ट्याङकर 
चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि , यस्ि  कायफ 
गलि ि  भने्न कुरा  िामी पक्राउ परे पतछ मात्र थािा पाएक  ि  ।यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी समेि थािा छ मैले चलाउने गरेक  ट्याङकरमा सि-
चालक म िन कंडेल छ भने्न समेि ब्यि राक  ना.२ ख. १८४४ क  ट्याङकर चालक ख्शव कुमा 
चौधरीले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

२६. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल इख्ण्डयन 
आयल कपोरेशनबाट  तलई बाहिर तनस्के पतछ हवकाश क्षेत्रीले सेहटङ गरी  भारिीय मलुकुक  नाम 
थािा नभएक  ब्यक्तीबाट तसल चडुाई ४५७४ तलटर तडजेल थप गरी िामी भंसार आउछौ र 
भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारीले भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल आयल तनगम भलवारी 
तडप  नपगु्दै रुपन्द्देिीक  मधवुतलया-३ ख्स्थि हवकाश क्षेत्रीले भाडामा तलई  ट्याङकी राखेक  
ठाउमा आई थप गरी ल्याएक  िेल र हवकाश क्षेत्रीलाई प्रत्यक हट्रपमा ६० तलटर िेल ख्झकी ददन े
गरेक  ि  ६० तलटर िेलक  पैश िामी आफैले तलने गरेक  ि । िेल ख्झक्दै अवस्थामा िामीलाई 
पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । प्राय सबै ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि 
गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि  , यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा िामी पक्राउ परे पतछ मात्र 
थािा पाएक  ि  । यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी र 
ट्याङकर धनी पप्प ुकुमार कशौधन समेिक  तमल मि मा भएक  ि  मेर  टयाङकरमा रिेक  सि-
चालकले समेिले सघाउन ेगरेक  छ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख.६६१६ क  ट्याङकर चालक 
रामचन्द्र चौधरीले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरक  बयान कागज । 

२७. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल इख्ण्डयन 
आयल कपोरेशनबाट तलई बाहिर आएपतछ हवन द उप्रिेीक  सेहटङ अनसुार भारिीय मलुकुक  नाम 
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थािा नभएक  ब्यक्तीबाट ददएक  िेल २,२०० तलटर तसल चडुाई तडजेल थप गरी िामी भंसार 
आउछौ र भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारी मिेश दािालले भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै रुपन्द्देिीक  पडसरी १ ख्स्थि हवन द उप्रिेीक  ड्रम र ट्याङकी 
राखेक  ठाउमा आई थप गरी ल्याएक  िेल र प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर िेल ख्झकी ददने गरेक  
ि  । ६० तलटर िेलक  रु.१०१ रुपैया प्रति तलटरका दरले पैशा िामी आफैले तलने गरेक  ि । 
स िी अवस्थामा िामीलाई पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । प्राय सबै ट्याङकर चालकिरुले बाट मा 
तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि , यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा 
िामी पक्राउ परे पतछ मात्र थािा पाएक  ि  । यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम 
भलवारी तडप का कमफचारी, ट्याङकर धनी च पनारायि रेी ष्ठ र साि ु हवन द उप्रिेी समेिक  
तमल मि मा भएक  ि  यस्ि  काममा प्र िसािन ददने सबैलाई कारवािी िनु ु पछफ भने्न समेि 
ब्यि राक  ल.ु१ ख.६५०८ क  ट्याङकर चालक ध्रवुराज चौधरीले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गमा गरेक  बयान कागज । 

२८. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि  । उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल इख्न्द्डयन 
आयल कपोरेशनबाट तलई बाहिर आएपतछ हवक्की भने्न हवकाश क्षेत्रीक  सेहटङ अनसुार भारिीय 
मलुकुक  नाम थािा नभएक  ब्यक्तीबाट ददएक  िेल ३१५८ तलटर तसल चडुाई तडजेल थप गरी 
िामी भंसार आउछौ र भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारी भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै रुपन्द्देिीक  मधवुतलया ३ ख्स्थि हवक्की भन्ने हवकाश क्षेत्रीक  
ड्रम र ट्याङकी राखेक  ठाउमा आई थप गरी ल्याएक  िेल र आयल तनगमक  िेल प्रत्येक 
हट्रपमा ६० तलटर िेल ख्झकी ददने गरेक  ि  । ६० तलटर िेलक  रु.१०४ रुपैया प्रति तलटरका 
दरले पैशा िामी आफैले तलने गरेक  ि । स िी अवस्थामा िामीलाई पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । 
प्राय सबै ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन 
गरेक  ि , ३१५८ तलटर िेलक  भंसार छली ल्याउदा नेपाल सरकारलाई िानी न क्सानी िनु 
गएक  ि  ।यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा िामी पक्राउ परे पतछ मात्र थािा पाएक  ि  । यस्ि  
काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी, ट्याङकर धनी रुर प्रसाद शमाफ 
र हवक्की भने्न हवकाश क्षेत्री समेिक  तमल मि मा भएक  ि   यस्ि  काममा प्र त्सािन ददने सबैलाई 
कारवािी िनु ुपछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख. ६४८८ क  ट्याङकर चालक सदुदप काकीले 
मदु्दाक  क्रममा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज  । 

२९. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल इख्न्द्डयन 
आयल कपोरेशनबाट तलई बाहिर आएपतछ रामचन्द्र अतधकारीक  सेहटङ अनसुार भारिीय मलुकुक  
नाम थािा नभएक  ब्यक्तीबाट ददएक  िेल २,२०० तलटर तसल चडुाई तडजेल थप गरी िामी 
भंसार आउछौ र भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारी भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल आयल 
तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै रुपन्द्देिीक  पडसरी १ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  ड्रम र अण्डर 
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ग्राउड गरी ट्याङकी राखेक  टिरामा आई थप गरी ल्याएक  िेल र आयल तनगमक  िेल प्रत्येक 
हट्रपमा बढी ६० तलटर िेल ख्झकी ददने गरेक  ि  । ६० तलटर िेलक  रु.१०१ रुपैया प्रति 
तलटरका दरले पैशा िामी आफैले तलने गरेक  ि । स िी अवस्थामा िामीलाई पक्राउ गरी 
ल्याएक  ि  । प्राय सबै ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने 
भएक ले मैले पतन गरेक  ि , २,२००।-तलटर िेलक  भंसार छली ल्याउदा र ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई िानी न क्सानी िनु गएक  ि  ।यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा िामी पक्राउ परे पतछ 
मात्र थािा पाएक  ि  । यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी, 
ट्याङकर धनी लप्प ु चौधरी र रामचन्द्र अतधकारीक  समेिक  तमल मि मा भएक  ि  ।यस्ि  
काममा प्र त्सािन ददने सबैलाई कारवािी िनु ु पछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ख.६६०१ क  
ट्याङकर चालक कुलानन्द्द प खरेलले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आयवगमा गरेक  बयान 
कागज । 

३०. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल इख्न्द्डयन 
आयल कपोरेशनबाट तलई बाहिर आएपतछ ट्याङकर धनी र नेपाल आयल तनगम भलवारी 
तडप कमफचारीक  तमल मि मा तडजेल थप गरी िामी भंसार आउछौ र भंसारमा नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै थप गरी 
ल्याएक  िेल र आयल तनगमक  िेल प्रत्येक हट्रपमा ५० देख्ख ६० तलटर िेल ख्झकी तबक्री गने 
गरेक  ि  । ५० देख्ख ६० तलटर िेलक  रु.९८।५५ पैशा प्रति तलटरका दरले पैशा िामी 
आफैले तलने गरेक  ि । स िी अवस्थामा िामीलाई पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । प्राय सबै 
ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि , 
२०,००० तलटर भन्द्दा बढी िेलक  भंसार छली ल्याउदा र िेल ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई िानी 
न क्सानी िनु गएक  ि  ।यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा िामी पक्राउ परे पतछ मात्र थािा पाएक  
ि  । यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी, ट्याङकर धनी 
समेिक  तमल मि मा भएक  ि   यस्ि  काममा प्र त्सािन ददने सबैलाई कारवािी िनु ु पछफ भने्न 
समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख. ६६०४ क  ट्याङकर चालक िफुानी मल्लािले अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

३१. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी 
गने गदफछु, भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा २०,००० तलटर तडजेल इख्न्द्डयन 
आयल कपोरेशनबाट तलई बाहिर केिओ टाँढा आएपतछ ट्याङकर धनी र नेपाल आयल तनगम 
भलवारी तडप  कमफचारीक  तमल मि मा तडजेल थप गरी िामी भंसार आउछौ र भंसारमा नेपाल 
आयल तनगमका कमफचारी भंसार छुटाई ददन्द्छ र नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै पडसरी 
१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  टिरामा ट्याङकर राखी थप गरी ल्याएक  िेल र आयल तनगमक  
िेल प्रत्येक हट्रपमा बढी ५० देख्ख ६० तलटर िेल ख्झकी तबक्री गने गरेक  ि  । ५० देख्ख ६० 
तलटर िेलक  रु.१०१ रुपैया प्रति तलटरका दरले पैशा िामी आफैले तलने गरेक  ि । स िी 
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अवस्थामा म र मेर  सि-चालक ग हवन्द्द मल्लािलाई पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । प्राय सबै 
ट्याङकर चालकिरुले बाट मा तसल ि डी िेल तबक्री तबिरि गने भएक ले मैले पतन गरेक  ि , 
२०,००० तलटर भन्द्दा बढी िेलक  भंसार छली ल्याउदा ि िेल ख्झकी तबक्री गदाफ नेपाल 
सरकारलाई िानी न क्सानी िनु गएक  ि  ।यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा िामी पक्राउ परे पतछ 
मात्र थािा पाएक  ि  । यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी, 
ट्याङकर धनी दयाशंकर कशौधन र रामचन्द्र अतधकारी समेिक  तमल मि मा भएक  ि  । यस्ि  
काममा प्र त्सािन ददने सबैलाई कारवािी िनु ु पछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख. ६६०४ क  
ट्याङकर चालक हवजय कुमार िकरजनले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान 
कागज । 

३२. मैले ढुवानी गने ट्याङकरक  क्षमिा २०,००० तलटर ि , उक्त ट्याङकरमा म पहिल  पटक 
भएक  कारि तडजेल मात्र ढुवानी गरेक  ि , भलवारी तडप क  चलानी बम ख्जम मेर  ट्याङकरमा 
२०,००० तलटर तडजेल अएक  र भंसारमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारी भंसार छुटाई ददएक  
र नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप  नपगु्दै २०७०।०१।१६ गिे पडसरी १ ख्स्थि रामचन्द्र 
अतधकारीक  टिरामा ट्याङकर राखी खाना खाई लगुा तलन जाँदा प्रिरी आई मलाई स धपछु गदाफ 
र मैले य  ट्याङकरक  चालक ि  भनेक  र मलाई पक्राउ गरी ल्याएक  ि  । नेपाल आयल 
तनगमक  िेल के कति ख्झकी तबक्री तबिरि गने गरेक  ि  मैले पहिल  हट्रप गरेक  िुँदा मलाई 
थािा छैन, बाट मा िेल ख्झक्ने र थप गने काम नगरेक  ।यस्ि  कयफ गलि ि  भने्न कुरा िामी 
पक्राउ परे पतछ मात्र थािा पाएक  ि  । यस्ि  काम गने गरेक  नेपाल आयल तनगम भलवारी 
तडप का कमफचारी, ट्याङकर धनी र रामचन्द्र अतधकारी समेिक  तमल मि मा भएक  िनु सक्छ िर 
मैले तलएर आएक  ट्याङकरक  तसल ि डेक  तथएन र मेर  पहिल  हट्रप भएक  कारि भलवारी 
तडप मा अहिले सम्म नपगेुक  र रामचन्द्र अतधकारीक  घर िथा खाली जग्गामा पाहकफ ङ गरी 
राखेक  ि । य  भन्द्दा पहिले मैले तगट्टी वालवुा ब क्ने गाडी चलाएक  तथए ँ। म पहिल  पटक 
भएक  कारि मलाई केिी जानकारी नभएक  र जानकारी भएका सबैलाई कारवािी िनु ुपछफ भने्न 
समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख. ६६३२ क  ट्याङकर चालक रामसमजु खरहवन्द्दले अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज। 

३३. मैले ढुवानी गने ट्यांकरले तडजेल ब क्ने २० KL बीस िजार तलटरक  क्षमिा भएक  र उक्त 
ट्यांकरमा मैले तडजेल मात्र ब क्ने गरेक  ि , मैले ६KL र २० KL ट्यांकर गरी जम्मा ८ बषफ 
लगािार रुपमा चलाएक  ि  तमति २०७१।३।३० देख्ख ट्यांकर चलाउन छातड सके,मैले 
भारिक  बेिालपरुबाट ५ पटक तडजेल थप गरी ल्यापक  ि  थप तडजेल ल्याउनका लातन तबक्की 
भने्न तबकास क्षेत्रीले रकम ददन्द्थ्य  र उसैले िेल थप गरी ल्याउन भन्द्थ्य  , थप गरी ल्यएक  िेल 
बापि मलाई तनज तबकास क्षेत्रीले थप िेल अनसुार रु.१५००।– देख्ख रु.७०००।– सम्म 
ददन्द्थ्य  मैले नेपाल आयल तनगमक  तडजेलबाट केिी पटक ३०० तलटर र अरु पटक ८० 
तलटरदेख्ख१०० तलटरसम्म ख्झक्ने गरेक  ि  र नेपाल आयल तनगमक  कमफचारीिरुलाई जानकारी 
िनु्द्थ्य , तनजिरुले िाल सम्म कुनै कारवािी िथा चेिावनी समेि नददएक  र कम भएक  िेलक  
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भाडाबाट कटाउथ्य , ट्यांकर धनीले िाम्र  िलबबाट कटाउने गरेक  तथय , य  काम गैर काननुी 
ि  भने्न मलाइ थािाँ तथएन, टयांकर धनीले मलाई थ रै िलब ददने भएक ले मैले यस्ि  काम 
गरेक  िुँ तनज तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले िामीबाट प्रति तलटर रु.२।–क  दरले कट्टा गरेक  
रकमबाट नेपाल आयल तनगमका कमफचारीलाई के कति ददन्द्थ्य  र क  कसलाई ददन्द्थ्य  तनजलाई 
नै थािा ि ला यस्ि  तमलाउने कायफ तनज तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले नै गदफथ्य , िेल पयुाफउनका 
लातग ट्याङकरक  िल्ल  भाग ख्चस्याउने, मातथल्ल  भाग ििाउने र म टर पम्पक  प्रय ग गरी 
घ लघाल गरी िेलक  पकरमािमा बढाउने र नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा लैजाने 
गकरन्द्थ्य  र पकरमाि दठक िनु्द्थ्य , पतछ जनु पकरमाि घटदथ्य  स  नेपाल आयल तनगमलाई घाटा 
िनु्द्थ्य  भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख.६४७० क  ट्याङकर चालक व म बिादरु वगालेले 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

३४. मेर  कुनै पतन तनख्िि ट्याङकर छैन किीले कािी ल.ु१ ख.६६३२क  ट्याङकरमा २ पटक मात्र 
भारिक  बेिालपरु र नपेाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा गएक  छु ।उक्त ट्याङकरक  
क्षमिा २०,००० तलटर ि  र तडजेल मात्र ढुवानी गने गथ्यो, पेट्र तलयमा पदाफथ तलई आउन े
ट्याङकरिरुक  चालकले त्यस्ि  हकतसमक  काम गछफ भने्न कुरा मलाई थािा तथएन । 
२०७१।०१।१६ गिे म पडसरी-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  टिरा भएक  स्थानमा तडजेल 
तनकाली राख्न ेक्रममा प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याए पतछ मात्र मलाई थािा भय  । यस्ि  हकतसमक  
काममा मैले चालकलाई सिय ग गने कुरा भएन हकनकी म गाडीमा सि-चालकमा नगएक  बेलामा 
ख्जल्ला रुपन्द्देिी पडसरी-१ रामचन्द्र अतधकारीसंग भाडामा सरेुश प्रसाद उमरले जतमन मतुन 
ट्याङकी राखेक  तथय  र मैले तनज सरेुश प्रसाद उमरलाई टंयाकीबाट िेल तनकाल्न ुसिय ग गथे 
िेल स्ट र गरेक  तनज सरेुश प्रसाद उमरले मलाई प्रति ददन रु.१५० ज्याला ददन्द्थ  ट्याङकरमा 
सि-चालकक  रुपमा जाँदा रामचन्द्र अतधकारी रु.५००।-मात्र ददन्द्थ  अरु मलाई केिी थािा छैन 
भने्न समेि ब्यि राक  बासदेुव भण्डारीले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान 
कागज । 

३५. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नमबर ल.ु१ ख.६६०१ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ५ ददन मात्र भय  । उक्त ट्याङकरक  चालक कुलानन्द्द 
प खरेल िनु र धनी लप्प ुचौधरी ि  । बेिालपरुमा तसल लगाउदा चालकिरुले लगाउने र कसै 
कसैक  सि-चालकिरुले पतन लगाउथ  र मैले अहिले सम्म लगाएक  छैन, उक्त गाडी तलएर 
पडसरी-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  टिरा भएक  स्थानमा राखी प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर िेल 
ख्झक्न ु िनु्द्छ भने्न कुरा थािा पाएक  तथए,म पहिल  पटक भएक ले सबै मलाई थािा छैन, 
२०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याए पतछ मात्र मलाई थािा भय  ।िाल 
सम्म मलाई सिलेु केिी ददएक  छैन, खाना खचफ चालकले तमलाउथे अरु मलाई केिी थािा छैन 
तनज चालकले गैर काननुी रुपबाट ख्झकी तबक्री तबिरि गरेक  ि  तनजलाई नै कारवािी िनु ुपछफ 
भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख.६६०१ क  ट्याङकर सि-चालक भरि तब.क.ल अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान बयवगमा गरेक  बयान कागज। 
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३६. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नम्बर ल.ु१ ख.६६०४ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
२०,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी गने गदफछ, उक्त ट्याङकरमा 
सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  २महिना १५ ददन मात्र भय  ।मैले चालकले लगाए अनसुारक  
काम गछुफ,उक्त गाडी तलएर पडसरी-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  टिरा भएक  स्थानमा राखी 
बसेक  अवस्थामा २०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याएक  र उक्त 
ट्याङकरबाट िेल ख्झक्न ु पाएक  तथएन, सम्पूिफ कामिरु रामचन्द्र अतधकारी र चालकक  
तमल मि मा चालकले िेल तनकाल्न ेगरेक  मैले देखेक  छु, मलाई थािा भएन, मलाई रु.५००।- 
ट्याङकर सािसंुग कुनै कुरा भएक  छैन खास यस तबषयमा मलाई कारवािी िनु ु नपने ि  भने्न 
समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख.६६०४ क  ट्याङकर सि-चालक ग हवन्द्द मल्लािले अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

३७. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नम्बर ल.ु१ ख.६६३२ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
२०,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी गने गदफछ, उक्त ट्याङकरमा 
तडजेल ल ड गरी फकी २०७१।०१।१६ गिे नेपालक  पडसरी ख्स्थि आई पगेुका िौ । म 
पहिल  च टी गएक ले मलाई केिी थािा भएन र सवारी धनी समेि मलाई थािा छैन । यस्ि  
कायफ  पहिले देख्खनै िनु्द्छ भने्न कुरा बल्ल थािा पाएक  र यस प्रकारक  काम गने ब्यख्क्तिरुलाई 
करवािी िनु ु पछफ म पहिल  पटक भएक ले मलाई अरु केिी जानकारी नभएक  ि  भने्न समेि 
ब्यि राक  ल.ु१ ख.६६३२ क  ट्याङकर सि-चालक सदुदप थापाले अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान बयवगमा गरेक  बयान कागज । 

३८. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नम्बर ल.ु१ ख.८१०३ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
२०,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी गने गदफछ, ट्याङकरमा 
लगाएक  तसल ि डी तडजेल थप्ने गथो । सि-चालकक  रुपमा मैले चालकले लगाए अनसुारक  
काम गछुफ,उक्त गाडी सफा गने तडजेल िाल्दा पाइप समाउने मैले सि-चालकक  रुपमा काम 
गरेक  ट्याङकर रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि राखी बसेक  अवस्थामा २०७१।०१।१६ 
गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याएक  नेपाल आयल तनगमक  आदेश बम ख्जम भारिक  
बेिालपरुबाट तडजेल ल ड गरी तडप बाट २ हकल  तमटर वर र ग रखपरुबाट पतन कहिले कािी 
तडजेल थप्ने गथो र रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि हवक्की भन्ने हवकाश क्षेत्री र स  ट्याङकर 
चालक तमली िेल झने गथो अरु मलाई थािा छैन मलाई िलब बापि रु.१०००।- ददन्द्थ  पकेट 
खचफ र खानाक  ब्यवस्था चालकले ब्यि थो । अबैध रुपमा िेल तनकाली तबक्री तबिरि गने 
चालक र हवक्की भने्न हवकाश क्षेत्रीलाई कारवािी िनु ुपछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख.८१०३ 
क  ट्याङकर सि-चालक राजन रायमाझीले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  
बयान कागज । 

३९. म ल.ु१.ख. ८१०३ क  िेल्फरक  रुपमा काम गथे गाडीमा नजाँदा तबकास क्षेत्रीक  पसलमा कुन 
गाडीले कति िेल ददय  र पैसा कति लग्य  भतन हिसाब हकिाब िाख्न े काम गथे, र मैले गाडी 
हिड्दा मातसक रु.१०००।- र भत्ता बापि रु. ५००।- पाउथे, तबकास क्षेत्रीक  पसलबाट 
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बरामद भएक  लेजर बकु, न ट बकु, चेकिरुक  अधफकट्टी पेट्र तलयम पदाथफ खकरद तबक्री गरेक  
हिसाब राख्न े कपी ि  र न जल, हपलास तसल ख ल्ने र लगाउनक  लातग राख्खएक  ि , उक्त 
बरामद भएक  सामानिरु तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  ि , तनजले पेट्र तलयम पदाथफ खकरद गदाफ ५ 
रुपैया सस्ि मा खकरद गरथ्य  र महटिेल, तडजेल बटुवलक  ज्य ति केन्द्र भने्न पेट्र ल पम्पमा र 
बदफघाटक  पालसु्थान सपलायसफमा ददन्द्थ्य  र  तनजक  महट्टिेल तबक्री तबिरि गने लाइसन तथय , 
तबकास क्षेत्रीक मा िेल झदाफ २१०= ८४० तलटर िेल ख्झकी स क  ९१ रुपैयाका दरले 
४६,४४०।- रुपैया र नेपाल आयल तनगमक  िेल ८० तलटर ख्झकी स  क  ९२ रुपैयाक  दरले 
रु.७,३६०।- गरी जम्मा रु.८३,८००।- मध्ये भारिमा िेल बापि रु.५८,४८०।- घटाइ बाँकी 
रु.२५,३२०।–ड्राइभरले पाउने र उक्त रकम मध्ये रु.४०००।-नेपाल आयल तनगमक  
कमफचारीलाइ ददन ुपने िनु्द्थ्य , ट्याङकर चालकिरुले मौसम िेरी ६० देख्ख २६० तलटरसम्म िेल 
ख्झक्ने गरथ्य  र य  कुरा तबकास क्षेत्री र नेपाल आयल तनगमक  कमफचारीिरुलाइ थािा िनु्द्छ 
भनेर ड्राईभरिरुले  कुरा गरेक  सनुेक  िुँ, नेपाल आयल तनगमक  कुन कमफचारीक  तमल मि  छ 
भने्न मलाई थािा भएन, नपेाल आयल तनगमक  िेल भलवारी तडप मा पठाउदा density  तमलेक  छ 
छैन भतन जाँची नेपाल आयल तनगमक  िाहकम सँग कुरागरी तबकाश क्षेत्रीले पठाउथ्य  सबै हिसाब 
माथी उल्लेख्खि डुख्प्लकेट बकुमानै छ मैले तमति अनसुार राखेक  ि,ु स  ट्याङकरिरुक  हिसाब र 
पम्पिरुमा कति कति िेल लगेक  भने्न  १८ र १९ नं.क  कपीमा छ भने्न समेि ब्यि राक  राजन 
भने्न राजेन्द्र भने्न राजन रायमाझीक   ितिम्बा बयान कागज । 

४०. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नम्बर ल.ु१ ख.६८९१ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
२०,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी गने गदफछ, ट्याङकरमा 
चालकले लगाएक  तसल ि डी तडजेल थप्ने गथ्यो । सि-चालकक  रुपमा मैले चालकले लगाए 
अनसुारक  काम गछुफ, उक्त गाडी सफा गने तडजेल िाल्दा पाइप समाउने मैले सि-चालकक  
रुपमा काम गरेक  ट्याङकरमा चालकले के कति िेल थप गथ्यो मलाई जानकारी िदैुनथ्य , 
रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि ट्याङकर पाहकफ ङ गरी राखेर चालक अन्द्यत्र जान्द्थ्य  
२०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याए पतछ थािा भय  नेपाल आयल तनगमक  
िेल च री गरी बेच्द  रिेछ भने्न कुरा नेपाल आयल तनगमक  आदेश बम ख्जम भारिक  
बेिालपरुबाट तडजेल ल ड गरी तडप बाट २ हकल  तमटर वरपर भारिीय बजारबाट पतन कहिले 
कािी तडजेल थप्ने गथ्यो र रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि अबैध रुपमा िेल तनकाली तबक्री 
तबिरि गने चालक र हवक्की भन्ने हवकाश क्षेत्रीलाई कारवािी िनु ुपछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ 
ख. ६८९१ क  ट्याङकर सि-चालक राजन चौधरीले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा 
गरेक  बयान कागज । 

४१. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नम्बर ल.ु१ ख.६६१६ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
२०,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी गने गदफछ, चालकले 
ट्याङकरमा लगाएक  तसल ि डी तडजेल थप्ने गथो । सि-चालकक  रुपमा मैले चालकले लगाए 
अनसुारक  काम गछुफ, उक्त गाडी सफा गने तडजेल िाल्दा पाइप समाउने मैले सि-चालकक  
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रुपमा काम गरेक  ट्याङकरमा चालकले के कति िेल थप गथ्यो मलाई जानकारी िदैुनथ्य , 
रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि ट्याङकर पाहकफ ङ गरी राखेर चालक अन्द्यत्र जान्द्थ  
२०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याए पतछ थािा भय  नेपाल आयल तनगमक  
िेल च री गरी बेचद  रिेछ भने्न कुरा नेपाल आयल तनगमक  आदेश बम ख्जम भारिक  
बेिालपरुबाट तडजेल ल ड गरी तडप बाट २ हकल  तमटर वरपर भारिीय बजारबाट पतन कहिले 
कािी तडजेल थप्ने गथ्यो र रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि अबैध रुपमा िेल तनकाली तबक्री 
तबिरि गने चालक र हवक्की भने्न हवकाश क्षेत्रीले मलाई केिी रकम ददने गरेक  ि  र तनजिरुलाई 
नै कारवािी िनु ुपछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख. ६६१६ क  ट्याङकर सि-चालक प्रकाश 
मििले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

४२. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नम्बर ल.ु१ ख.२७९१ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
१२,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा पेट्र ल मात्र ढुवानी गने गदफछ, नेपाल आयल 
तनगम भलवारीक  PD० तलएर भारिक  बेिालपरुमा गई पेट्र ल ल ड गरी ३ ददनमा नेपाल आई 
पगु्छौ सि-चालकक  रुपमा मैले चालकले लगाए अनसुारक  काम गछुफ, उक्त गाडी धनी ददनेश 
गैरे र चालक रामचन्द्र अतधकारी िनु तनज रामचन्द्र अतधकारीक  रुपन्द्देिी ख्जल्ला पडसरी-१ ख्स्थि 
तनजक  आफ्नै सान  घर छ । तबच बाट मा िेल थपेक  थािा छैन र तनजक  घरमा  स्टाफिरुले 
प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर िेल ख्झक्ने गरेक  िेल ख्झकी सकेपतछ तसल अल्झाई तलएर जाने गरेक  
ि  र यसमा तडप क  कमफचारीिरुक  समेि तमल मि  छ । अरु मलाई केिी थािा छैन ्ट्याङकर 
पाहकफ ङ गरी राखेर चालक अन्द्यत्र जान्द्थ  २०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी 
ल्याए पतछ थािा भय  नेपाल आयल तनगमक  िेल च री गरी बेच्द  रिेछ भने्न कुरा रुपन्द्देिी 
ख्जल्ला पडसरी-१ ख्स्थि अबैध रुपमा िेल तनकाली तबक्री तबिरि गने चालक रामचन्द्र 
अतधकारीलाई कारवािी िनु ु पछफ भने्न समेि ब्यि राक  ल.ु१ ख. २७९१ क  ट्याङकर सि-
चालक आश क थापाले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

४३. मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  ट्याङकर नमबर ल.ु१ ख.१८४४ ि  र उक्त ट्याङकरमा 
१२,००० तलटर क्षमिा ि , उक्त ट्याङकरमा तडजेल मात्र ढुवानी गने गदफछ, सि-चालकक  
रुपमा मैले चालकले लगाए अनसुारक  काम गछुफ, मैले सि-चालकक  रुपमा काम गरेक  
ट्याङकरमा चालकले के कति िेल थप गथ्यो मलाई जानकारी िदैुनथ्य , रुपन्द्देिी ख्जल्ला 
मधवतलया-३ ख्स्थि ट्याङकर पाहकफ ङ गरी राखेर चालक अन्द्यत्र जान्द्थ्य  २०७१।०१।१६ गिे 
मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याए पतछ थािा भय  नेपाल आयल तनगमक  िेल च री गरी बेच्द  
रिेछ भने्न कुरा रुपन्द्देिी ख्जल्ला मधवतलया-३ ख्स्थि अबैध रुपमा िेल तनकाली तबक्री तबिरि गने 
चालक र हवक्की भने्न हवकाश क्षेत्रीले प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर िेल ख्झक्ने गरेक  िेल ख्झकी 
सकेपतछ तसल अल्झाई तलएर जाने गरेक  ि  र यसमा नेपाल आयल तनगमक  कमफचारीिरुक  
समेि तमल मि  छ । अरु मलाई केिी थािा छैन ्ट्याङकर पाहकफ ङ गरी राखेर चालक अन्द्यत्र 
जान्द्थ  २०७१।०१।१६ गिे मलाई प्रिरीले पक्राउ गरी ल्याए पतछ थािा भय  नेपाल आयल 
तनगमक  िेल च री गरी बेचद  रिेछ भने्न कुरा तनजिरुलाई नै कारवािी िनु ु पछफ भने्न समेि 
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ब्यि राक  ल.ु१ ख. १८४४ क  ट्याङकर सि-चालक म िन कंडेलले अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गमा गरेक  बयान कागज । 

अतभय ग:- 

४४. अनसुन्द्धानक  क्रममा ियार गकरएका तमतसल संलग्न राहिय सिफकिा केन्द्रक  कारवािीक  लातग 
पठाईएक  पत्र, प्रतिवादीिरुक  बयान, ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले च री िथा काल  बजारी 
मदु्दाक  अनसुन्द्धानक  क्रममा ियार गकरएक  घटनास्थल प्रकृति मचुलु्का, बरामदी मचुलु्का, 
अतभय ग पत्र सहििक  फाईल, आय गबाट खडा भएक  खानिलासी बरामदी मचुलु्का िथा नेपाल 
आयल तनगम, पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा टैंकर नाप जाँच गरी खडा गकरएक  
मचुलु्का, नेपाल आयल तनगम पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीक  आ.व. २०६९/०७० देख्ख 
२०७१।०१।१५ सम्मक  LOSS क  हववरि र त्यसक  मूल्य, नेपाल आयल तनगम पख्िमाञ्चल 
क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप  िथा नेपाल आयल तनगम केन्द्रीय कायाफलयबाट उपलब्ध गराएक  
Claimable Loss खलेुक  हववरि भएक  Daily Receipt Report(DRR) , राजन रायमाझीक  
ितिम्बा बयान कागज समेिका, कागज आधार, प्रमाििरु समेि हवश्लषेि गरी अतभय ग िफफ  हवचार 
गदाफ : 

४५. नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा कायफरि तनतमत्त क्षेत्रीय प्रमखु 
नागेन्द्र कुमार कुमीक  िकमा तनजले NOC लेख्खएक  लेटर प्याड कपीमा लेख्खएक  कुरा 
कायाफलयमा नै प्रय ग िनुे भएक , कसले गरेक  कसक  अक्षर ि  भतन खलुाउन नसकीने, 
डुख्प्लकेट बकुक  १६ नम्बरक  पाना नम्बर २,३ र ५ लगायिमा तडप  र तडप  िाहकम भनी 
रु.५,०००।- हकन लेखेक  थािा नभएक  भतन कसरु ईन्द्कार रिी बयान गरेक , अप्रशेनमा 
२०७० साल री ावि देख्ख २०७१।१।१५ सम्म कायफरि सिायक प्रबन्द्धक रहवन कुमार राउि, 
अप्रशेनमा खहट ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) नाप जाँच गने कायफमा २०६९ साल माघ 
देख्ख तमति २०७१।१।१५ सम्म कायफरि प्रबन्द्धक दीपेन्द्र कुमार बस्नेि, अप्रशेनमा खहट 
ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) नाप जाच गने कायफमा तमति २०६९।१०।२ देख्ख 
२०७०।३।१५ सम्म कायफरि सिायक प्रबन्द्धक ददपक ख्घतमरे, अप्रशेनमा खहट ट्यांकरक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)नाप जाच गने कायफमा २०६९साल मंसीरदेख्ख २०६९ साल माघ १४ 
सम्म कायफरि उप-प्रबन्द्धक कौशवराज आचायफ, अप्रशेनमा  खहट ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)नाप जाच गने कायफमा २०६८ साल मंसीरदेख्ख  २०६९ साल काख्त्तक २७ सम्म 
कायफरि रामभक्त काकी, अप्रशेनमा  खहट ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) नाप जाच गने 
कायफमा २०६९ साल री ावि १ देख्ख  २०६९ साल फागनु १२ सम्म कायफरि सिायक प्रबन्द्धक 
अख्जि कुमार प ्ले, अप्रशेनमा  खहट ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)नाप जाच गने कायफमा 
२०६७साल री ावि १ देख्ख  २०६९ साल पौष ९ सम्म कायफरि उप-प्रबन्द्धक देबेन्द्र बिादरु 
के.सी. ले बयान गदाफ बरामद भै आएका कागजमा लेख्खएका कुराक  जानकारी नभएक  तनगमले 
ि केक  लस टागेट तभत्र रिी कायफ गरेक , तसल ि डी िेल ख्झकी तबक्री गरेक  बारे कुनै जानकारी 
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नभएक , तसल चेक जाँच गरी नाप जाच गरी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) कम भए CL(Claimable 

Loss) उल्लेख गरी भाडाबाट कट्टी िनु्द्थ्य  भने्न समेि ब्यि राक  एकै तमलानक  कसरुमा ईन्द्कार 
रिी बयान गरेक  भएिापतन प्रतिवादीिरु प्रमे प्रसाद बिौला, हपिाम्बर गििराज, ख्शव कुमार 
चौधरी र रामचन्द्र चौधरी समेिले बयान गदाफ थप गरी पेट्र तलयम पदाथफ ल्याउने र थप गरी 
ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्ने गरेक  ि । 
स  कुरा नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप का कमफचारीलाई थािा 
जानकारी छ भतन लेखाई ददएका, बरामद भै आएका हिसाब रेी स्िा राखेक  बकुबाट पतन भारिबाट 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफमा (तडजेल) थप गरी पेट्र तलयम पदाथफ ल्याई थप गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ र नेपाल आयल तनगमक  पकरमिबाट समेि ६० देख्ख २२० तलटरसम्म ख्झकी 
तबक्री तबिरि गने र स  बापि २०KL क्षमिाक  ५ च्याम्बरक  ट्यांकरबाट रु.५०००।-
,२०KL क्षमिाक  ४ च्याम्बरक  ट्यांकरबाट रु.४०००।- र १२ KL क्षमिाक   ट्यांकरबाट 
रु.३०००।- करसवि रकम बझुी आपसमा बांडी तलई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ल्याउदा थप गरी पेट्र तलयम पदाथफ ल्याउने गरेक  जानकारी िदुाँ िदैु नर की ल्याउन ददई नेपाल 
आयल तनगमक  लातग ल्याएक  पकरमािबाट पतन पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न ददई प्रतिवादी 
खण्डमा उल्लेख भएका ट्याङकर धनीिरु, चालकिरु र अबैध तडप  संचालकिरुसंग तमल मि  
गरी प्रतिवादी नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षते्रीय कायाफलय भलवारी तडप का तनतमत्त प्रमखु 
नागेन्द्र कुमार कुमीले अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) स्ट र गरी तबक्री तबिरि गने तबक्की 
भन्ने तबकास क्षेत्रीबाट मातसक रु.२,४५,०००।-का दरले २१ महिनामा रु.५१,४५,०००।-
करसवि तलई ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) नाप जाँच गने 
प्रतिवादीिरु प्रबन्द्धक दीपेन्द्र बस्नेि, सिायक प्रबन्द्धक रहवन कुमार राउि, ददपक प्रसाद ख्घतमरे, 
अख्जि कुमार प ्ले, रामभक्त काकी, उप-प्रबन्द्धक कौशवराज आचायफ, देबेन्द्र बिादरु के.सी. संग 
तमल मि  गरी करसवि तलईएक  रकम आपसमा बांडी तलई नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल 
क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप क  लातग पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गरी आएका ट्याङकरिरुक  
तसल ि डी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) थप गरी ल्याउन ददई लगाई नेपाल आयल तनगमक  चलान 
अनसुार भन्द्दा बढी थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफक  भंसार ख्क्लयरेन्द्स गनफ लगाई ट्याङकर 
नेपाल तसमा तभत्र प्रवेश गरे पतछ स झै नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा नपयुाफई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री, तबन द उप्रिेी,रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरक  अबैध रुपमा पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) स्ट र गने स्थानमा लग्न ददई तसल ि डी थप गरेक  पेट्र तलयम पदाथफका साथै 
नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट पतन बरामद भई आएका कागजमा उल्लेख 
भएक  िथा चालकिरुक  बयानमा भने अनसुारक  मात्रामा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न 
ददई/लगाई कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तडप मा ल्याउदा स्वीकार गरी गनफ लगाई कम 
रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)लाई बदतनयि पिुफ िवरले Temperature Loss र Working Loss 

मा देखाई तडप लाई ि हकएक  लस टागेटक  दरुुपय ग गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  राजस्व बापिक  रकम रु.१,०९,३६,४३०।४० र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािबाट ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)क  मूल्य रु.७,१३,८९, ५२२।२० मा नेपाल 
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आयल तनगमले Claimable Loss दाबी गरी भराएक  रकम रु.९६,८६,७९८।६० घटाउदा िनुे 
कुल रकम रु.७,२६,३९,१५४।- िातन न क्सानी परु् याई करसवि बापि रु.५१,४५,०००।- तलई 
तनजले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ३(१) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा 
तनजलाई स िी दफा ३(१) िथा ३(१)(ज) बम ख्जम सजाय िनु िथा तनजले िातन न क्सानी िथा 
राजस्व चिुावट गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि 
कसरु अपराध गरेक  देख्खदा तबग  रु.७,२६,३९,१५४।- (साि कर ड छबीस लाख उनानचालीस 
िजार एक सय चौउन्न रुपैया) कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  असलु उपर गरी दफा ७, 
३(१) िथा  दफा ३(१)(झ) बम ख्जम प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

४६. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी सिायक 
प्रबन्द्धक रामभक्त काकीक  िकमा तनज कायफरि रिेक  अबतध २०६८ साल मंसीरदेख्ख २०६९ 
साल काख्त्तक २७ गिे सम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा 
कायफरि रिी नपेाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षते्रीय कायाफलय भलवारी तडप क  लातग पेट्र तलयम 
पदाथफ ढुवानी गरी आएका ट्याङकरिरुक  तसल ि डी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) थप गरी ल्याउन 
ददई लगाई नेपाल आयल तनगमक  चलान अनसुार भन्द्दा बढी थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  भंसार ख्क्लरेन्द्स गनफ लगाई ट्याङकर नेपाल तसमा तभत्र प्रवेश गरे पतछ स झै नेपाल 
आयल तनगमक  भलवारी तडप मा नपरु् याई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री, तबन द उप्रिेी,रामचन्द्र 
अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरक  अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) स्ट र गने स्थानमा लग्न 
ददई तसल ि डी थप गरेक  पेट्र तलयम पदाथफका साथै नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट पतन बरामद भई आएका कागजमा उल्लेख भएक  िथा चालकिरुक  बयानमा भने 
अनसुारक  मात्रामा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न ददई कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
तडप मा ल्याउदा स्वीकार गरी कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तडप मा ल्याउदा सिज रुपमा 
स्वीकार गरी गनफ लगाई कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) लाई बदतनयि पिुफ िवरले 
Temperature Loss र Working Loss मा देखाई तडप लाई ि हकएक  लस टागेटक  दरुुपय ग गरी 
स  आफू कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा रु.७३,३६,८४१।२८ िातन न क्सानी गरेक मा 
Claimable Loss बापि रु.१३,८३, ६५३।- दाबी गरी भराई सकेक ले बाकी रकम 
रु.५९,५३,१८८।२८ िातन न क्सानी पयुाफई करसवि बापि रु.९,८०,०००।- तलई तनजले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ३(१) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी 
दफा ३(१) िथा ३(१)(ङ) बम ख्जम सजाय िनु िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट 
गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध 
गरेक  देख्खदा तबग  रु.५९,५३,१८८।२८(उनसाठी लाख तिरपन्न िजार एक सय अटासी रुपैया 
अठाईस पैसा) कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  असलु उपर गरी दफा ७, ३(१) िथा  दफा 
३(१)(ज) बम ख्जम प्रतिवादी प्रतिवादी ित्कातलन सिायक प्रबन्द्धक रामभक्त काकीलाई िदै सम्म 
सजाय िनु । 
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४७. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी उप-प्रबन्द्धक 
देबेन्द्र बिादरु के.सी.क  िकमा तनज कायफरि रिेक  अबतध तमति २०६७ री ावि देख्ख २०६९ 
पौष २ गिे सम्म कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)लाई बदतनयि पिुफ िवरले Temperature 

Loss र Working Loss मा देखाई तडप लाई ि हकएक  लस टागेटक  दरुुपय ग गरी स  आफू 
कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा रु.१,०१,०६,३६३।२८ िातन न क्सानी गरेक मा Claimable 

Loss बापि रु.२२,५२,३८९।- दाबी गरी भराई सकेक ले बाकी रकम रु.७८,५३,९७४।२८ 
िातन न क्सानी पयुाफई करसवि बापि रु.१२,२५,०००।- तलई तनजले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 
२०५९ क  दफा ३(१) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी दफा ३(१) िथा 
३(१)(च) बम ख्जम सजाय िनु िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट गरी भ्रष्टाचार 
तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध गरेक  देख्खदा 
तबग  रु.७८,५३,९७४।२८(अठित्तर लाख तिरपन्न िजार नौ सय चौित्तर रुपैया अठाईस पैसा) 
कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  असलु उपर गरी दफा ७, ३(१) िथा  दफा ३(१)(ज) 
बम ख्जम प्रतिवादी ित्कातलन उप-प्रबन्द्धक देबेन्द्र बिादरु के.सी.लाई िदै सम्म सजाय िनु । 

४८. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी सिायक 
प्रबन्द्धक अख्जि कुमार प खरेलक  िकमा तबचार गदाफ तनज कायफरि रिेक  अबतध तमति २०६९ 
बैशाख १ देख्ख २०६९ फागनु १२ गिे सम्म भलवारी तडप मा ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झक्न ददई कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)लाई बदतनयिपिुफ िवरले Temperature 

Loss र Working Loss मा देखाई तडप लाई ि हकएक  लस टागेटक  दरुुपय ग गरी स  आफू 
कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा रु.१,४४,९८,००५।८८ िातन न क्सानी गरेक मा Claimable 

Loss बापि रु.३६,६४,४६९।- दाबी गरी भराई सकेक ले बाकँी रकम रु.१,०८,३३,५३६।८८ 
िातन न क्सानी पयुाफई करसवि बापि रु.१७,१५,०००।- तलई तनजले भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ३(१) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी दफा ३(१) िथा 
३(१)(च) बम ख्जम सजाय िनु िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट गरी भ्रष्टाचार 
तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध गरेक  देख्खदा 
तबग  रु.१,०८,३३,५३६।८८( एक कर ड आठ लाख िेतिस िजार पाच सय छख्त्तस रुपैया 
अठासी पैसा)  कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  असलु उपर गरी दफा ७, ३(१) िथा  दफा 
३(१)(झ) बम ख्जम प्रतिवादी  सिायक प्रबन्द्धक अख्जि कुमार प खरेललाई िदै सम्म सजाय िनु। 

४९. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी उप-प्रबन्द्धक 
कौशवराज आचायफक  िकमा तनज कायफरि रिेक  अबतध तमति २०६९ मंसीर ६ देख्ख २०६९ 
फागनु २ गिेसम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा कायफरि 
रिी भलवारी तडप क  लातग ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न ददई कम रिेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) लाई बख् नयिपिुफ िवरले Temperature Loss र Working Loss मा देखाई 
तडप लाई ि हकएक  लस टागेटक  दरुुपय ग गरी स  आफू कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा 
रु.६१,९८,६८४।६० िातन न क्सानी गरेक मा Claimable Loss बापि रु.२१,२६,५४१।- 
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दाबी गरी भराई सकेक ले बाकी रकम रु. ४०,७२,१४३।६० िातन न क्सानी पयुाफई करसवि 
बापि रु. ७,३५,०००।- तलई तनजले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ३(१) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी दफा ३(१) िथा ३(१)(ङ) बम ख्जम सजाय िनु 
िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, 
दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध गरेक  देख्खदा तबग  रु. ४०,७२,१४३।६० (चालीस 
लाख बित्तर िजार एक सय तत्रचालीस रुपैया साठी पैसा)कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  
असलु उपर गरी दफा ७,३(१) िथा  दफा ३(१)(छ) बम ख्जम प्रतिवादी उप-प्रबन्द्धक कौशवराज 
आचायफलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५०. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी सिायक 
प्रबन्द्धक ददपक प्रसाद ख्घतमरे क  िकमा तनज कायफरि रिेक  अबतध तमति २०६९ माघ २ देख्ख 
२०७० असार १५ गिेसम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा 
कायफरि रिी भलवारी तडप क  लातग ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न ददई कम रिेक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)लाई बदतनयि पिुफ िवरले Temperature Loss र Working Loss मा 
देखाई तडप लाई ि हकएक  लस िागेटक  दरुुपय ग गरी स  आफू कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा 
रु.१,२५,४२,०४५।५६ िातन न क्सानी गरेक मा Claimable Loss बापि रु.३९,२७,२४७।-
दाबी गरी भराई सकेक ले बाकी रकम रु.८६,१४,७९८।५६ िातन न क्सानी परु् याई करसवि 
बापि रु.१२,२५,०००।- तलई तनजले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ३(१) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी दफा ३(१) िथा ३(१)(च) बम ख्जम सजाय िनु 
िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, 
दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध गरेक  देख्खदा तबग  रु. ८६,१४,७९८।५६ (छयासी 
लाख चौध िजार साि सय अन्द्ठानब्बे रुपैया छपन्न पैसा) कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  
असलु उपर गरी दफा ७, ३(१) िथा  दफा ३(१)(ज) बम ख्जम प्रतिवादी सिायक प्रबन्द्धक 
ददपक प्रसाद ख्घतमरेलाई िदैसम्म सजाय िनु । 

५१. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी प्रबन्द्धक 
दीपेन्द्र बस्निे क  िकमा तनज कायफरि रिेक  अबतध तमति २०६९ माघ देख्ख २०७१ बैशाख 
१६ गिे सम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा कायफरि रिी 
तनतमत्त कायाफलय प्रमखु नागेन्द्र कुमार कुमी, तमली करसवि तलईएक  रकम मध्ये आ-आफू कायफरि 
रिेक  अबतध १५ महिनामा रु.२,४५,०००।- मातसकका दरले रु.३६,७५,०००।- स  अबधीमा 
कायफरि प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमी, सिायक प्रबन्द्धक रहवन कुमार राउि,उप-प्रबन्द्धक 
कौशवराज आचायफ, सिायक प्रबन्द्धक ददपक प्रसाद ख्घतमरे, सिायक प्रबन्द्धक अख्जि कुमार 
प ्लेसंग तमली बाडी तलई नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप क  
लातग पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गरी आएका ट्याङकरिरुक  तसल ि डी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
थप गरी ल्याउन ददई लगाई नेपाल आयल तनगमक  चलान अनसुार भन्द्दा बढी थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफक  भंसार ख्क्लरेन्द्स गनफ लगाई ट्याङकर नेपाल तसमा तभत्र प्रवेश गरे पतछ स झै 
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नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा नपयुाफई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री, तबन द उप्रिेी,रामचन्द्र 
अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरक  अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) स्ट र गने स्थानमा लग्न 
ददई तसल ि डी थप गरेक  पेट्र तलयम पदाथफका साथै नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट पतन बरामद भई आएका कागजमा उल्लेख भएक  िथा चालकिरुक  बयानमा भने 
अनसुारक  मात्रामा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न ददई कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
तडप मा ल्याउदा स्वीकार गरी कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) लाई बदतनयि पिुफ िवरले 
Temperature Loss र Working Loss मा देखाई तडप लाई ि हकएक  लस िागेटक  दरुुपय ग गरी 
स  आफू कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा रु.३,४१,६३,५११।- िातन न क्सानी गरेक मा 
Claimable Loss बापि रु.९६,८६,७९८।६० दाबी गरी भराई सकेक ले बाकी रकम 
रु.२,४४,७६,७१२।४० िातन न क्सानी पयुाफई करसवि बापि रु.३६,७५,०००।- तलई तनजले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ३(१) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी 
दफा ३(१) िथा ३(१)(छ) बम ख्जम सजाय िनु िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट 
गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध 
गरेक  देख्खदा तबग  रु. २,४४,७६,७१२।४० (दईु कर ड चौवातलस लाख छैित्तर िजार साि 
सय बाह्र रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी दफा १७ बम ख्जम तबग  असलु उपर गरी दफा ७, 
३(१) िथा  दफा ३(१) (झ) बम ख्जम प्रबन्द्धक दीपेन्द्र बस्नेिलाई िदै सम्म सजाय िनु। 

५२. ित्कातलन अवस्थामा अप्रशेनमा खहट पेट्र तलयम पदाथफ नाप जाँच कायफ गने प्रतिवादी सिायक 
प्रबन्द्धक रहवन कुमार राउि क  िकमा तनज कायफरि रिेक  अबतध तमति २०७० री ावि देख्ख 
२०७१ बैशाख १६ गिे सम्म नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा 
कायफरि रिी भलवारी तडपवक  लातग ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न ददई कम रिेक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)लाई बदतनयि पिुफ िवरले Temperature Loss र Working Loss मा 
देखाई तडप लाई ि हकएक  लस िागेटक  दरुुपय ग गरी स  आफू कायफरि रिेक  अबतधमा जम्मा 
रु.२,४५,३५,५८०।- िातन न क्सानी गरेक मा Claimable Loss बापि रु.९६,८६,७९८।६० 
दाबी गरी भराई सकेक ले बाकी रकम रु.१,४८,४८,७८१।४० िातन न क्सानी पयुाफई करसवि 
बापि रु.२२,०५,०००।- तलई तनजले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ३(१) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  देख्खदा तनजलाई स िी दफा ३(१) िथा ३(१)(च) बम ख्जम सजाय िनु 
िथा तनजले िातन न क्सानी िथा राजस्व चिुावट गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा १७, 
दफा ७(क) वारारा पकरभाहषि कसरु अपराध गरेक  देख्खदा तबग  रु. १,४८,४८,७८१।४०(एक 
कर ड अड्चातलस लाख अड्चातलस िजार साि सय एकासी रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी दफा 
१७ बम ख्जम तबग  असलु उपर गरी दफा ७, ३(१) िथा  दफा ३(१)(झ) बम ख्जम सिायक 
प्रबन्द्धक रहवन कुमार राउिलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५३. प्रतिवादी ना.२ ख.१८४४ क  चालक ख्शव कुमार चौधरीले बयान गदाफ ट्याङकरबाट तसल ि डी 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ(तडजेल) ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
पक्राउ गरी ल्याएक  ि , प्राय सबै ट्याङकर चालकिरुले ख्झक्ने िदुाँ मैले पतन ख्झकेक  िुँ यसरी 



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.34 

ख्झक्ने कायफ क  जानकारी आयल तनगमका कमफचारीलाई पतन तथय  मलाई कहिले कसैले केिी 
नभनेक ले गैर काननुी कायफ ि  भनी आंशीक सातबिी बयान ददइएक , तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  
अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजबाट उल्लेख्खि 
ट्याङकरले भारिबाट नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल्याउदाँ थप गरी ल्याई 
नेपालमा आएपतछ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थलमा लतग थप 
गरेक  र नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, 
ट्याङकर धनी िकर बिादरु कुवरँ, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा ख्झकी इख्ण्डयन 
आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल 
तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि 
नेपाल सरकारक  राजस्व िथा नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) िातन न क्सानी 
गरेक  पाईएक ले २२२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)क  राजस्व रु.४०२१९।२0 र नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ(तडजेल) पटक पटक गरी ७२२० तलटर ख्झकी 
रु.६,९५,४००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी तबक्री गरी धनी िकर बिादरु कुवरँसंग 
तमल मि  गरी तलई कुल रु. ७,३५,६१९।२० क  िातन न क्सानी पयुाफईक मा नेपाल आयल 
तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख. १८४४ बाट रु.१,२७,५३७।५० भराई सकेक  िदुाँ 
बाँकी  िनुे रु.6,08,081070 ।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 
२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 6,08,081।70(छ 
लाख आठ िजार एकासी रुपैया सिरी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम ख्शव 
कुमार चौधरीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५४. प्रतिवादी ना.३ ख.९७८ नमबरका ट्याङकर चालक प्रमे प्रसाद बिौलाले बयान गदाफ धनी 
च पनारायि रेी ष्ठक  ना.३ ख.९७८ नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नपेाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की तबन द उप्रिेीले भन े बम ख्जम तसल ि डी 
११५३ तलटर (तडजेल) थप गरी  नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी पडसरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द 
उप्रिेीक  घरमा पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ 
गिे पक्राउ गरेक  ि । तडप क  चलानी मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर तडजेल ख्झक्ने कुरा 
सत्य साँच  ि  ट्याङकर धनीले के कति रकम ददई नेपाल आयल तनगमका कमफचारीसंग सेहटङ्ग 
तमलाउछन उतनलाई नै थािा ि ला भने्न समेि ब्यि राक  आंख्शक सातबिी बयान ददएक  नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द 
उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनुफका साथै तमति २०६९।०८।२९ गिे १ पटक नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट २०० तलटर (तडजेल) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई 
तबक्री समेि गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने 
उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप 
६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.९,३२,५८३।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
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रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ना.३ ख.९७८ बाट रु.२८७१।-भराई 
सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.९,२७,७१२। िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ९,२७,७१२।– 
(नौ लाख सिाईस िजार साि सय बाह्र रुपैया)कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम प्रमे 
प्रसाद बिौलालाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५५. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६६८३ नम्बरका ट्याङकर चालक हपिाम्बर गििराजक  िकमा तनजले बयान 
गदाफ धनी तबजेन्द्र कुमार चौधरीक  ल.ु१ ख.६६८३ नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल)ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नपेाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की रामचन्द्र अतधकारीले भने 
बम ख्जम तसल ि डी २२०० तलटर (तडजेल) थप गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी पडसरी 
गा.तब.स.-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारीक  टिर  जग्गामा सरेुश प्रसाद उमरसंग तमतल रामचन्द्र 
अतधकारीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा पगुी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक  भनी आंख्शक 
सातबिी बयान ददएक ले ट्याङकर धनी तबजेन्द्र कुमार चौधरी, रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद 
उमर समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपनेमा सम्झौिा तबपकरि नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ 
रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरलाई तबक्री तबिरि गरी, ट्याङकर संचालन भएक  तमति 
देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५,५९,१४०।-बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss 

बापि ल.ु१ ख.६६८३ बाट रु.६९३०।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु. ५,५२,२१०।-िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी हपिाम्बर गििराजले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  
दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ५,५२,२१०।-(पाच लाख बाउन्न 
िजार दईु सय दश) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम हपिाम्बर गििराजलाई िदै 
सम्म सजाय िनु । 

५६. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६६१६ नम्बरका ट्याङकर चालक रामचन्द्र चौधरीक  िकमा तनजलेले बयान 
गदाफ धनी पप्प ुकुमार कशौधन क  ल.ु१ ख.६६१६ नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की तबक्की तबकास क्षेत्रीले भने 
बम ख्जम तसल ि डी ४५७४ तलटर (तडजेल) थप गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया 
गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा 
पगुी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले पक्राउ गरेक  ि  । 
तडप क  चलानी मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर तडजेल ख्झक्ने कुरा सत्य साँच  ि  ट्याङकर 
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धनी पप्प ुकुमार कशौधनले के कति रकम ददई नपेाल आयल तनगमका कमफचारीसंग तमलाउछन 
उतनलाई नै थािा ि ला, भने्न समेि ब्यि राक  आंख्शक सातबिी बयान ददएक , तनज चालकले 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी ट्याङकर धनी पप्प ुकुमार कशौधन, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री 
समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री तबिरि गनुफका साथै 
तबतभन्न तमतिमा २१ पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट २०८० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्नकुा साथै भारिबाट थप गरी ल्याएक  १९३२० तलटर तडजेल (बरामद कागजाि 
अनसुार) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । साथै 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल 
सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा समेि 
गरी कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१२,६६,३४४।-बराबरक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी परु् याएक मा 
Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६६१६ बाट रु. ६८५९०।६० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनु े
रु.११,९७,७५३।४० िातन न क्सानी परु् याउने कायफ गरी रामचन्द्र चौधरीले भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
११,९७,७५३।४० (एघार लाख सन्द्िानब्बे िजार साि सय तिरपन्न रुपैया चालीस पैसा)कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम रामचन्द्र चौधरीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५७. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६५०८ नमबरका ट्याङकर चालक ध्रवुफराज चौधरीक  िकमा तनजले बयान गदाफ 
धनी च पनारायि रेी ष्ठक  ल.ु१ ख.६५०८ नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की तबन द उप्रिेीले भने बम ख्जम तसल 
ि डी २२०० तलटर (तडजेल) थप गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि 
तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा पगुी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक  ि । तडप क  
चलानी मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर तडजेल ख्झक्ने कुरा सत्य साँच  ि  । ट्याङकर धनी 
च पनारायि रेी ष्ठले के कति रकम ददई नपेाल आयल तनगमका कमफचारीसंग तमलाउछन उतनलाई 
नै थािा ि ला, भने्न समेि ब्यि राक  आंख्शक सातबिी बयान ददएक , तनज चालकले नपेाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नपेाल आयल तनगमका 
कमफचारी, ट्याङकर धनी च पनारायि रेी ष्ठ, तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा ट्याङकर संचालन 
भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम 
पदाथफ(तडजेल) ख्झक्दा कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६,०३,०००।- 
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी परु् याउने 
कायफ गरी ध्रवुफराज चौधरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि 
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कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ६,०३,०००।-  (छ लाख िीन िजार ) कायम गरी स िी दफा ८ 
क  (४) बम ख्जम ध्रवुराज चौधरीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५८. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६४८८ नम्बरका ट्याङकर चालक सदुदप काकीक  िकमा तनजले बयान गदाफ 
धनी रुर प्रसाद शमाफक  ल.ु१ ख. ६४८८ नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की तबक्की तबकास क्षेत्रीले भने बम ख्जम 
तसल ि डी ३१५८ तलटर (तडजेल) थप गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ 
ख्स्थि तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा पगुी 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे 
पक्राउ गरेक  ि । तडप क  चलानी मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर तडजेल ख्झक्ने कुरा सत्य 
साँच  ि  । ट्याङकर धनी रुर प्रसाद शमाफले के कति रकम ददई नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारीसंग तमलाउछन उतनलाई नै थािा ि ला, भने्न समेि ब्यि राक  आंख्शक सातबिी बयान 
ददएक , तनज चालकले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० 
तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी रुर प्रसाद शमाफ, तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री तबिरि गनुफका साथै 
तबतभन्न तमतिमा ५२ पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १२२६० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्नकुा साथै भारिबाट थप गरी ल्याएक  १९३२० तलटर तडजेल (बरामद कागजाि 
अनसुार) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । 
ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका 
दरले पेट्र तलयम पदाथफ ( तडजेल) ख्झक्दा समेि गरी कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन 
दररेट अनसुार रु.१८९०३०१।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६४८८ बाट रु. 
१,१६,१३६।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.१७,७४,१६४।५० िातन न क्सानी परु् याउन े
कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ २०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु.१७,७४,१६४।५० (सत्र लाख चौित्तर िजार एक सय चौसठ्ठी रुपैया पचास 
पैसा)कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सदुदप काकीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

५९. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६६०१ नम्बरका ट्याङकर चालक कुलानन्द्द प खरेलक  िकमा तनजले बयान 
गदाफ लप्प ुभने्न िकरग हवन्द्द चौधरीक  ल.ु१ ख.६६०१ नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की रामचन्द्र अतधकारीले भने 
बम ख्जम तसल ि डी २२०० तलटर (तडजेल) थप गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी 
गा.तब.स.-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ 
स्ट र गने स्थानमा पगुी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दै गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
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२०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक  ि । तडप क  चलानी मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर 
तडजेल ख्झक्ने कुरा सत्य साँच  ि  । ट्याङकर धनी लप्प ु भने्न िकरग हवन्द्द चौधरीले के कति 
रकम ददई नेपाल आयल तनगमका कमफचारीसंग तमलाउछन उतनलाई नै थािा ि ला, भने्न समेि 
ब्यि राक  आंख्शक सातबिी बयान ददएक , तनज चालकले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी लप्प ु
भने्न िकरग हवन्द्द चौधरी, अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमर 
समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरलाई तबक्री 
तबिरि गरी आफूले फाईदा तलई नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउन े उक्त कायफ 
ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका 
दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.५,६७,५१०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि 
कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ५,६७,५१०।- (पाच लाख सिसठ्ठी िजार पाच सय दश) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम कुलानन्द्द प खरेललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

६०. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६६०४ नमबरका ट्याङकर चालक वारय िफुानी मल्लाि र तबजय कुमार 
िकरजनले बयान गदाफ दया शंकर प्रसाद कशौधनक  ल.ु१ ख. ६६०४ नम्बर ट्याङकर चलाउने 
गदफछौ पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु 
तडप मा गई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की तडजेल थप 
गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद 
उमरले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा पगुी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दै 
गदाफ ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक  ि । तडप क  चलानी 
मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर तडजेल ख्झक्ने कुरा सत्य साँच  ि  भने्न समेि ब्यि राक  
आंख्शक सातबिी बयान ददएक , तनज चालकिरुले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी 
दयाशंकर प्रसाद कशौधन, अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद 
उमर समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरलाई तबक्री 
तबिरि गनुफका साथै तबतभन्न तमतिमा ५ पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 
७४० तलटर (तडजेल) ख्झक्नकुा साथै भारिबाट थप गरी ल्याएक  १०५० तलटर तडजेल (बरामद 
कागजाि अनसुार) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई समेि तबक्री गरी आफूलाई फाईदा गरेक  
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पाईय  । साथै नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ ट्याङकर संचालन भएक  
तमतिदेख्ख िालसम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ ( 
तडजेल) ख्झक्दा समेि गरी कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.८,०३,६२८ ।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६६०४ बाट रु. १४०५८ भराई 
सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.७,८९,५७०।- िातन न क्सानी परु् याउने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ७,८९,५७०।- 
(साि लाख उनानव्ये िजार पाच सय सत्तरी) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम िय 
िफुानी मल्लाि र तबजय कुमार िकरजनलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

६१. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६४७० नम्बरका ट्याङकर चालक व म बिादरु वगालेक  िकमा तनजले बयान 
गदाफ धनी शंकर भट्टराईक  ल.ु१ ख. ६४७० नम्बर ट्याङकर चलाउने गदफछु पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ढुवानी गनफ PDO तलई इख्न्द्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप मा गई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल ड गरी बाहिर तनस्की तबक्की तबकास क्षेत्रीले भने बम ख्जम 
तसल ि डी तडजेल थप गरी नेपाल आई ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भन्ने 
तबकास क्षेत्रीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा पगुी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झकी ददन्द्थ्ये स  थप िेल ल्याए बापि रु.७,०००।- सम्म तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले ददन्द्थ्य  
तडप क  चलानी मध्येक  प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटरदेख्ख३०० तलटरसम्म तडजेल ख्झक्ने कुरा सत्य 
साँच  ि  भने्न समेि ब्यि राक  आंख्शक सातबिी बयान ददएक , ट्याङकर धनी शंकर भट्टराई, तनज 
चालक, नेपाल आयल तनगमका कमफचारी र तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन 
आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल 
तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री तबिरि गनुफका साथै तबतभन्न तमतिमा ३४ पटक नेपाल 
आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४८६० तलटर (तडजेल) ख्झक्नकुा साथै भारिबाट 
थप गरी ल्याएक  १११३० तलटर तडजेल (बरामद कागजाि अनसुार) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्रीलाई तबक्री गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । भारिबाट थप गरी ल्याएक  १११३० 
तलटर तडजेलक  राजस्व बापि नेपाल सरकारलाई प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
रु.१७७६३४।८० र  नपेाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ४८६० 
तलटर ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु. ४६२०५८।४० िातन 
न क्सानी िनु गई जम्मा रु. ६,३९,६९३।२०।- बराबर प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६४७० बाट रु. २,१६,४२५।५० भराई सकेक  
िदुाँ बाँकी  िनुे रु.४,२३,२६७।७० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 
२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ४,२३,२६७।७० 
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(चार लाख िेईस िजार दईु सय सिसठ्ठी रुपैया सिरी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) 
बम ख्जम व म बिादरु वगालेलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

६२. प्रतिवादी ल.ु१ ख.८१०३ नमबरका ट्याङकर चालक नते्र खड्काक  नाममा यस आय गबाट जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकरका 
धनी पशपुतिनाथ कशौधन र राकेश कुमार कशौधनक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद 
िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख. ८१०३ नम्बरका 
ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले ख लेक  अबैध 
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
२०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले उक्र 
घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी 
खािामा उक्त ल.ु१ ख.८१०३ नम्बरका ट्याङकरबाट तबतभन्न तमतिमा ८ पटकमा १२,६०० 
तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याएक  र नपेाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािमा ६८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकी ट्याङकर धनी पशपुतिनाथ कशौधन, 
राकेश कुमार कशौधन र तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री र नेपाल आयल तनगमका कमफचारीक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी नेपाल सरकारक  राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,०१,०९६।- र नेपाल आयल तनगमक  ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  ित्कातलन प्रचतलि 
दररेट अनसुार रु.७१,५९१।- गरी कुल जम्मा रु.२,७२,६८७।- िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि रु.१४,३०७।३० ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  
िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु आउने रकम रु.२,५८,३७९।७० िानी न क्सानी परु् याई तनज 
प्रतिवादी नेत्र खड्काले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. २,५८,३७९।७० (दईु लाख अन्द्ठाउन िजार िीन सय उनासी रुपैया 
सिि्री पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम नते्र खड्कालाई िदै सम्म सजाय िनु 
। 

६३. प्रतिवादी ल.ु१ ख.८१४७ नम्बरका ट्याङकर चालक ज्य ति उप्रिेीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकरका 
धनी राजेश कुमार अग्रवालक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर 
िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख. ८१४७ नम्बरका ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी 
गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल 
ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , तनज 
चालकले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक महिनामा ३ हट्रप गने र 
प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी राजेश कुमार 
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अग्रवाल, तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम 
पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल 
आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रेिी कािाँ स्ट र गरी 
तबक्री तबिरि गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े
उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमतिदेख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  ददन 
२०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले र आ.ब.  
२०६७/2068 देख्ख नपेाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा ६० 
तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.१,१८,०२०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी ज्य ति उप्रिेीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 
२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १,१८,०२०।- (एक 
लाख अठार िजार बीस रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम ज्य ति उप्रिेीलाई 
िदैसम्म सजाय िनु । 

६४. प्रतिवादी ल.ु१ ख.२२२९ नम्बरका ट्याङकर चालक लक्ष्मि उप्रिेीक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त 
ट्याङकरका धनी हपङकी जैसवाल र हप्रिी जैसवालक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद 
गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख. २२२९ नम्बरका ट्याङकर ख्जल्ला 
रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने 
स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ 
गरेक , तनज चालकले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक महिनामा ३ हट्रप 
गने र प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी हपङ्की 
जैसवाल र हप्रिी जैसवाल, तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ुपने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेी कािाँ 
स्ट र गरी तबक्री तबिरि गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । नेपाल आयल तनगम िातन 
न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  
ददन २०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले र आ.ब.  
२०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा 
६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.१४,५०,९३५।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी लक्ष्मि उप्रिेीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 
२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १४,५०,९३५।६०  
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(चौध लाख पचास िजार नौ सय पैिीस रुपैया साठी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) 
बम ख्जम लक्ष्मि उप्रिेीलाई िदै सम्म सजायिनु । 

६५. प्रतिवादी ल.ु१ ख.८२८२ नम्बरका ट्याङकर चालक राम प्रसाद बिौलाक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
उक्त ट्याङकरका धनी हपङकी जैसवाल र हप्रिी जैसवालक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  
म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख. ८२८२ 
नम्बरका ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध 
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
२०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , तनज चालकले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) प्रत्येक महिनामा ३ हट्रप गने र प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, ट्याङकर धनी हपङ्की जैसवाल र हप्रिी जैसवाल, तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  
पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेी कािाँ स्ट र गरी तबक्री तबिरि गरी आफूलाई फाईदा गरेक  
पाईय  । नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  
तमति देख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  ददन २०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप 
६० तलटरका दरले र आ.ब. २०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  
रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५६,३७०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी राम प्रसाद 
बिौलाले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. ५६,३७०।- (छपन्न िजार िीन सय सिि्री रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  
(४) बम ख्जम राम प्रसाद बिौलालाई िदै सम्म सजाय िनु । 

६६. प्रतिवादी ल.ु१ ख.६४२३ नम्बरका ट्याङकर चालवारय बदर उप्रिेी र ऋहषराम न्द्यौपानके  िकमा 
तनजिरुक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार 
रिेक , उक्त ट्याङकरका धनी सन्द्ज ुरेी ष्ठक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा 
समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख. ६४२३ नम्बरका ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी 
पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा 
तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , 
तनज चालकले नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक महिनामा ३ हट्रप गने र 
प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी सन्द्ज ु रेी ष्ठ, 
तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ 
जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल आयल 
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तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेी कािाँ स्ट र गरी तबक्री तबिरि 
गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ 
गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  ददन २०७१।०१।१६ सम्म 
प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले र आ.ब. २०६७/2068  देख्ख नेपाल 
आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६,३३,२१०।- 
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरी  तनज प्रतिवादीवारय बदर उप्रिेी र ऋहषराम न्द्यौपानेले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  
दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ६,३३,२१०।- (छ लाख िेिि्ीस 
िजार दईु सय दश रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जमद्वय बदर उप्रिेी र 
ऋहषराम न्द्यौपानलेाई िदै सम्म सजाय िनु । 

६७. प्रतिवादी ल.ु१.ख.२७९२ नम्बर ट्यांकर चालक रामचन्द्र अतधकारीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई िाख्जर िनु नआई फरार रिेक  र तनजसंग तमल मि  गरी तनजकै जग्गामा 
तनजक  सरसल्लाि अनसुार अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) स्ट र गरी तबक्री तबिरि गने 
सरेुश प्रसाद उमरले बयान गदाफ नेपाल आयल तनगमक  चलान बम ख्जमक  पेट्र लयम पदाथफ मध्ये 
तसल ि डी ख्झक्न लगाई स्ट र गरी तबक्री तबिरि गने गरेक  तथए स िी क्रममा प्रिरीले मलाई 
पक्राउ गरी ल्याएक  ि , नेपाल आयल तनगमका कमफचारीलाई यस कायफक  जानकारी छ, कमफचारी 
र चालकक  तमल मि मा यस्ि  कायफ िदैु आएक  ि  भने्न समेि ब्यि राक  सातबिी बयान ददएबाट 
रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमर तमली दबैु जनाले नेपाल आयल तनगमक  PDO बम ख्जम 
ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ मध्येबाट प्रति हट्रप ६० तलटरक  दरले ख्झक्न लगाई सस्ि मा खकरद 
गरी स्ट र गरे पिाि तबक्री गरी नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउने कायफमा संलग्न 
भई ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले खानिलासी बरामदी गदाफ तनजक  अबैध स्ट रबाट बरामद 
िनु आएक  रु.२,७४,१५०।- बराबरक  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी ख्झक्न 
लगाई नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफई प्रतिवादी रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद 
उमरले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ (४) क  कसरु गरेक मा स िी ऐनक  दफा 
८(४) अनसुार िदै सम्म सजाय िनुका साथै प्रतिवादी ल.ु१.ख.२७९२ नम्बर ट्यांकर चालक 
रामचन्द्र अतधकारीले ट्याङकर चालकक  िैतसयिले ल.ु१.ख.२७९२ नम्बर ट्यांकर चलाउदाँ प्रति 
महिना ३ हट्रप र प्रत्येक हट्रपक  ६० तलटरक  दरले उक्र ट्याङकर संचालन भएक  तमतिदेख्ख 
२०७१।०१।१५ सम्म नेपाल आयल तनगमक  चलानी मध्येक  पेट्र तलयम पदाथफ तडजेल ख्झकी 
तबक्री गरी नेपाल आयल तनगमलाई नपेाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  ित्कातलन मूल्य 
अनसुार जम्मा रु.१५,८६,०४६।- बराबरक  थप िातन न क्सानी पयुाफई तनज प्रतिवादी रामचन्द्र 
अतधकारीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. १५,८६,०४६।- (पन्द्ध्र लाख छयासी िजार छयातलस रुपैया) कायम गरी स िी दफा 
८ क  (४) बम ख्जम रामचन्द्र अतधकारीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 
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६८. प्रतिवादी ल.ु१ख.६५७९ नम्बर ट्यांकर धनी, ल.ु१ख.६५८१ नम्बरक  ट्याङकर चालक तबन द 
उप्रिेीक  िकमा तनजक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई 
फरार रिेक , तनजक  एकाघरसंगक  री ीमिीले यस आय ग समक्ष बयान गदाफ भारिक  
बेिालपरुबाट नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप क  लातग पेट्र तलयम पदाथफ तलएर आउन े
ट्याङकरिरु मेर  घर अगाडी र की िेल ख्झकी ददने गदफथे िेलक  सम्पिुफ हिसाब हकिाब री ीमान 
तबन द उप्रिेी िथा जेठाज ुज्य ति उप्रिेीले गनुफ िनु्द्थ्य  भने्न समेि ब्यि राक  बयान ददएक  तनजक  
घर घटनास्थल ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ बाट ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
अन्द्दाजी १५०० तलटर बराबरक  रु.१,५६,०००।- मूल्य पने पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी 
राखेक  अवस्थामा बरामद भएक , घटनास्थलबाट तनजक  ल.ु१ख.६५७९ नम्बरक  ट्याङकर 
तसल ि डी पाइप ज तडएक  अवस्थामा र ल.ु१ख. ६५८१ नम्बरक  ट्याङकर पतन स िी स्थानबाट 
बरामद भएक , घटनास्थलबाट पक्राउ परेका चालकिरु प्रमे प्रसाद बिौला र ध्रवुफराज चौधरी 
समेिले यस आय ग समक्ष बयान गदाफ महिनामा ३ हट्रप िनुे र प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटरक  दरले 
िेल ख्झक्ने गरेक  भतन बयान गरेबाट यी प्रतिवादी तबन द उप्रिेीले आफ्न  नाममा रिेक  
ल.ु१ख.६५७९ नम्बर ट्यांकरबाट र ल.ु१ख.६५८१ नम्बरक   च पनारायि रेी ष्ठक  ट्याङकरबाट 
चालकक  िैतसयिले नेपाल आयल तनगमक  चलान बम ख्जमक  पेट्र तलयम पदाथफ भारिक  
बेिालपरुबाट तलई आउदाँ नेपाल आयल तनगम पख्िमान्द्चल क्षेत्रीय कायाफलय लवारी तडप मा पग्न 
अगावै ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि आफ्न  घरमा लतग नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर धनी च पनारायि 
रेी ष्ठ समेिक  तमल मि मा ख्झकी ख्झक्न लगाई इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम 
पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल 
आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) िातन न क्सानी गरेक  पाईय  । ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख  २०६७ साल 
असार सम्म प्रति महिनामा ३ हट्रप िनुे र प्रत्येक प्रति हट्रप ६० तलटरक  दरले र आ.ब.  
२०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा 
६० तलटरक  दरले ल.ु१ख. ६५७९ नम्बरक  ट्याङकरबाट जम्मा ७८३० तलटर र ल.ु१ख. 
६५८१ नम्बरक  ट्याङकरबाट जम्मा ७०२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी नेपाल 
आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  दररेट अनसुार क्रमश: रु.७०८५७०।-, रु.७०५२६०।- र 
अबैध स्ट र गरी राखेक  पेट्र तलयम पदाथफक  मूल्य रु.१,५६,०००।-गरी कुल जम्मा 
रु.१५,६९,८३0।- नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  तनज प्रतिवादी तबन द 
उप्रिीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. १५,६९,८३0।- (पन्द्ध्र लाख उनानसिि्री िजार आठ सय िीस रुपैया) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम तबन द उप्रिेीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

६९. प्रतिवादी पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी कार बार गने र ल.ु१ख.६८९१क  ट्यांकर चालक तबक्की भन्न े
तबकास क्षते्रीक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्यादमा िाख्जर िनु नआई 
फरार रिेक , भारिक  बेिालपरुबाट नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप क  लातग पेट्र तलयम पदाथफ 
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तलएर आएका ट्याङकरबाट ख्झहकएक  पेट्र तलयम पदाथफ घटनास्थल ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया 
गा.तब.स.-३ प्रतिवादी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी कार बार 
गने स्थानबाट ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले अन्द्दाजी ३२४० तलटर बराबरक  
रु.३,३६,९६०।- मूल्य पने पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) स्ट र गरी राखेक  अवस्थामा बरामद 
भएक , घटनास्थलबाट तनजले चलाउने गरेक  ल.ु१ख.६८९१ नम्बरक  ट्याङकर तसल ि डीएक  
अवस्थामा स िी घटनास्थलबाट बरामद भएक , घटनास्थलबाट पक्राउ परेका चालकिरु ख्शव 
कुमार चौधरी, रामचन्द्र चौधरी, सदुदप काकी र व म बिादरु वगाले समेिले  यस आय ग समक्ष 
बयान गदाफ प्रतिवादी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले भन ेअबसुार तसल ि डी पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
थप गरी नेपाल आएपतछ ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भन्ने तबकास 
क्षेत्रीक  अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गरी कार बार गने घर स्थानमा लतग तसल टुटाई 
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्ने गकरन्द्थ्य  भनी बयान गरेका, अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका 
ट लीले उक्त घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
रात ने विी,खािामा तबतभन्न ट्याङकरबाट तबतभन्न तमतिमा ख्झहकएक  पेट्र तलयम पदाथफ तडजेलक  
हिसाब हकिाब राख्खएक  पाइएक  प्रतिवादी तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री कािाँ काम गने राजन भन्ने 
राजेन्द्र रायमाझीले यस आय ग समक्ष बयान िथा ितिम्बा बयान गदाफ बरामद भई आएका विी 
खािामा लेख्खएक  हिसाब हकिाब मैले नै राखेक  िुँ तडप का कमफचारीलाई रकम ददन ुिनु्द्थ्य  क  
कसलाई ददन ुिनु्द्थ्य  मलाई थािा भएन भनी बयान गरेबाट तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले ट्यािङकर 
चालक, धनी र नेपाल आयल तनगमका कमफचारीक  तमल मि मा भारिबाट नपेाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ ल्याउदा थफ गरी पेट्र तलयम पदाथफ ल्याई ल्याउन लगाई आफ्न  अबैध स्ट र गने  
तडप मा लतग थप गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 
पतन ६० तलटरदेख्ख३०० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई ख्झके पिाि बरामद भई 
आएक  पेट्र तलयम पदाथफक  Density र Temperature नाप्ने साधन वारारा नापी के कति मात्रामा 
गडबडी रिेक  छ स  कुराक  जानकारी पहिले नै नपेाल आयल तनगमका कमफचारीलाई गराई 
त्यसरी पेट्र तलयम पदाथफ थप गरी ल्याई ख्झके बापि प्रति २० KL क्षमिाक  ५ च्याम्बर गाडीक  
रु.५०००।-,२० KL क्षमिाक  ४ च्याम्बर गाडीक  रु.४०००।- र १२KL क्षमिाक  गाडीक  
रु.३०००।- का दरले मातसक रु.२,४५०००।- करसवि रकम नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारीिरु तडप  प्रमखु िथा अप्रशेनमा काम गने कमफचारीलाई ददई नेपाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी कम रिेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्वीकार गनफ लगाएक  पाइन्द्छ । अबैध 
स्ट रबाट बरामद भएक  कागजाि अनसुार तबतभन्न ट्याङकरमा भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ तडजेल ६,८५,२४० तलटरक  प्रति तलटर राजस्व बापि १५.९६ क  दरले िनु े
रु.१,०९,३६,४३०।४0 र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ 
तडजेल ३,९०,३४४ तलटरक  नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.3,42,29,994।20 गरी कुल जम्मा रु.४,५१,६६, ४२४।६० बराबरक  नेपाल सरकार र 
नेपाल आयल तनगमलाई ट्याङकर धनी, चालक र नेपाल आयल तनगमक  कमफचारीिरुक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
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सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी िातन न क्सानी पयुाफउनका साथै नेपाल आयल तनगमका कमफचारीलाई स  कायफ गरे 
बापि प्रति महिना रु.२,४५,०००।- का दरले २१ महिनाक  रु.५१, ४५,०००।- करसवि ददई 
प्रतिवादी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) र दफा 
३(३) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.४,५१,६६,४२०।६०(चार कर ड एकाउन्न 
लाख छैसठी िजार चार सय बीस रुपैया साठी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम 
र करसवि ददएक  तबग  रु. ५१, ४५,०००।-  (एकाउन लाख पैिातलस िजार) कायम गरी 
स िी दफा ३(१) र ३(१)(ज) बम ख्जम तबक्की भन्न ेतबकास क्षते्रीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

७०. प्रतिवादी ट्याङकर धनी िथा ज्य ति केन्द्र पेट्र ल पम्पका संचालक शंकर भट्टराईक  िकमा तनजले 
बयान गदाफ ख्जल्ला रुपन्द्देिी वटुवल नगर पातलका-६ मा ज्य ति केन्द्र पेट्र ल पम्प संचालन गनुफका 
साथै ल.ु१ख.६४७० नम्बरक  ट्याङकर मेर  ि , य  ट्याङकरले भारिबाट दैतनक सरदर २५०० 
देख्ख ३००० सम्म पेट्र तलयम पदाथफ तबक्री िनु ेगरेक  छ । बरामद भएक  कागजमा उल्लेख 
भएक  रकम चालकले Temperature बाट पाउने सहुवधाक  िेल ख्झक्ने र बेच्ने कायफ आज देख्ख 
नभएर नेपाल आयल तनगमले कार बार गनफ थाले कै समय देख्ख ि , नेपाल आयिल तनगमका 
कमफचारी र चालकक  तमल मि मा यस्ि  कायफ भएक  ि , मेर  संलग्निा छैन ्नेपाल आयल तनगम 
क्षेत्रीय कायाफलय भलवारीका कमफचारीमा रकमक  चलखेल चरम रुपमा िनु ेगरेक  छ  भने्न समेि 
ब्यि राक  कसरु भएक  स्वीकार गदै आफ्न  संलग्निा अस्वीकार गरी बयान गरेक  भएिा पतन 
ट्याङकर धनीक  िैतसयिले ख्जम्मेवारी स्वीकार गरेक , बरामद भई आएका विी खािा कागजमा 
उल्लेख भएक  ब्यि रालाई गलि ि  भन्न नसकेक , तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजबाट उल्लेख्खि तनजक  ल.ु१ख. 
६४७० नम्बरक  ट्याङकरले भारिबाट नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ल्याउदाँ थप गरी ल्याई नेपालमा आएपतछ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ 
स्ट र गने स्थलमा लतग थप गरेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, चालक व म बिादरु वगाले र तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री 
समेिक  तमल मि मा ख्झकी ख्झक्न लगाई इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ 
जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल आयल 
तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नपेाल सरकारक  राजस्व िथा नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) िातन न क्सानी गरेक  पाईय  ।त्यसका साथै तबक्की भन्ने 
तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजमा 
उल्लेख भए अनसुार तबतभन्न ट्याङकरबाट ख्झकी अबैध रुपमा स्ट र गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमतिमा पटक पटक गरी १,७३,५२० तलटर तडजेल लतग आफ्न  पेट्र ल 
पम्पबाट तबक्री गरी नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउने कायफमा संलग्न रिेक  पषु्टी 
िनु आएक ले नपेाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमतिमा ३४ पटक नेपाल 
आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४८६० तलटर (तडजेल) ख्झक्नकुा साथै भारिबाट 
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थप गरी ल्याएक  १११३० तलटर तडजेल (बरामद कागजाि अनसुार) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्रीलाई तबक्री गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । भारिबाट थप गरी ल्याएक  १११३० 
तलटर तडजेलक  राजस्व बापि नेपाल सरकारलाई प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
रु.१७७६३४।८०, नपेाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ४८६० 
तलटर ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४६२०५८।४० र  तबतभन्न 
ट्याङकरबाट ख्झकी अबैध रुपमा स्ट र गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमतिमा पटक 
पटक गरी १,७३,५२० तलटर तडजेल लतग आफ्न  पेट्र ल पम्पबाट तबक्री गरी ित्कातलन मूल्य 
अनसुार रु.१,७९,५९,३२०।-िातन न क्सानी गरी जम्मा रु. १,८५,९९,०१३।२० बराबर 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६४७० बाट रु. 
२,१६,४२५।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.१,८३,८२,५८७।७० िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. १,८३,८२,५८७।७० (एक कर ड तिरासी लाख बयासी िजार पाच सय सिासी रुपैया 
सिि्री पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम शंकर भट्टराईलाई िदै सम्म सजाय 
िनु। 

७१. प्रतिवादी ट्याङकर धनी िथा पालसु्थान सप्लायफस संचालक ल क प्रसाद भसुालक  िकमा तनजले 
बयान गदाफ ख्जल्ला नवलपारासी िलु्सीनगर गा.तब.स.-६ मा संचालन गनुफका साथै ल.ु१ख.६७३८ 
नम्बरक  ट्याङकर मेर  ि , य  ट्याङकरले भारिबाट नेपाल आयल तनगमका लातग पेट्र तलयम 
पदाथफ ढुवानी गछफ, मेर  पम्पबाट दैतनक सरदर ३००० देख्ख ६००० सम्म पेट्र तलयम पदाथफ 
तबक्री िनुे गरेक  छ । नेपाल आयिल तनगमका कमफचारी र चालकक  तमल मि मा यस्ि  कायफ 
भएक  ि , मेर  संलग्निा छैन ्भने्न समेि ब्यि राक  कसरु भएक  स्वीकार गदै आफ्न  संलग्निा 
अस्वीकार गरी बयान गरेक  भएिा पतन ट्याङकर धनीक  िैतसयिले ख्जम्मेवारी स्वीकार गरेक , 
चालकक  तबवरि खलुाउन नसकेक , बरामद भई आएका विी खािा कागजमा उल्लेख भएक  
ब्यि रालाई गलि ि  भन्न नसकेक , तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने 
स्थानबाट बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजबाट उल्लेख्खि तनजक  ल.ु१ख.६७३८ नम्बरक  
ट्याङकरले भारिबाट नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल्याउदाँ थप गरी ल्याई 
नेपालमा आएपतछ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थलमा लतग थप 
गरेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) नपेाल आयल तनगमका 
कमफचारी, चालक र तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा ख्झकी ख्झक्न लगाई नेपाल 
सरकारक  राजस्व िथा नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) िातन न क्सानी गरेक  
पाईय  । त्यसका साथै तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट 
बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजमा उल्लेख भए अनसुार तबतभन्न ट्याङकरबाट ख्झकी अबैध रुपमा 
स्ट र गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमतिमा पटक पटक गरी १,३६,००० तलटर 
तडजेल लतग आफ्न  पेट्र ल पम्पबाट तबक्री गरी नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफमा संलग्न रिेक  पषु्टी िनु आउदा चालक, नेपाल आयल तनगमका कमफचारी र तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न 
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तमतिमा २३ पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४५६० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्नकुा साथै भारिबाट थप गरी ल्याएक  २५५० तलटर तडजेल (बरामद कागजाि अनसुार) 
ख्झकी तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री गरी आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय य । भारिबाट थप 
गरी ल्याएक  २५५० तलटर तडजेलक  राजस्व बापि नेपाल सरकारलाई प्रति तलटर १५.९६ का 
दरले रु.४०,६९८।- नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ४५६० 
तलटर ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४,०१,४१३।६० र तबतभन्न 
ट्याङकरबाट ख्झकी अबैध रुपमा स्ट र गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमतिमा पटक 
पटक गरी १,३६,००० तलटर तडजेल लतग आफ्न  पेट्र ल पम्पबाट तबक्री गरी ित्कातलन मूल्य 
अनसुार रु.१,४१,४४,०००।-िातन न क्सानी गरी जम्मा रु. १,४५,८६,१११।६० बराबर 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६७३८ बाट 
रु.१,३८,८३५।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.१,४४,४७,२७६।६० िातन न क्सानी 
परु् याउने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. १,४४,४७,२७६।६० (एक कर ड चौवातलस लाख सिचालीस िजार 
दईुसय छैत्तर रुपैया साठी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम ल क प्रसाद 
भसुाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

७२. प्रतिवादी बिुमाया आयल सप्लायफसका संचालक राज ुन्द्यौपानके  िकमा तनजले बयान गदाफ ख्जल्ला 
रुपन्द्देिी िेनिुवा गा.तब.स.-८ मा संचालन गरेक  छु, मेर  पम्पबाट पेट्र ल, तडजेल, महट्टिेल र 
म तबलक  कार बार िनु्द्छ, दैतनक सरदर तडजेल १२००० तलटरसम्म तबक्री िनु्द्छ, तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्रीक  घरमा फेला परेका कागजाििरु मध्ये हिसाब राखेक  कापीमा मेर  बिुमाया 
आयल सप्लायफसक  नाम राखी तबतभन्न तमतिमा िेल पठाएक  झटु  ि  भने्न समेि ब्यि राक  आफ्न  
संलग्निा अस्वीकार गरी बयान गरेक  भएिा पतन तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजमा उल्लेख भए अनसुार तनजक  
बिुमाया आयल सप्लायफसमा तबतभन्न ट्याङकरबाट ख्झकी अबैध रुपमा स्ट र गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमतिमा पटक पटक गरी 78,000 तलटर तडजेल लगेक  उल्लेख गरेक  
िदुाँ तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीसंग तमल मि  गरी नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ढुवानी गने तबतभन्न ट्याङकरक  तसल ि डी ट्याङकरबाट पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी अबैध 
रुपमा स्ट र गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ तडजेल लतग आफ्न  आयल सप्लायफसबाट तबक्री गरी नेपाल 
आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउने कायफमा संलग्न रिी नेपाल आयल तनगमसंग मात्र 
पेट्र तलयम पदाथफ खकरद गरी तबक्री तबिरि गनुफ पने लाईसेन्द्स सम्झौिा तबपकरि तबतभन्न तमतिमा 
पटक पटक गरी 78,000 तलटर तडजेल तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र 
गने स्थानबाट लतग आफ्न  आयल सप्लायफस पम्पबाट तबक्री गरी ित्कातलन मूल्य अनसुार जम्मा 
रु. 8073000।-िातन न क्सानी गरी पयुाफउने कायफ गरी तनज बिुमाया आयल सप्लायफसका 
संचालक राज ुन्द्यौपानेले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. 8073000।- (असी लाख तिरित्तर िजार) कायम गरी स िी दफा ८ क  
(४) बम ख्जम राज ुन्द्यौपानलेाई िदै सम्म सजाय िनु । 
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७३. ट्याङकर धनी िकर बिादरु कुवरँले बयान गदाफ ना.२ख.१८४४, ल.ु१ख.१९८२, ना.४ ख.३९६८ 
नम्बरक  ट्याङकर मेर  नामक  र ना.४ ख.३९६७ नम्बरक  ट्याङकर मेर  री ीमिी गंगा कुमारी 
कुवरँक  नामक  ट्याङकर मैले नै संचालन गदै आएक  मेरै नै ि , यी ट्याङकरले भारिबाट 
नेपाल आयल तनगमका लातग पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गछफन, ट्याङकर चालकले पेट्र तलयम 
पदाथफ(तडजेल) ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी गरेक  र िातन न क्सानी पयुाफएक  
क्षति पूतिफ बापि तनयतमि भाडा चलानीबाट उक्त रकम आयल तनगमले कट्टा गरे मन्द्जरु छु, भतन 
बयान गरेक  आंशीक रुपमा कसरुमा सातबि भई बयान ददएक , तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीक  अबैध 
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट बरामद विी, खािा रेी स्िा कागजबाट उल्लेख्खि ट्याङकरले 
भारिबाट नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ल्याउदाँ थप गरी ल्याई नेपालमा 
आएपतछ तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थलमा लतग थप गरेक  र 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, चालक, तबक्की 
भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा ख्झकी ख्झक्न लगाई नेपाल सरकारक  राजस्व िथा नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) िातन न क्सानी गरेक  पाईय  । तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्रीक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानबाट बरामद भई आएक  विी खािाक  रेी स्िा 
कागजिरुमा उल्लेख्खि तबवरि माथी प्रकरि ३ अनसुन्द्धानबाट देख्खएक  बस्िखु्स्थिी र तबश्लषेि 
खण्डमा उल्लेख भए अनसुार ना.२ ख.१८४४ नम्बरक  ट्याङकरले पटक पटक गरी भारिबाट 
थप गरी ल्याएक  २५२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) क  राजस्व रु.४०२१९।२0 ( 
चालीस िजार दईु सय उनाईस रुपैया बीस पैसा) र नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) पटक पटक गरी ७२२० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेट 
अनसुार िनुे मूल्य रु.६,९५,४००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी जम्मा 
रु.७,३५,६१९।२० नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक , ल.ु१ ख.१९८२ नम्बरक  
ट्याङकरले पटक पटक गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  ६७२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) क  राजस्व रु.१,०७,२५१।२० र नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ(तडजेल) 
पटक पटक गरी २६४० तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेट अनसुार िनुे 
मूल्य रु.६,०४,०९०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी जम्मा रु.७,११,३४१।२० 
नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक , ना.४ ख.३९६८ नम्बरक  ट्याङकरले पटक 
पटक गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  ७७७० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)क  राजस्व 
रु.१,२४,००९।२० र नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ(तडजेल) पटक पटक गरी 
५९00 तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेट अनसुार िनुे मूल्य 
रु.५६५८४०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी जम्मा रु.६,८९,८४९।२० नेपाल 
आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक ,ना.४ ख.३९६७ नम्बरक  ट्याङकरले पटक पटक गरी 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  ६३0० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)क  राजस्व 
रु.१,00,५४८।- र नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) पटक पटक गरी ६३८० 
तलटर ख्झकी नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेट अनसुार िनुे मूल्य रु.६,३१,३४०।-
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी जम्मा रु.७,३१,८८८।-गरी नेपाल आयल तनगमलाई 
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जम्मा रु.२८, ६८,६९७।६० िातन न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss 

बापि ना.२ख. १८४४ बाट रु.१,२७,५३७।५०, ल.ु१ख. १९८२ बाट रु.१,४२,१८१।८०, 
ना.४ख. ३९६८ बाट रु.२,३२,८८७।६० र ना.४ख.३९६७ बाट रु.१,९५,१०७।७० दाबी 
गरी जम्मा रु.६,९७, ७१४।६० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.२१,७०,९८३।–िातन 
न क्सानी पयुाफई भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  
िदुाँ तबग  रु.२१,७०,९८३।- (एकाईस लाख सिरी िजार नौ सय तिरासी रुपैया) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम िकर बिादरु कुवरँलाई िदै सम्म िनु । 

७४. प्रतिवादी ल.ु१ख. ६५०२, ल.ु१ख. ८००७, ल.ु१ख. ८०१५, ल.ु१ख. ८९१४, ना.१ख.२४८७ 
नम्बरका ट्याङकर धनी राकेश कुमार कशौधन िथा ल.ु१ख. २२६६ नम्बरका ट्याङकर धनी 
पशपुतिनाथ कशौधन एवं ल.ु१ख. ८१०३ नम्बरक  ट्याङकरमा संयकु्त धनी रिेका राकेश कुमार 
कशौधन र पशपुतिनाथ कशौधनक  िकमा तनजिरुक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई 
म्यादमा िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकरिरु मध्ये ल.ु१ख. ८१०३, नम्बरका 
ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले ख लेक  अबैध 
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
२०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले उक्त 
घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब रात ने विी 
खािामा उक्त ल.ु१ ख.८१०३, ल.ु१ख. ६५०२, ल.ु१ख. ८००७, ल.ु१ख. ८०१५, ल.ु१ख. 
८९१४,ना.१ख.२४८७, ल.ु१ख. २२६६ नम्बरका ट्याङकरबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , उक्त ट्याङकरका चालकिरु खलु्न नसकेक  
भएिापतन यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर चालक, तबक्की भन्ने 
तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ट्याङकर धनी राकेश कुमार कशौधनक  ल.ु१ ख.६५०२ नम्बरक  ट्याङकरबाट 
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  ६०९० तलटरक  राजस्व बापि १५.९६ प्रति तलटरक  दरले 
रु.९७,१९६।४० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट ख्झकेक  १६४० तलटरक  ित्काल 
कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनुे रु.१,६५,७६०।- गरी जम्मा रु.२,६२,९५६।४० बराबरक  
िातन न क्सानी गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि रु.१०२८८७।१० 
ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु आउने रकम रु.१,६०,०६९।३० 
िानी न क्सानी पयुाफएक , ल.ु१ ख. ८०१५ नम्बरक  ट्याङकरबाट भारिबाट थप गरी ल्याई 
ख्झकेक  ९४५० तलटरक  राजस्व बापि १५.९६ प्रति तलटरक  दरले रु.१,५०,८२२।- र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट ख्झकेक  २२४७० तलटरक  ित्काल कायम रिेक  मूल्य 
अनसुार िनुे रु.१,५९,२०३।२० गरी जम्मा रु.३,१०,०२५।२० बराबरक  िातन न क्सानी 
गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि रु.१,१३,७५६।३० ट्याङकर धनीबाट 
भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु आउने रकम रु.१,९६,२६८।९० िानी न क्सानी 
पयुाफएक , ल.ु१ ख.८९१४ नम्बरक  ट्याङकरबाट भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  १६६० 
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तलटरक  राजस्व बापि १५.९६ प्रति तलटरक  दरले रु.२६४९३।६० र नेपाल आयल तनगमक  
चलान मध्येबाट ख्झकेक  १००० तलटरक  ित्काल कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनु े रु. 
१,०३,५१९।२० गरी जम्मा रु.१,३०,०१२।८० बराबरक  िातन न क्सानी गरेक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि रु.१६२७४।- ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  
कट्टा गरी बाँकी िनु आउने रकम रु.१,१३,७३८।८० िानी न क्सानी पयुाफएक , ल.ु१ ख.८००७ 

नम्बरक  ट्याङकरबाट भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  १११३० तलटरक  राजस्व बापि 
१५.९६ प्रति तलटरक  दरले रु.१,७७,६३४।८० र नपेाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट 
ख्झकेक  २७०० तलटरक  ित्काल कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनुे रु.२,७१,२९३।६० गरी 
जम्मा रु.४,४८,९२८।४० बराबरक  िातन न क्सानी गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि रु.७९६२४।७० ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु 
आउने रकम रु.३,६९,३०३।७० िानी न क्सानी पयुाफएक , ल.ु१ ख.२४८७ नम्बरक  
ट्याङकरबाट भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  २१०० तलटरक  राजस्व बापि १५.९६ प्रति 
तलटरक  दरले रु.३३,५१६।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट ख्झकेक  १२० 
तलटरक  ित्काल कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनुे रु. ११,७२०।- गरी जम्मा रु.४५,२३६।-
बराबरक  िातन न क्सानी गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि रु.७२७५ 
ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु आउन ेरकम रु.३७,९६१।- िानी 
न क्सानी पयुाफएक , ट्याङकर धनी पशपुतिनाथ कशौधनक  ल.ु१ख. २२६६ नम्बरक  ट्याङकरले 
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  ३३६० तलटरक  राजस्व बापि १५.९६ प्रति तलटरक  दरले 
रु. ५३,६२५।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट ख्झकेक  ७८० तलटरक  ित्काल 
कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनुे रु.७७,०१८।- गरी जम्मा रु.१,३०,६४३।६० बराबरक  िातन 
न क्सानी गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि रु.६३०५।- ट्याङकर 
धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु आउने रकम रु.१,२४,३३८।६० बराबरक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल सरकार र नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक  र राकेश कुमार कशौधन र पशपुतिनाथ कशौधनक  संयकु्त  नाममा रिेक  
ल.ु१ ख.८१०३ नम्बरक  ट्याङकरबाट भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  १२,६०० तलटरक  
राजस्व बापि १५.९६ प्रति तलटरक  दरले रु.२,०१,०९६।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान 
मध्येबाट ख्झकेक  ६८० तलटरक  ित्काल कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनुे रु.७१,५९१।- गरी 
जम्मा रु.२,७२,६७८।- बराबरक  िातन न क्सानी गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि रु.१४,३०७।३० ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु 
आउने रकम रु.२,५८,३७९।७० िानी न क्सानी पयुाफएक  िदुाँ प्रतिवादी राकेश कुमार 
कशौधनक  एकल नाममा रिेक  ५ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.८,७७,३४१।७० िथा संयकु्त 
नाममा रिेक  एक ट्याङकरबाट रु.२,५८,३७९।७० गरी कुल जम्मा रु. ११,३५,७२१।४० 
र प्रतिवादी पशपुति नाथ कशौधनक  एकल नाममा रिेक  एक ट्याङकरबाट 
रु.१,२४,३३८।६० िथा संयकु्त नाममा रिेक  एक ट्याङकरबाट रु.२,५८,३७९।७० गरी 
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कुल जम्मा रु. रु. ३,८२,७१८।३०  बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल सरकार र नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनजिरुले भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ प्रतिवादी राकेश कुमार 
कशौधनक  िकमा तबग  रु. ११,३५,७२१।४० (एघार लाख पैिीस िजार साि सय एकाईस 
रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी र प्रतिवादी पशपुति कशौधनक  िकमा तबग  रु. 
३,८२,७१८।३० (िीन लाख बयासी िजार साि सय अठार रुपैया तिस पैसा) कायम गरी स िी 
दफा ८ क  (४) बम ख्जम िदै सम्म सजाय िनु। 

७५. प्रतिवादी ल.ु१ख. ६८९१ नम्बरका ट्याङकर धनी हप्रया गरुुङ्गक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्यादमा िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकर ल.ु१ख. ६८९१ 
नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले 
ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय 
रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले 
उक्त घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब रात ने विी 
खािामा उक्त ल.ु१ ख.६८९१ नम्बरक  ट्याङकरबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  
भारिबाट थप गरी ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , उक्त ट्याङकरका चालकिरु खलु्न नसकेक  भएिापतन यी 
ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ट्याङकर चालक, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री 
समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) मा 
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  २२६८० तलटरक  राजस्व बापि १५.९६ प्रति तलटरक  दरले 
रु. ३,६१,९७२।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येबाट ख्झकेक  २१६० तलटरक  
ित्काल कायम रिेक  मूल्य अनसुार िनुे रु.१,६३,५९८।२० गरी जम्मा रु.५,२५,५७१।- 
बराबरक  िातन न क्सानी गरेक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
रु.१,५२,७३८।४० ट्याङकर धनीबाट भराई सकेक  िदुाँ स  कट्टा गरी बाँकी िनु आउने रकम 
रु.३,७२,८३२।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल सरकार र नेपाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी हप्रया गरुुङ्गले भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ३,७२,८३२।६० 
(िीन लाख बित्तर िजार आठ सय बख्त्तस रुपैया साठी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) 
बम ख्जम हप्रया गरुुङ्गलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

७६. प्रतिवादी ल.ु१ख. ६६१६ नम्बरका ट्याङकर धनी पप्प ुकुमार कशौधनक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्यादमा िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकर ल.ु१ख. 
६६१६ नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी मधवुतलया गा.तब.स.-३ ख्स्थि तबक्की भन्ने तबकास 
क्षेत्रीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी 
कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गका ट लीले उक्त घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब 
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हकिाब रात न े विी खािामा उक्त ल.ु१ ख.६६१६ नम्बरक  ट्याङकरबाट तबतभन्न तमतिमा 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, ट्याङकर चालक रामचन्द्र चौधरी, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि तबतभन्न तमतिमा २१ पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट २०८० तलटर (तडजेल) ख्झक्नकुा साथै भारिबाट थप गरी ल्याएक  १९३२० तलटर 
तडजेल (बरामद कागजाि अनसुार) ख्झकी तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री गरी गनफ लगाई 
आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । साथै नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ 
ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका 
दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा समेि गरी कुल नपेाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.१२,६६,३४४।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६६१६ बाट रु. 
६८५९०।६० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.११,९७,७५३।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी पप्प ु कुमार कशौधनले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) 
वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ११,९७,७५३।४० (एघार लाख सनिानब्बे िजार 
साि सय तिरपन्न रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम पप्प ुकुमार 
कशौधनलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

७७. प्रतिवादी ल.ु१ख. ६४८८ नम्बरका ट्याङकर धनी रुर प्रसाद शमाफक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्यादमा िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकर तबक्की भन्न े
तबकास क्षेत्रीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा ख्जल्ला 
प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गका ट लीले उक्ि घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब 
हकिाब रात न े विी खािामा उक्त ल.ु१ ख.६४८८ नम्बरक  ट्याङकरबाट तबतभन्न तमतिमा 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, ट्याङकर चालक सदुदप काकी, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि तबतभन्न तमतिमा ५२ पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १२२६० 
तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाउनका साथै भारिबाट थप गरी ल्याएक  १९३२० तलटर तडजेल 
(बरामद कागजाि अनसुार) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री गरी गराई आफूलाई 
फाईदा गरेक  पाईय  । साथै नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ ट्याङकर 
संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले 
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पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा समेि गरी कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.१८९०३०१ ।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६४८८ बाट रु. 
१,१६,१३६।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.१७,७४,१६४।५० िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरी तनज ट्याङकर धनी रुर प्रसाद शमाफले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  
(४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १७,७४,१६४।५० (सत्र लाख चौििर िजार 
एक सय चौसठ्ठी रुपैया पचास पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम रुर प्रसाद 
शमाफलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

७८. ना.३ख. ९७८, ल.ु१ख.६६३४, ल.ु१ख.६५८१, ल.ु१ख.६५०८, ना.३ख.९७७, ल.ु१ख.६६३३, 
ल.ु१ख.६५८२, ल.ु१ख.६५८३ र ल.ु१ख.६४२१ नम्बरका ट्याङकर धनी प्रतिवादी च पनारायि 
रेी ष्ठक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्यादमा िाख्जर िनु नआई फरार 
रिेक , उक्त ट्याङकरिरु मध्ये ना.३ख. ९७८, ल.ु१ख.६६३४, ल.ु१ख.६५८१ र ल.ु१ख. 
६५०८, नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  
अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक , पाइप ज डेक  अवस्था समेिमा ख्जल्ला 
प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान 
आय गका ट लीले उक्त घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब 
हकिाब रात ने विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु मध्ये ना.३ख. ९७८, ल.ु१ख.६६३४, ना.३ख.९७७, 
ल.ु१ख.६६३३,ल.ु१ख.६५८२, ल.ु१ख.६५८३ र ल.ु१ख.६४२१ नम्बरका ट्याङकरिरुबाट 
तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले 
नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ना.३ख.९७८ ट्याङकर चालक प्रमे प्रसाद बिौला, ल.ु१ख. 
६५०८ ट्याङकर चालक  ध्रवुफराज चौधरी, िथा अन्द्य नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबन द 
उप्रिेी, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  
पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु
पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा 
नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नपेाल सरकार िथा नेपाल 
आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ना.३ख. ९७८ नम्बरक  ट्याङकरबाट 
ट्याङकर चालक प्रमे प्रसाद बिौलालाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक 
हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई 
तबक्री तबिरि गनफ लगाउनकुा साथै तमति २०६९।०८।२९ गिे १ पटक नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट २०० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास 
क्षेत्रीलाई  तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े
उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप 
६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
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अनसुार रु.९,३२,५८३।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ना.३ ख.९७८ बाट 
रु.२८७१।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.९,२७,७१२। िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , 
त्यसै गरी ल.ु१ख.६५०८ नम्बरक  ट्याङकरबाट ट्याङकर चालक ध्रवुफराज चौधरीलाई नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी 
गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाई आफूले फाईदा तलई 
नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ ट्याङकर संचालन भएक  तमतिदेख्ख 
िालसम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्न 
लगाउदा कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६,०३,०००।-बराबरक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६५८१ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम खलु्न नसकेका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न 
लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाई 
आफूले फाईदा तलई नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ ट्याङकर संचालन 
भएक  तमतिदेख्ख िालसम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ( 
तडजेल) ख्झक्न लगाउदा कुल नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु. 
७,०५,२६०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.३ख. ६६३४ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम 
नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा 
६० तलटर ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई तबक्री 
तबिरि गनफ लगाउनकुा साथै तबतभन्न तमति २० पटक नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ३८४० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई 
आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ गरी ट्याङकर 
संचालन भएक  तमतिदेख्ख िालसम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५,८१,३१०।-
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६३४ बाट रु.१,२२,०१६।-भराई सकेक  िदुाँ 
बाँकी  िनुे रु.४,५९,९९४।-िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.३ख.९७७ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४८६० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १९३२० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि रु.३,०८,३४७।२० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  
पकरमािक  ४८६० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा  नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन 
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दररेट अनसुार रु.४,७५,३५९।२० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा 
रु.७,८३,७०६।४० नपेाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
Claimable Loss बापि ना.३ ख.९७७ बाट रु.१,६९,८५९।२० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनु े 
रु.६,१३,८४७।२० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६६३३ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १०२० तलटर तडजेल 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  
१०२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा  नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.९९,८८०।- बराबरक  नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६३३ बाट रु.८२,३०२।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे रु.१७,५७८।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६५८२ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १७०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १६८० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि रु.२६,८१२।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  
पकरमािक  १७०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन 
दररेट अनसुार रु.१,७०,२१०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा 
रु.१,९७,०२२।८० नपेाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६५८२ बाट रु.८६,९१८।२० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनु े 
रु.१,१०,१०४।६० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६५८३ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ५४०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ४२०० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि रु.६७,०३२।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  
५४०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.५,३२,५२०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.५,९९,५५२।- 
नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ 
ख.६५८३ बाट रु.२,०१,५८।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३,९७,९७२।- िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६४२१ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
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चलानक  पकरमाि मध्येबाट १०४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  
५२५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि रु.८३,७९०।- र नेपाल 
आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.८५,३३२।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१,६९,१२२।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा Claimable Loss बापि ल.ु१ ख.६५८३ बाट रु.१,२७,०७४।- भराई सकेक  िदुाँ 
बाँकी िनुे  रु.४२,०४८।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा ९ वटा ट्याङकरबाट जम्मा 
रु ३८,७७,५१५।८० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ तनज प्रतिवादी च पनारायि रेी ष्ठले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु.३८,७७,५१५।८० (अड्िीस लाख सिििर िजार पाच सय पन्द्ध्र रुपैया असी पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम च पनारायि रेी ष्ठलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

७९. प्रतिवादी ल.ु१ख. ६६३२ नम्बरका ट्याङकर धनी बालकृष्ि गैरेक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख.६६३२, 
नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध 
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झक्न लागेक  
अवस्थामा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , यी ट्याङकर 
धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका पहिले देख्ख चलाउने ट्याङकर चालक, 
तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ 
जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल आयल 
तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 
नाम खलु्न नसकेका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
प्रत्येक महिनामा ३ हट्रप गनेमा प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न लगाई ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ 
तबन द उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाई आफूले फाईदा तलई नेपाल आयल तनगमलाई िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति 
हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न लगाउदा कुल नपेाल आयल तनगमलाई 
ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५,८८,३६०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल 
तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी बालकृष्ि गैरेले भ्रष्टाचार 
तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु.५,८८,३६०।- (पाच लाख अठासी िजार िीन सय साठी रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  
(४) बम ख्जम बालकृष्ि गैरेलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

८०. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६०४,ल.ु१ख.६८९० र य.ुहप.५३ख्ज.३४४४ नम्बरका ट्याङकर धनी दयाशंकर 
प्रसाद कशौधनक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर 
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िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकरिरु मध्ये ल.ु१ख.६६०४नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला 
रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने 
स्थानमा तसल ि डेक  पाइप ज डेक  अवस्था समेिमा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
२०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले उक्ि 
घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी 
खािामा उक्त ट्यांकरिरुबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  
ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ल.ु१ख.६६०४ 
ट्याङकर चालक िफुानी मल्लाि र तबजय कुमार िकरजन िथा अन्द्य नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकिरु, तबन द उप्रिेी, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल 
कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम 
भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट 
थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल 
सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६६०४ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट ट्याङकर चालक िय िफुानी मल्लाि र तबजय कुमार िकरजनलाई नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी 
गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाउनकुा साथै तबतभन्न 
तमतिमा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ७४० तलटर र भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  १०५० तलटर तडजेल ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीलाई तबक्री समेि गराई 
आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ क  दरले 
रु.१६,७५८।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािबाट ट्याङकर संचालन भएक  
तमतिदेख्ख िालसम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ     
(तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६,११,७६०।- बराबरक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६०४ बाट रु.१४,०५८।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनु े
रु.५,९७,७०२। िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६८९० नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ९३० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १८९० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.३०१६४।४० र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ९३० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.९१,२५०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
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जम्मा रु.१,२१,४१४।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६८९० ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.८५,६८४।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३५,७३०।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरेक , त्यसै गरी य.ुहप.५३ ख्ज.३४४४ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ३८० तलटर ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि 
गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी  नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३७,६२0।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा य.ुहप.५३ ख्ज.३४४४ नम्बरक  
ट्याङकरबाट Claimable Loss बापि रु.१३,९५९।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  
रु.२३,६६१।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा ३ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु. 
६,५७,०९३।४० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ तनज प्रतिवादी दयाशंकर प्रसाद कशौधनले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
६,५७,०९३।४० (छ लाख सनिाउन्न िजार तिरानब्बे रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी स िी 
दफा ८ क  (४) बम ख्जम दयाशंकर प्रसाद कशौधनलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

८१. प्रतिवादी ल.ु१ख.२२२९ र ल.ु१ख.८२८२ नम्बरका संयकु्त ट्याङकर धनी हपङ्की जैसवाल र हप्रिी 
जैसवालक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु 
नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख.२२२९ र ल.ु१ख.८२८२ नम्बरक  ट्याङकरिरु ख्जल्ला 
रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने 
स्थानमा तसल ि डेक  पाइप ज डेक  अवस्था समेिमा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले 
२०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, 
ल.ु१ख.२२२९ ट्याङकर चालक  लक्ष्मि उप्रिेी र ल.ु१ख.८२८२ ट्याङकर चालक राम प्रसाद 
बिौला र तबन द उप्रिेी समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम 
पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ुपने नेपाल 
आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि ल.ु१ख.२२२९ ट्याङकर चालक  लक्ष्मि 
उप्रिेीसंग तमल मि  गरी उक्त ट्याङकरबाट नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेी कािाँ स्ट र गरी तबक्री 
तबिरि गनफ लगाई आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े
उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमतिदेख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  ददन 
२०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले र आ.ब. 
२०६७/2068 देख्ख नपेाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा ६० 
तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.१४,५०,९३५।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेका, त्यसै गरी ल.ु१ख.८२८२ ट्याङकर चालक राम 
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प्रसाद बिौलासंग तमल मि  गरी उक्त ट्याङकरबाट नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेी कािाँ स्ट र 
गरी तबक्री तबिरि गनफ लगाई आफूलाई फाईदा गरेक  पाईय  । नेपाल आयल तनगमलाई िातन 
न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ गरी ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  
ददन २०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले र आ.ब. 
२०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा 
६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.५६,३७०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा रु.१५,०७,३०५।६० बराबरक  िातन न क्सानी पयुाफउने 
कायफ तनज प्रतिवादी हपङ्की जैसवाल र हप्रिी जैसवालले गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा 
८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १५,०७,३०५।६०  (पन्द्ध्र लाख साि 
िजार िीन सय पाच रुपैया साठी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम हपङ्की 
जैसवाल र हप्रिी जैसवाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

८२. प्रतिवादी ल.ु१ख.२७९२, ल.ु१ख.६४८४ र ल.ु१ख.६४७८ नम्बरका ट्याङकर धनी प्रमेराज 
गैरेक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई 
फरार रिेक , उक्त ट्याङकरिरु मध्ये ल.ु१ख.२७९२ नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी 
पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमरले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  पाइप ज डेक  अवस्था समेिमा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय 
रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले 
उक्ि घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी 
खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ल.ु१ख.२७९२ नम्बरक  
ट्याङकर चालक रामचन्द्र अतधकारी िथा अन्द्य नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, सरेुश प्रसाद 
उमर समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न 
लगाई तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन 
न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.२७९२ नम्बरक  ट्याङकरबाट ट्याङकर चालक रामचन्द्र 
अतधकारीलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न 
लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ सरेुश प्रसाद उमरलाई तबक्री तबिरि गनफ 
लगाउनकुा साथै ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप 
६० तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.१५,८६,०४६।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई 
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प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६४८४ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट २०८० तलटर तडजेल 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  
२०८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.४,१८,४५५।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४८४ ट्याङकरक  
धनीबाट रु.१,२०,१६१।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.२,९८,२९४।- िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६४७८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४३४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  
९०३० तलटर तडजेल ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
िनुे रु.१,४४,११८।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४३४० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.४,३७,१७१।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.५,८१,२९०।४० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६४७८ नम्बरक  ट्याङकर धनीबाट रु.१,७८,५२६।- भराई सकेक  िदुाँ 
बाँकी िनुे  रु.४,०२,७६४।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा ३ वटा ट्याङकरबाट 
जम्मा रु.२२,८७,१०४।४० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी प्रमेराज 
गैरेले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु. २२,८७,१०४।४० ( बाईस लाख सिासी िजार एक सय चार रुपैया चालीस पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम प्रमेराज गैरेलाई िदै सम्म िनु । 

८३. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६०१ नम्बरका ट्याङकर धनी  लप्प ुभन्न ेिकरग हवन्द्द चौधरीक  िकमा तनजक  
नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त 
ल.ु१ख.६६०१ नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारी 
र सरेुश प्रसाद उमरले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा 
समेिमा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , यी ट्याङकर 
धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, चालक कुलानन्द्द प ्ले, अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र 
गने रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमर समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ुपने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  
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पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ रामचन्द्र अतधकारी 
र सरेुश प्रसाद उमरलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाई आफूले फाईदा तलई नेपाल आयल तनगमलाई 
िातन न क्सानी पयुाफउन े उक्त कायफ ट्याङकर संचालन भएक  तमतिदेख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  
ददन २०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० तलटरका दरले र आ.ब. 
२०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा 
६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.५,६७,५१०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी लप्प ु भने्न िकरग हवन्द्द चौधरीले भ्रष्टाचार 
तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
५,६७,५१०।- (पाच लाख सिसठ्ठी िजार पाच सय दश रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  
(४) बम ख्जम लप्प ुभन्न ेिकरग हवन्द्द चौधरीलाई िदैसम्म सजाय िनु । 

८४. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६८३ नम्बरका ट्याङकर धनी बजेृन्द्र चौधरीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ट्याङकर 
ल.ु१ख.६६८३ नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि रामचन्द्र अतधकारी 
र सरेुश प्रसाद उमरले ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा 
समेिमा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले उक्ि घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  
पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरबाट तबतभन्न तमतिमा नेपाल 
आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी 
ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, ल.ु१ख.६६८३ ट्याङकर चालक  हपिाम्बर 
गििराज, रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद उमर, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा 
नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ।ल.ु१ख.६६८३ नम्बरक  ट्याङकरबाट 
ट्याङकर चालक हपिाम्बर गििराजलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) प्रत्येक 
हट्रपमा ६० तलटर ख्झक्न लगाई िातन न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ रामचन्द्र अतधकारी 
र सरेुश प्रसाद उमरलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाउनकुा साथै तबतभन्न तमतिमा नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६२० तलटर तडजेल ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्रीलाई  तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  
पकरमािबाट ट्याङकर संचालन भएक  तमति देख्ख िाल सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप ६० 
तलटरका दरले पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.५,५९,१४०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
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ल.ु१ख.६६८३ बाट रु.६,९३०।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी  िनुे रु.५,५२,२१०।-बराबर िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ तनज प्रतिवादी बजेृन्द्र चौधरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ 
क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ५,५२,२१०।- ( पाच लाख बाउन्न िजार 
दईु सय दश रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम बजेृन्द्र चौधरीलाई िदै सम्म 
सजाय िनु । 

८५. प्रतिवादी ल.ु१ख.८१४७ नम्बरका ट्याङकर धनी राजेश कुमार अग्रवालक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त 
ल.ु१ख.८१४७ नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले 
ख लेक  अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा समेिमा ख्जल्ला प्रिरी 
कायाफलय रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, चालक ज्य ति उप्रिेी, अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने तबन द उप्रिेी समेिक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाई आफूले 
फाईदा तलई नपेाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ ट्याङकर संचालन भएक  
तमति देख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  ददन २०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप 
६० तलटरका दरले र आ.ब. २०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  
रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१,१८,०२०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी राजेश कुमार 
अग्रवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु.१,१८,०२०।- (एक लाख अठार िजार बीस रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) 
बम ख्जम राजेश कुमार अग्रवाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

८६. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४२३ नम्बरका ट्याङकर धनी सन्द्ज ुरेी ष्ठक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  
म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , उक्त ल.ु१ख.६४२३ 
नम्बरक  ट्याङकर ख्जल्ला रुपन्द्देिी पड्सरी गा.तब.स.-१ ख्स्थि तबन द उप्रिेीले ख लेक  अबैध 
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा तसल ि डेक  अवस्थामा समेिमा ख्जल्ला प्रिरी कायाफलय 
रुपन्द्देिीले २०७१।१।१६ गिे पक्राउ गरेक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका 
कमफचारी, चालक िय ऋहषराउम न्द्यौपाने र बदर उप्रिेी, अबैध पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने तबन द 
उप्रिेी समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी िातन 
न क्सानी गरी ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफ तबन द उप्रिेीलाई तबक्री तबिरि गनफ लगाई आफूले 
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फाईदा तलई नपेाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफउने उक्त कायफ ट्याङकर संचालन भएक  
तमति देख्ख ट्याङकर पक्राउ परेक  ददन २०७१।०१।१६ सम्म प्रति महिना ३ हट्रप र प्रति हट्रप 
६० तलटरका दरले र आ.ब.  २०६७/2068  देख्ख नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  
रेकडफ अनसुार प्रत्येक हट्रपमा ६० तलटरक  दरले पेट्र तलयम पदाथफ( तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६,३३,२१०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी  तनज प्रतिवादी सन्द्ज ु रेी ष्ठले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
६,३३,२१०।-  (छ लाख िेिीस िजारदईु सय दश रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) 
बम ख्जम सन्द्ज ुरेी ष्ठलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

८७. प्रतिवादी ल.ु१ख.९२०८ र ना.२ख.३७३७ नम्बरका ट्याङकर धनी िकरलाल प्रसाद बातनयाकँ  
िकमा तनजक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर 
िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्ने तबकास 
क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी 
ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट 
तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर 
धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी 
तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी 
पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.९२०८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ७३४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ९६६० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.१,५४,१७३।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ७३४० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.६,४८,३७६।५० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.८,०२,५५०।१० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.९२०८ ट्याङकरक  धनीबाट रु. १,३९,७९२।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.६,६२,७५८।१० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.३७३७ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
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पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ९२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १६८० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.२६,८१२।८० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ९२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.७२,२४९।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.९९,०६२।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.३७३७ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१६,२०७।- 
भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.८२,८५५।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक  िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु ७,४५,६१३।५० बराबर 
िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी िकरलाल प्रसाद बातनयाँले भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ७,४५,६१३।५० 
(साि लाख पैिातलस िजार छ सय िेह्र रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम 
िकरलाल प्रसाद बातनयालाई िदै सम्म सजाय िनु । 

८८. प्रतिवादी ल.ु१ख.८५९१ र ल.ु१ख.२८४८ नम्बरका ट्याङकर धनी खकफ  बिादरु पनुक  िकमा 
तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.८५९१ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ७५४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १६१७० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,५८,०७३।२० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ७५४० तलटर 
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पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.६,९६,६५६।८८ बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.९,५४,७३०।०८ नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.८५९१ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,७१,४४१।३० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.७,८३,२८८।७८ िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.२८४८ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४४०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८६१० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१,३७,४१५।६० र नेपाल 
आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४४०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५,३१,७७१।८० बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.६,६९,१८७।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.२८४८ ट्याङकरक  
धनीबाट रु.१,०६,९०५।९० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.५,६२,281।50 िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक  िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा 
रु.१३,४५,५७०।२८ बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी खकफ  बिादरु 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु.१३,४५,५७०।२८ (िेह्र लाख पैिातलस िजार पाच सय सिरी रुपैया अठाईस पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम खकफ  बिादरु पनुलाई िदै सम्म सजायिनु । 

८९. प्रतिवादी ल.ु१ख.८४०४, ना.२ख.५३७९, ल.ु१ख.७९०० र ल.ु१ख.६४७५ नम्बरका ट्याङकर 
धनी भपुराज अयाफलक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि 
िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्न े
तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद 
गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट 
तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर 
धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी 
तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी 
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पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ना.२ख.५३७९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ३५०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १५७५० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,५१,३७०।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३५०० तलटर पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,२४,०२९।६० 
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.५,७५,३९९।६० नपेाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
ना.२ख.५३७९ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,९६,७०८।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  
रु.३,७८,६९१।६० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६४७५ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ३५८० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ६९३० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१,१०,६०२।८० र नेपाल 
आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३५८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,३७,३७१।८० बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.४,४७,९७४।६० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४७५ ट्याङकरक  
धनीबाट रु.२,०३,८५३।४० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.२,४४,१२१।२० िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.७९०० नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट २६४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  
३५७० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
िनुे रु.५६,९७७।२० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २६४० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.२,६५,६२९।२०बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.३,२२,६०६।४० नपेाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.७९०० ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,६९,९७४।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.१,५२,६३१।९० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.८४०४ 
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नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ८६०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ५२५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.८३,७९०।- र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ८६०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.८,६५,८२९।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.९,४९,६१९।६० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.८४०४ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.१,४०,३७४।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.८,०९,२४५।६० िातन न क्सानी पयुाफउने 
कायफ गरी जम्मा ४ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.१५,८४,६९०।३० बराबर िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी भपुराज अयाफलले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  
(४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १५,८४,६९०।३० (पन्द्ध्र लाख चौरासी िजार 
छ सय नब्बे रुपैया तिस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम भपुराज अयाफललाई 
िदै सम्म सजाय िनु । 

९०. प्रतिवादी ल.ु१ख.७३३० नम्बरका ट्याङकर धनी बेचन कानू वातनयाकँ  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.७३३० नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट २०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २९१९० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु ेरु.४,६५,८७२।४० 
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र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.२०,२०० बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.४,८६,०७२।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.७३३० ट्याङकरक  
धनीबाट रु.५०,०६७।२० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.४,३६,००५।२० िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक  तनज प्रतिवादी बेचन कान ुवातनयाँले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा 
८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.४,३६,००५।२० (चार लाख छतिस 
िजार पाच रुपैया बीस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम बेचन कान ुबातनयालाई 
िदै सम्म सजाय िनु । 

९१. प्रतिवादी ना.१ख.५०८८ र ल.ु१ख.७३१३ नम्बरका ट्याङकर धनी प्रमेश्वर कान ु वातनयाकँ  
िकमा तनजक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर 
िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्ने तबकास 
क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी 
ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट 
तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर 
धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी 
तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी 
पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ना.१ख.५०८८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ३०४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १२६० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२०,१०९।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३०४० तलटर पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,०७,४८०।-
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.३,२७,५८९।६० नपेाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
ना.१ख.५०८८ ट्याङकरक  धनीबाट रु.३९,०५७।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  
रु.२,८८,५३२।६० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.७३१३ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
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(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ८२२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १७०१० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.२,७१,४७९।६० र नेपाल 
आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ८२२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.८,०५,८२७।१६ बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१०,७७,३०६।७६ नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.७३१३ ट्याङकरक  
धनीबाट रु.४,१४,९१३।६० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.६,६२,३९३।१६ िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक  िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा 
रु.९,५०,९२५।६७ बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी प्रमेश्वर कान ु
वातनयाले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु.९,५०,९२५।६७ (नौ लाख पचास िजार नौ सय पख्चस रुपैया सिसठ्ठी पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम प्रमेश्वर कान ुबातनयालाई िदै सम्म सजाय िनु । 

९२. प्रतिवादी ल.ु१ख.६९१९ नम्बरका ट्याङकर धनी ि प बिादरु गरुुङ्गक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६९१९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट 260 तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  2100 तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री कािाँ तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.33516।- र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  260 तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
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नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.24,880।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.५८२९६।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६९१९ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.१०२८२।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.४८,०१४।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी ि प बिादरु गरुुङ्गले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ४८,०१४।- (अड्चालीस िजार चौध रुपैयाँ) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम ि प बिादरु गरुुङ्गलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

९३. प्रतिवादी ल.ु१ख.६९१८ नम्बरका ट्याङकर धनी रामतसंि क्षते्रीक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरुबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख. 
६९१८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नपेाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 
4400 तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  8610 तलटर (तडजेल) ख्झक्न 
लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम 
िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े रु.1,37,415।60 र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  4400 तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.4,15,342।40 बराबरक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.5,52,758।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६९१८ 
ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,39,889।70 भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.4,12,868।30 
िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी रामतसंि क्षेत्रीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  
दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 4,12,868।30 (चार लाख बाह्र 
िजार आठ  सय आड्सठ्ठी रुपैया तिस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम रामतसंि 
क्षते्रीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 
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९४. प्रतिवादी ल.ु१ख.६९१७ नम्बरका ट्याङकर धनी ददतलप कुमार अग्रिरीक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६९१७ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ७९७० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १४८६० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,३७,९६३।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ७९७० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.७,५०,४५८।८० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.९,८८,४२२।४० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६९१७ ट्याङकरक  धनीबाट रु.२,३०,५२४।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.७,५७,८९७।९० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी ददतलप कुमार 
अग्रिरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. ७,५७,८९७।९० (साि लाख सनिाउन्न िजार आठ  सय सन्नब्बे रुपैया नब्बे पैसा) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम ददतलप कुमार अग्रिरीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

९५. प्रतिवादी ल.ु१ख.६९१६ नम्बरका ट्याङकर धनी र हिि कुमार कशौधनक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
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कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६९१६ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ३४४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ३२७६० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.५,२२,८४९।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३४४० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.३,६०,७४८।४० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.८,८३,५९८।- नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६९१६ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,६५,४८१।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.७,१८,१०७।५० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी र हिि कुमार 
कशौधनले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. ७,१८,१०७।५० (साि लाख आठार िजार एक सय साि रुपैया पचास पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम र हिि कुमार कशौधनलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

९६. प्रतिवादी ल.ु१ख.६७९४ नम्बरका ट्याङकर धनी हिमाल गैरेक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६७९४ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
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तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट २८० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ४२०० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.६७,०३२।- र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.२८,५९३।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.९५,६२५।६० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६७९४ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.१५,३४५।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु. ८०,२८०।६० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी हिमाल गैरेले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.८०,२८०।६०(असी िजार दईु सय असी रुपैया साठी पैसा) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम हिमाल गैरेलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

९७. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६७० नम्बरका ट्याङकर धनी पिुफ बिादरु कँुवरक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६६७० नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ७०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ९०५६ तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु ेरु.१,४४,५३३।७६ 
र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ७०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.७४,२५०।४० बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.२,१८,७८४।१६ नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
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न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६७० ट्याङकरक  
धनीबाट रु.२०,०८३।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनु ेरु.१,९८,७०१।१६ िातन न क्सानी पयुाफउने 
कायफ गरी तनज प्रतिवादी पिुफ बिादरु कुवरँले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) 
वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.१,९८,७०१।१६ (एक लाख अन्द्ठानब्बे िजार साि 
सय एक रुपैया स ह्र पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम पिुफ बिादरु कँुवरलाई िदै 
सम्म सजाय िनु । 

९८. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६६९ नम्बरका ट्याङकर धनी िकर प्रसाद सापक टाक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख. 
६६६९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नपेाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ८२० 
तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २५२० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई 
तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नपेाल आयल तनगम िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.४०,२१९।२० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ८२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.७९,८५९।२० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.१,२०,०७८।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६६९ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.३१,४२८।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.८८,६५०।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी िकर प्रसाद सापक टाले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.८८,६५०।४० (अठासी िजार छ सय पचास रुपैया चालीस 
पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम िकर प्रसाद सापक टालाई िदैसम्म सजाय िनु। 
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९९. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६३९ नम्बरका ट्याङकर धनी तबबेक कुमार जैसवालक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६६३९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ३६४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २७३० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.४३,५७०।८० र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३६४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,६१,९००।- बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.४,०५,४७०।८० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६३९ ट्याङकरक  
धनीबाट रु.२,४८,१८०।६० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.१,५७,२९०।२० िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी तबबेक कुमार जैसवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा 
८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १,५७,२९०।२० (एक लाख सन्द्िाउन्न 
िजार दईु सय नब्बे रुपैया बीस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम तबबेक कुमार 
जैसवाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१००. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६३८ नम्बरका ट्याङकर धनी सयुफ प्रकास गपु्ताक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरुबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
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ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६६३८ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १०२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १०५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भन्न े
तबकास क्षेत्रीकािाँ तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१६,७५८।- र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१,०२,३४०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न 
लगाई जम्मा रु.१,१९,०९८।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६३८ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.३७,०८२।९० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.८२,०१५।१० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी सयुफ प्रकास गपु्ताले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.८२,०१५।१० (बयासी िजार पन्द्ध्र रुपैया दश पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सयुफ प्रकास गपु्तालाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१०१. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६२७ नम्बरका ट्याङकर धनी स म बिादरु थापाक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६६२७ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
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मध्येबाट १५२० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १२८१० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,०४,४४७।६०।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १५२० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.१,५०,४०७।२०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.३,५४,८५४।८० 
नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले 
Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६२७ ट्याङकरक  धनीबाट रु.९९,०३१।२० भराई सकेक  
िदुाँ बाँकी िनुे रु.२,५५,८२३।६० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी स म बिादरु 
थापाले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु. २,५५,८२३।६० (दईु लाख पचपन्न िजार आठ सय िेईस रुपैया साठी पैसा) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम स म बिादरु थापालाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१०२. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६१९ नम्बरका ट्याङकर धनी रामदेव प्रसाद कशौधनक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरुबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६६१९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट २१९ तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १०५० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१६,७५८।- र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २१९ तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१९,४००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.३६,१५८।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
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पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६१९ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.११,८८३।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.२४,७७५।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी रामदेव प्रसाद कशौधनले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. २४,७७५।- (चौबीस िजार साि सय पचित्तर रुपैया) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम रामदेव प्रसाद कशौधनलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१०३. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६१८ नम्बरका ट्याङकर धनी ददनशे कुमार कशौधनक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरुबाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६६१८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ५२४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २१८४० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.३,४८,५६६।४० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ५२४० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.५,०४,८७०।४० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.८,५३,४३६।८० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६६१८ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,९८,७३४।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे 
रु.६,५४,७०२।८०।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी ददनेश कुमार कशौधनले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु.६,५४,७०२।८० (छ लाख चौउन्न िजार साि सय दईु रुपैया असी पैसा) कायम गरी स िी 
दफा ८ क  (४) बम ख्जम ददनशे कुमार कशौधन लाई िदै सम्म सजाय िनु । 
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१०४. प्रतिवादी प्रतिवादी ल.ु१ख.६६०८,ल.ु१ख.६६०९ र ल.ु१ख.३५४८ नम्बरका ट्याङकर धनी 
सतुमि रेी ष्ठक  िकमा तनजक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा 
समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्ने 
तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद 
गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट 
तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर 
धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास 
क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी 
तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी 
पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६६0८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई 
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ७९६० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ७९८० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.१,२७,३६०।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ७९६० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.७,३५,६९४।८०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.८,६३,055।६० 
नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले 
Claimable Loss बापि ना.१ख.६६0८ ट्याङकरक  धनीबाट रु.२,४४,७६२।५०।- भराई 
सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.६,१८,२९३।१० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी 
ल.ु१ख.६६०९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट २६८० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ३१५० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीकािाँ तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.५०,२७४।- र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २६८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.२,२४,१८०।- बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.२,७४,४५४।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६०९ ट्याङकरक  
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धनीबाट रु.१६,९७५।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.२,५७,४७९।-िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.३५४८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६५८० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  
५६७० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
िनुे रु.९०,४९३।२० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ६५८० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.६,५९,२००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.७,४९,६९३।२० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss  बापि ल.ु१ख.३५४८ ट्याङकरक  धनीबाट रु.३,४७,०६७।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.४,०२,६२६।२० िातन न क्सानी पयुाफउन ेकायफ गरेक  िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
जम्मा ३ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.१२,७८,३९८।३० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी सतुमि रेी ष्ठले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १२,७८,३९८।३० (बाह्र लाख अठित्तर िजार िीन सय 
अन्द्ठानब्बे रुपैया बीस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सतुमि रेी ष्ठलाई िदै 
सम्म सजाय  िनु । 

१०५. प्रतिवादी ल.ु१ख.६६02 नम्बरका ट्याङकर धनी ददप कुमार चौधरीक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६६०२ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमतिमा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ९२० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ३५७० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
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तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.५६,९७७।२० र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ९२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६४,५०७।२० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१,२१,४८४।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६६०२ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.४६,८४७।५०।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.७४,६३६।९० िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरी तनज प्रतिवादी ददप कुमार चौधरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) 
वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ४६,८४७।५० (छयातलस िजार आठ सय सिचालीस 
रुपैया पचास पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम ददप कुमार चौधरीलाई िदै 
सम्मक  सजाय गकरपाउँ । 

१०६. प्रतिवादी ल.ु१ख.६५७८ नम्बरका ट्याङकर धनी दवफन कुमार पनुक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६५७८ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १०९६० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २९८२० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.४,७५,९२७।२० र नेपाल 
आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०९६० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१०,७६,१७०।८० बराबरक  पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१५,५२,०९८।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी 
न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६५७८ ट्याङकरक  
धनीबाट रु.२,९५,९४२।३०।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.१२,५६,१५५।७० िातन 
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न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी दवफन कुमार पनुले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  
दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १२,५६,१५५।७० (बाह्र लाख 
छपन्न िजार एक सय पचपन्न रुपैया सिरी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम 
दवफन कुमार पनुलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१०७. प्रतिवादी प्रतिवादी ल.ु१ख.६४९६ र ल.ु१ख.१२८८ नम्बरका ट्याङकर धनी सतिस चन्द्र 
जैसवालक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु 
नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले 
अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका 
ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न 
तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले 
नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री 
समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी 
तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी 
पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४९६ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट १४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १६८० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२६,८१२।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १४० तलटर पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१३,५८०।-
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.४०,३९२।८० नेपाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
ना.१ख.६४९६ ट्याङकरक  धनीबाट उक्र समयमा कुनै रकम  भराएक  नपाईएक  िदुा  रु. 
४०,३९२।८० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.१२८८ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटर र भारिबाट 
थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८४० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री 
कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व 
बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१३,४०६।४० र नेपाल आयल तनगमक  चलान 
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मध्येक  पकरमािक  ६० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई 
ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५,५७९।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा 
रु.१८,९८६।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल 
तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.१२८८ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,७६७।- भराई 
सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.१७,२१९।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा 
ट्याङकरबाट जम्मा रु.५७,६११।८० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
सतिस चन्द्र जैसवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. ५७,६११।८० (सन्द्िाउन्न िजार छ सय एघार रुपैया असी पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सतिसचन्द्र जैसवाललाई िदै सम्म सजाय  िनु । 

१०८. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४८६ नम्बरका ट्याङकर धनी भवुनशे्वर थारुक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४८६ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६६२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ५४६० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.८७,१४१।६० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ६६२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.६,५८,८२१।८० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.७,४५,९६३।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४८६ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.४,८७,११०।९० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.२,५८,८५२।५० िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरी तनज प्रतिवादी भवुनेश्वर थारुले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. २,५८,८५२।५० (दईु लाख अन्द्ठाउन्न िजार आठ सय 
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बाउन्न रुपैया पचास पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम भवुनशे्वर थारुलाई िदै 
सम्म सजाय िनु । 

१०९. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४८५ नम्बरका ट्याङकर धनी पन्द्चराम चौधरीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४८५ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १०५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई 
तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकारलाई िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१६,७५८।- बराबरक  भारिबाट 
थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्न लगाई नेपाल सरकारलाई िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी पन्द्चराम चौधरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  
(४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १६,७५८।- (स ह्र िजार साि सय अन्द्ठाउन्न 
रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम पन्द्चराम चौधरीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

११०. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४८२ नम्बरका ट्याङकर धनी म िमद खातलि तमयाकँ  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
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तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६४८२ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ९६० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ४२० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.६,७०३।२० र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ९६० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१,०३।२१० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१,०९,९१३।२० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४८२ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.६४,५१८।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.४५,३९५।२० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी म िमद खातलि तमयाँले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.४५,३९५।२० (पैिातलस िजार िीन सय पन्द्चानब्बे रुपैया 
पचास पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम म िमद खातलि तमयालँाई िदै सम्म 
सजाय िनु । 

१११. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४८१ नम्बरका ट्याङकर धनी जयिनु तमयाकँ  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६४८१ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ३८८० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १७०१० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
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नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,७१,४७९।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३८८० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु. 
३,५९,५२५।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.६,३१,००५।२० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६४८१ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,११,५०५।५०।- भराई सकेक  िदुाँ 
बाँकी िनुे रु.५,१९,४९९।७० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी जयिनु तमयाँले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ २०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. ५,१९,४९९।७० (पाच लाख उन्नाईस िजार चार सय उनानसय रुपैया सिरी पैसा) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम जयिनु तमयालँाई िदै सम्म सजाय िनु । 

११२. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४७४ नम्बरका ट्याङकर धनी लक्ष्मी ज्ञवालीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४७४ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४२२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ३९९० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.६३,६८०।४० र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४२२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४,१८,७३७।८० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.४,८२,४१८।२० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४७४ ट्याङकरक  धनीबाट 
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रु.२,२७,९०४।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.२,५४,५१३।७० िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरी तनज प्रतिवादी लक्ष्मी ज्ञवालीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. २,५४,५१३।७० (दईु लाख चौउन्न िजार पाच सय िेह्र 
रुपैया सिरी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम लक्ष्मी ज्ञवालीलाई िदै सम्म 
सजाय िनु । 

११३. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४७३ नम्बरका ट्याङकर धनी सरेुन्द्र जैसवालक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६४७३ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ३६१० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु ेरु.५७६१५।६० र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,८८०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.६१,४९५।६० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४७३ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.३,६७०।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.५७,८२५।६० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी सरेुन्द्र जैसवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.५७,८२५।६० (सन्द्िाउन्न िजार आठ सय पचच्ीस रुपैया 
साठी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सरेुन्द्र जैसवाललाई िदै सम्म सजाय 
िनु। 
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११४. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४७२ नम्बरका ट्याङकर धनी कन्द्िैया प्रसाद तिवारीक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरबाट तबतभन्न तमतिमा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमािबाट पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल 
आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालक, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ 
लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नपेाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  
देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४७२ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट २०४० तलटर ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी नेपाल आयल तनगमक  चलान 
मध्येक  पकरमािक  २०४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई 
ित्कातलन दररेट अनसुार रु.२,०६,१००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६४७२ ट्याङकरक  धनीबाट रु.६६,६११।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे 
रु.१,३९,४८९।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी कन्द्िैया प्रसाद तिवारीले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
१,३९,४८९।-(एक लाख उनचालीस िजार चार सय उनाननब्बे रुपैया) कायम गरी स िी दफा 
८ क  (४) बम ख्जम कन्द्िैया प्रसाद तिवारीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

११५. प्रतिवादी प्रतिवादी ल.ु१ख.६४५३ र ना.२ख.६२८ नम्बरका ट्याङकर धनी पथृ्वीराज भसुालक  
िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार 
रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा 
संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  
पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
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पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ 
लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नपेाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  
देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४५३ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट १२० तलटर ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी नेपाल आयल तनगमक  चलान 
मध्येक  पकरमािक  १२0 तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई 
ित्कातलन दररेट अनसुार रु.12,360।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल 
तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
ना.१ख.६४५३ ट्याङकरक  धनीबाट रु.७२१।- भराएक  िदुा बाँकी िनुे रु. ११,६३९।-िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.२ख.६२८ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकलाई नपेाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल 
आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि 
मध्येक १४७० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीकािा ँ तबक्री समेि गराई 
आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ 
का दरले िनुे रु.२३,४६१।२० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४०० 
तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.४०,४७८।२० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.६३,९४०।- नेपाल आयल 
तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
ना.२ख.६२८ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१०,५५९।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.५३,३८१। 
िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.६५,०२०।- बराबर िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी पथृ्वीराज भसुालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  
दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ६५,०२०।- (पैसठ्ठी िजार बीस 
रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम पथृ्वीराज भसुाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

११६. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४२२ नम्बरका ट्याङकर धनी सन्द्देश कुमार राजभण्डारीक  िकमा तनजक  
नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार 
रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा 
संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  
पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
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कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ 
लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नपेाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  
देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४२२ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट १०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १०५० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१६,७५८।- र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.९,७००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.२६,४५८।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४२२ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.८,७३०।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.१७,७२८।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज 
प्रतिवादी सन्द्देश कुमार राजभण्डारीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १७,७२८।- (सत्र िजार साि सय अठाईस रुपैया) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सन्द्देश कुमार राजभण्डारीलाई िदै सम्म सजाय िनु। 

११७. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४१९ नम्बरका ट्याङकर धनी सन्द्ि ष कुमार ज शीक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.६४19 नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट १९०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १००८० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
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पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.१,६०,८७६।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १९०० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.१,९६,९४९।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.३,५७,८२६।४० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.६४19 ट्याङकरक  धनीबाट रु.५४,५५६।७० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे 
रु.३,०३,२६९।७० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी सन्द्ि ष कुमार ज शीले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
३,०३,२६९।७० (िीन लाख िीन िजार  दईु सय उनानसत्तरी रुपैया सिरी पैसा) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम सन्द्ि ष कुमार ज शीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

११८. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४१७ नम्बरका ट्याङकर धनी राम बिादरु काकीक  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल 
आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । ल.ु१ख.६४1७ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम 
नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १४० तलटर नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  
पकरमािक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.१३,८६०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४1७ 
ट्याङकरक  धनीबाट रु.५,९४०।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.७,९२०।- िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी राम बिादरु काकीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ 
क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ७,९२०।- (साि िजार नौ सय बीस रुपैया) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम राम बिादरु काकीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

११९. प्रतिवादी ल.ु१ख.6368, ना.२ख.82५,ल.ु१ख.1९०7 ल.ु१ख.२४१९ र ना.२ ख.6113 
नम्बरका ट्याङकर धनी पशपुति भारीक  िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई 
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म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका 
ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने 
घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी 
खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई 
ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  
पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  
पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु
पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा 
नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल 
तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ ।ल.ु१ख.6368 नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम 
नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नपेाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति 
नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 5120 तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पकरमाि मध्येक  18480 तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री 
समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट 
थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर 
१५.९६ का दरले िनु े रु.2,94,940।80 र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  
पकरमािक  5120 तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन 
दररेट अनसुार रु.4,89,225।60 बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा 
रु.7,84,166।40 नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६३६८ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.2,88,644।20 भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनु े रु.4,95,522।20 िातन न क्सानी पयुाफउने 
कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.२ख.6113 नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट 7880 तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  
8610 तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
िनुे रु.१,37,415।60 र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  7880 तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.7,62,519।60 बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.8,99,935।20 नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ना.२ख.६११३ ट्याङकरक  धनीबाट रु.२,४६,241।२० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.६,५३,६९४।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.२४१९ नम्बरक  



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.94 

ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ३४० तलटर ख्झक्न 
लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम 
िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३४० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.३३,३४०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.२४१९ 
ट्याङकरक  धनीबाट रु.२,३७६।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३०,९६४।- िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.१९०७ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ७१३० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि 
मध्येक  २७३० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई 
आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ 
का दरले िनुे रु.४३,५७०।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ७१३० 
तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.७,१५,००८।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.७,५८,५७८।८० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ल.ु१ख.१९०७ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,५७,८५३।-भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  
रु.६,००,७२५।८० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.२ख.८२५ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४२८० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २७३० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.४३,५७०।८० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४२८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४,३५,८७६।२० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.४,७९,४४७।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख.८२५ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.४८,१०२।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.४,३१,३४५।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी जम्मा ५ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.२२,१२,२५१।- बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी पशपुति भारीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. २२,१२,२५१।- (बाईस लाख बाह्र िजार  दईु सय 
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एकाउन्न रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम पशपुति भारीलाई िदै सम्म सजाय 
िनु । 

१२०. प्रतिवादी ना.२ख.६१११ र ना.२ख.६११२ नम्बरका ट्याङकर धनी तमन ुपिारीक  िकमा तनजक  
नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.२ख.६१११ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 1२20 तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८६१0 तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भन्न े
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१,३७,४१५।६० र नेपाल 
आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  1२20 तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा 
नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.८०,८१९।२० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.२,१८,२३४।८० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख.६१११ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.५१,२८४।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.१,६६,९५०।३० िातन न क्सानी पयुाफउन े
कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.२ख.६११२ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल 
तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ५४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि 
मध्येक  ३३६० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई 
आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ 
का दरले िनुे रु.५३,६२५।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ५४० 
तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.५३,८६०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१,०७,४८५।६० नेपाल 
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आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss बापि ना.२ख.६११२ ट्याङकरक  धनीबाट रु.३५,७१७।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनु े 
रु.७१,७६८।६०।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा 
रु.२,३८,७१८।९० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी तमन ु पिारीले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 
२,३८,७१८।९० (दईु लाख अड्िीस िजार साि सय अठार रुपैया नब्बे पैसा) कायम गरी स िी 
दफा ८ क  (४) बम ख्जम तमन ुपिारीलाई िदै सम्म सजाय गरी पाउन । 

१२१. प्रतिवादी ना.२ख.५२९४ नम्बरका ट्याङकर धनी तबसनुाथ अग्रिरी बातनयाकँ  िकमा तनजक  
नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.२ख.५२९४ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट 1८0 तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ४६२0 तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.७३,७३५।२० र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१७,४६०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.९१,१९५।२० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख.५२९४ ट्याङकरक  धनीबाट कुनै रकम 
नभराएक  िदुाँ जम्मा रु.९१,१९५।२० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी तबसनुाथ 
अग्रिरी बातनयाँले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ 
तबग  रु. ९१,१९५।२० (एकानब्बे िजार एक सय पन्द्चानब्बे रुपैया बीस पैसा) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम तबसनुाथ अग्रिरीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 
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१२२. प्रतिवादी ना.२ख.४०९४ नम्बरका ट्याङकर धनी दल बिादरु क्षते्रीक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.२ख.४०९४ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४८० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १६८० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.२६,८१२।८० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४४,६४०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.७१,४५२।८० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख.४०९४ ट्याङकरक  धनीबाट स  समयमा कुनै 
रकम नभराएक  िदुाँ जम्मा रु. ७१,४५२।८० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
दल बिादरु क्षेत्रीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. ७१,४५२।८० (एकित्तर िजार चार सय बाउन्न रुपैया असी पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम दल बिादरु क्षते्रीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१२३. प्रतिवादी ल.ु१ख.६८८९ र ल.ु१ख.६५०४ नम्बरका ट्याङकर धनी मदनलाल िेलीक  िकमा 
तनजक  नाममा यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु 
नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले 
अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका 
ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न 
तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप  गरी ल्याई ख्झकेक  र नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले 
नेपाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री 
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समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै 
दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग 
गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी 
तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी 
पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.६८८९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट १०० तलटर तडजेल ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि 
गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.९,९००।- प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६८८९ ट्याङकरक  धनीबाट स  समयमा कुनै 
रकम नभराएक  िदुाँ रु.९,९००।-िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६५०४ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ५०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ३१५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.५०,२७४।- र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ५0० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४८,७००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.९८,९७४।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६५०४ ट्याङकरक  धनीबाट रु.२८,५९७।- 
भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.७०,३७७।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा 
ट्याङकरबाट जम्मा रु.८०,२७७।- बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
मदनलाल िेलीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  
िदुाँ तबग  रु. ८०,२७७।- (असी िजार दईु सय सिित्तर रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  
(४) बम ख्जम मदनलाल िेलीलाई िदै सम्म िनु । 

१२४. प्रतिवादी ना.२ख.३८२५ र ना.२ख.३८२७ नम्बरका ट्याङकर धनी िकरराम कशौधनक  िकमा 
तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
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कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.२ख.३८२५ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ५१०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक ५४६० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.८७,१४१।६० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ५१०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४,८९,८२८।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न 
लगाई जम्मा रु.५,७६,९६९।६० नपेाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख.३८२५ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.१,७८,१३३।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३,९८,८३६।६० िातन न क्सानी पयुाफउने 
कायफ गरेक , त्यसै गरी ना.२ख.३८२७ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर 
चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  
चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६२०० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  
९६६० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई 
फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले 
िनुे रु.१,५४,१७३।६० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ६२०० तलटर 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार 
रु.६,१९,३३५।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.७,७३,५०९।२० नेपाल 
आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable 

Loss  बापि ना.२ख.३८२७ ट्याङकरक  धनीबाट रु.८१,२९२।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी 
िनुे  रु.६,९२,३१६।७० िातन न क्सानी पयुाफउन ेकायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा 
रु.१०,९१,१५३।३० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी िकरराम कशौधनले 
भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  
रु.१०,९१,१५३।३० (दश लाख एकानब्बे िजार एक सय तिरपन्न रुपैया तिस पैसा) कायम 
गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम िकरराम कशौधनलाई िदै सम्म सजाय िनु। 
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१२५. प्रतिवादी ल.ु१ख.२९६१ नम्बरका ट्याङकर धनी खेम बिादरु गरुुङ्गक  िकमा तनजक  तनजक  
नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.२९६१ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट २६० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १८९० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.३०,१६४।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २६० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.२४,९००।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.५५,०६४।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.२९६१ ट्याङकरक  धनीबाट रु.२०,२०३।- 
भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३४,८६१।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
खेम बिादरु गरुुङ्गले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. ३४,८६१।४० (चौतिस िजार आठ सय एकसठ्ठी रुपैया चालीस पैसा) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम खेम बिादरु गरुुङ्गलाई िदै सम्म सजाय गरी पाउन। 

१२६. प्रतिवादी ल.ु१ख.१९१५ नम्बरका ट्याङकर धनी चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपानके  िकमा तनजक  नाममा 
जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार 
दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  
पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  
हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  
भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
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इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.१९१५ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १७८० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १६८० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.२६,८१२।८० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १७८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१,८७,१२४।४०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.२,१३,९३७।२० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.१९१५ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.८४,८०४।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.१,२९,१३३।२० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपानलेे भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १,२९,१३३।२० (एक लाख उन्नतिस िजार एक सय 
िेतिस रुपैया बीस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपानलेाई िदै 
सम्म सजाय िनु । 

१२७. प्रतिवादी ल.ु१ख.१४११ र ल.ु१ख.१७६० नम्बरका ट्याङकर धनी तबष्िदुयाल कशौधनक  
िकमा तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार 
रिेक , अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा 
संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  
पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न े विी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  
तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  
कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ 
लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार िथा नपेाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  
देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.१४११ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल 
आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
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मध्येबाट ३०४० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १८९० तलटर (तडजेल) 
ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल 
तनगम िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.३०,१६४।४० र 
नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ३०४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) 
ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,१५,४६२।८० बराबरक  
पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.३,४५,६२७।२० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा 
िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.१४११ 
ट्याङकरक  धनीबाट रु.३०,२६६।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे रु.३,१५,३६१।२० िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.१७६० नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल 
आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ७८८० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  
पकरमाि मध्येक  ५८८० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि 
गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन ेकायफ गरी भारिबाट थप 
गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर 
१५.९६ का दरले िनुे रु.९३,८४४।८० र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  
७८८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट 
अनसुार रु.७,५९,३९०।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.८,५३,२३४।८० 
नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले 
Claimable Loss बापि ल.ु१ख.१७६० ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,००,८३७।- भराई सकेक  
िदुाँ बाँकी िनुे  रु.७,५२,३९७।८० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा 
ट्याङकरबाट जम्मा रु.१०,६७,७५९।- बराबर िातन न क्सानी पयुाफउन ेकायफ गरी तनज प्रतिवादी 
तबष्िदुयाल कशौधनले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. १०,६७,७५९।- (दश लाख सिसठ्ठी िजार साि सय उनसाठी रुपैया) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम तबष्िदुयाल कशौधनलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१२८. प्रतिवादी ल.ु१ख.७०२ र ल.ु१ख.१९३४ नम्बरका ट्याङकर धनी गौरीसंकर अग्रवालक  िकमा 
तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
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तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.१९३४ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १३२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८४० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१३,४०६।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १३२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.९२,१००।- बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न 
लगाई जम्मा रु.१,०५,५०६।४० नपेाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.१९३४ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.२३,१६६।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.८२,३४०।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.७०२ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  
नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  
पकरमाि मध्येबाट २८० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २१०० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.३३,५१६।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २८० तलटर पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.२६,५२०।- 
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.६०,०३६।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष 
रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.७०२ 
ट्याङकरक  धनीबाट रु.२३,२८७।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३६,७४९।- िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.१,१९,०८९।४० बराबर िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी गौरीसंकर अग्रवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  
दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. १,१९,०८९।४० (एक लाख 
उनाईस िजार उन्ननब्बे रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम 
गौरीसंकर अग्रवाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१२९. प्रतिवादी य.ुहप.५३एफ.६०२५ नम्बरका ट्याङकर धनी मारकण्डे प्रसाद कशौधनक  िकमा तनजक  
नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
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(तडजेल) भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि 
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ।य.ुहप.५३ एफ. 
६०२५ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  
पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १४० 
तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८४० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की 
भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन 
न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१३,४०६।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१३,६८०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.२७,२६६।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि य.ुहप.५३एफ.६०२५ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.२०,०३७।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.७,२२९।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी मारकण्डे प्रसाद कशौधनले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ७,२२९।४० (साि िजार दईु सय उन्नतिस रुपैया चालीस 
पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम मारकण्डे प्रसाद कशौधनलाई िदै सम्म सजाय 
गकर पाउन । 

१३०. प्रतिवादी ना.४ख.३२५६ नम्बरका ट्याङकर धनी प्रमे बिादरु घिीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
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िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.४ख.३२५६ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ४४० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १०५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१६,७५८।- र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४०,९२०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.५७,६७८।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.४ख.३२५६ ट्याङकरक  धनीबाट रु.१,११६।- भराई 
सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.५६,५६२।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी प्रमे 
बिादरु घिीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु गरेक  
िदुाँ तबग  रु. ५६,५६२।- (छपन्न िजार पाच सय बैसठ्ठी रुपैया) कायम गरी स िी दफा ८ क  
(४) बम ख्जम प्रमे बिादरु घिीलाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१३१. प्रतिवादी ल.ु१ख.७८८९ र ल.ु१ख.६५७ नम्बरका ट्याङकर धनी छत्र बिादरु कटुवालक  िकमा 
तनजक  नाममा जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ । 
ल.ु१ख.७८८९ नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल 
तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि 
मध्येबाट ४१५० तलटर र भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १४७०० तलटर 
(तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र 
नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी पयुाफउन े कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनु े
रु.२,३४,६१२।- र नेपाल आयल तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ४१५० तलटर पेट्र तलयम 
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पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.३,९०,०९२।२० 
बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा रु.६,२४,७०४।२० नपेाल आयल तनगमलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि 
ल.ु१ख.७८८९ ट्याङकरक  धनीबाट रु.८८,९९३।५० भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  
रु.५,३५,७१०।७० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरेक , त्यसै गरी ल.ु१ख.६५७ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नपेाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १४८० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८४० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१३,४०६।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १४८० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१,२३,०२९।६० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
ख्झक्न लगाई जम्मा रु.१,३६,४३६।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६५७ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.४३,२०१।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.९३,२३५।- िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
जम्मा २ वटा ट्याङकरबाट जम्मा रु.६,२८,९४५।७० बराबर िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी 
तनज प्रतिवादी छत्र बिादरु कटवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. ६,२८,९४५।७० (छ लाख अठाईस िजार नौ सय 
पैिातलस रुपैया सिरी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम छत्र बिादरु 
कटुवाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१३२. प्रतिवादी ना.२ख.५१६४ नम्बरका ट्याङकर धनी दतुलचन्द्र अग्रवालक  िकमा तनजक  नाममा यस 
आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.२ख.५१६४ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
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पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट २०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ४८९० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.७८,०४४।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  २०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.४०,९२०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.१९,४००।- नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.२ख.५१६४ ट्याङकरक  धनीबाट रु.५६,२९४।- 
भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.४१,१५०।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
दतुलचन्द्र अग्रवालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. ४१,१५०।४० (एकचालीस िजार एक सय पचास रुपैया चालीस पैसा) 
कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम दतुलचन्द्र अग्रवाललाई िदै सम्म सजाय गरी पाउन 
। 

१३३. प्रतिवादी ल.ु१ख.५२६५ नम्बरका ट्याङकर धनी ि पलाल खनालक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भन्ने तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.५२६५ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १२० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  १८९० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.३०,१६४।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १२० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.१२,०१०।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
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जम्मा रु.४२,१७४।४० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.५२६५ ट्याङकरक  धनीबाट रु.४,४३१।- भराई 
सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.३७,७४३।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
ि पलाल खनालले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. ३७,७४३।४० (सैतिस िजार साि सय तिरचालीस रुपैया चालीस 
पैसा)कायम गरी स िी दफा ८ क (४)बम ख्जम ि पलाल खनाललाई िदै सम्म सजाय िनु । 

१३४. प्रतिवादी ल.ु१ख.६४२४ नम्बरका ट्याङकर धनी नन्द्दलाल न्द्यौपानके  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ल.ु१ख.६४२४ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १०० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ८४० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भन्ने 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१३,४०६।४० र नपेाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.९७००।-बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई जम्मा 
रु.२३,१०६।४० नपेाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा नेपाल 
आयल तनगमले Claimable Loss बापि ल.ु१ख.६४२४ ट्याङकरक  धनीबाट स  समयमा कुनै 
रकम नभराएक  िदुाँ जम्मा रु.२३,१०६।४० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ गरी तनज प्रतिवादी 
नन्द्दलाल न्द्यौपानलेे भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा पकरभाहषि कसरु 
गरेक  िदुाँ तबग  रु. २३,१०६।४० (िेईस िजार एक सय छ रुपैया चालीस पैसा) कायम गरी 
स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम नन्द्दलाल न्द्यौपानलेाई िदै सम्म सजाय िनु । 
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१३५. प्रतिवादी ना.१ख.९३८१ नम्बरका ट्याङकर धनी गंगा प्रसाद अग्रिरीक  िकमा तनजक  नाममा 
यस आय गबाट जारी भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , 
अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन 
गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम 
पदाथफक  हिसाब हकिाब राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल)  भारिबाट थप गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट 
समेि पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, नाम नखलेुका ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा 
इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल 
आयल तनगम भलवारी तडप मा बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा 
तबपकरि भारिबाट थप गरी ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा 
र नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.१ख.९३८१ 
नम्बरक  ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम 
पदाथफ (तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट १०४० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  २94० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.46,922।40 र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  १०४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नपेाल 
आयल तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.96,248।40 बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न 
लगाई जम्मा रु.1,43,170।80 नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी 
पयुाफएक मा नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.१ख.९३८१ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.19,764।- भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.1,23,406।80 िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी गंगा प्रसाद अग्रिरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु. 1,23,406।80 (एक लाख िेईस िजार चार सय छ 
रुपैया असी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम गंगा प्रसाद अग्रिरीलाई िदै सम्म 
सजाय िनु । 

१३६. प्रतिवादी ना.१ख.६२९३ नम्बरका ट्याङकर धनी तबश्वनाथ अग्रिरीक  िकमा तनजक  नाममा जारी 
भएक  म्याद िामेल भई म्याद गजु्रदा समेि िाख्जर िनु नआई फरार रिेक , अख्तियार दरुुपय ग 
अनसुन्द्धान आय गका ट लीले तबक्की भने्न तबकास क्षेत्रीले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएका ख्झकेक  पेट्र तलयम पदाथफक  हिसाब हकिाब 
राख्न ेविी खािामा उक्त ट्यांकरिरु बाट तबतभन्न तमतिमा पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल)  भारिबाट थप 
गरी ल्याई ख्झकेक  र नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमािबाट समेि पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) ख्झकेक  पाइएक , यी ट्याङकर धनीले नपेाल आयल तनगमका कमफचारी, नाम नखलेुका 
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ट्याङकर चालकिरु, तबक्की भने्न तबकास क्षेत्री समेिक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
बझेुक  पेट्र तलयम पदाथफ जस्िाक  िस्िै दरुुस्ि तसल सहिि नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
बझुाउन ु पने नेपाल आयल तनगमसंग गरेक  कबतुलयि सम्झौिा तबपकरि भारिबाट थप गरी 
ल्याएक  िथा नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ६० तलटरदेख्ख २२० 
तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झकी तबक्री गनफ लगाई आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकार 
िथा नेपाल आयल तनगमलाई िातन न क्सानी पयुाफएक  देख्खन्द्छ। ना.१ख.६२९३ नम्बरक  
ट्याङकरबाट नाम नखलेुका ट्याङकर चालकलाई  नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) तबतभन्न तमति नेपाल आयल तनगमक  चलानक  पकरमाि मध्येबाट ५४० तलटर र 
भारिबाट थप गरी ल्याएक  पकरमाि मध्येक  ७३५० तलटर (तडजेल) ख्झक्न लगाई तबक्की भने्न 
तबकास क्षेत्री कािा तबक्री समेि गराई आफूलाई फाईदा र नेपाल आयल तनगम िातन न क्सानी 
पयुाफउने कायफ गरी भारिबाट थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल 
सरकारलाई राजस्व बापि प्रति तलटर १५.९६ का दरले िनुे रु.१,१७,३०६।- र नेपाल आयल 
तनगमक  चलान मध्येक  पकरमािक  ५४० तलटर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) ख्झक्दा नेपाल आयल 
तनगमलाई ित्कातलन दररेट अनसुार रु.५३,७३४।८० बराबरक  पेट्र तलयम पदाथफ ख्झक्न लगाई 
जम्मा रु.१,७१,०४०।८० नेपाल आयल तनगमलाई प्रत्यक्ष रुपमा िानी न क्सानी पयुाफएक मा 
नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss बापि ना.१ख.६२९३ ट्याङकरक  धनीबाट 
रु.८,८८५।–भराई सकेक  िदुाँ बाँकी िनुे  रु.1,६२,१५५।८० िातन न क्सानी पयुाफउने कायफ 
गरी तनज प्रतिवादी तबश्वनाथ अग्रिरीले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन,२०५९ क  दफा ८ क  (४) वारारा 
पकरभाहषि कसरु गरेक  िदुाँ तबग  रु.1,६२,१५५।८० (एक लाख बैसठ्ठी िजार एक सय पचपन्न 
रुपैया असी पैसा) कायम गरी स िी दफा ८ क  (४) बम ख्जम तबश् वनाथ अग्रिरीलाई िदै सम्म 
सजाय गरी पाउ भन्द् ने समेि ब्यि राक  आर पपत्रक  माग दावी । 

१३७. म उक्त समय अगावै तमति २०६९।२।११ गिे भैरिवाबाट सरुवा भई केख्न्द्रय कायाफलय 
काठमाण्डौमा आई सकेक ले मैले अतभय ग दावीमा उल्लेख गरे अनसुार कसूर अपराध गरेक  छैन 
। म उपरक  अतभय गक  माग दावी झठु्ठा ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी कौशवराज 
आचायफले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१३८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी कौशबराज आचायफबाट रु.४,००,०००।–धरौटी माग भई 
र.नं.२४३१ तमति २०७१।७।२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१३९. वारदाि भतनएक  समयमा म भलवारी तडप मा कायफरि रिेक  तथईन । तमति २०६९।१०।१८ 
गिे तबराटनगरमा सरुवा भइ सकेक  तथए । आयल तनगमले PDO उपलब्ध गराउंदछ िि ्
पश् चाि उक्त PDO मा भएक  पदाथफ र पकरमाि तनगममा बझुाउने दाहयत्व ढुवानी ठेकेदारक  
िनु्द्छ ।भलवारी तडप क  लातग लस टागेट ०.३२ भएक  िुंदा िाम्र  कायफकालमा केवल ०.१८ 
मात्र भएक ले आयल तनगमलाई िानी नवक्सानी भएक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
अख्जि कुमार प खरेलले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  
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१४०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी अख्जि कुमार प खरेलबाट रु.५,००,०००।–धरौटी माग भइ 
र.नं.२४३८ तमति २०७१।७।०४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१४१. नेपाल आयल तनगमले ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट हप.तड.ओ.मा जारी भएक  २१ िजार ,१२ 
िजार तलटर पेट्र तलयम पदाथफ भैरिवा तडप मा ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनक  ि हकएक  चलन 
बम ख्जम भन्द्सार नाका बेलैयामा आईपगेु पिाि तनगमक  लेखा शाखामा काम गने वकरष्ठ सािायक 
मिेश दािालले Clearing  प्रय जनाथफ भन्द्सार कायाफलयक  नाउंमा A/C Payee चेक ददई 
प्रज्ञापनपत्रमा ि हकएक  पकरमाि उल्लेख गरी भन्द्सार छु६उने गकरन्द्थ्य  ।तनगमले कुनै पतन भन्द्सार 
तबन्द्दमुा आयाि गकरएक  पेट्र तलयम पदाथफक  भौतिक पकरक्षि गने ब्यबस्था कहि किै नरिेक , 
ि हकएक  पकरमाि भन्द्दा बढी आयाि गरी अथफगाि च री पैठारी गरी ल्याएक  माल बस्ि ुजांच गने 
ख्जम्मा भन्द्सार कै िनुे गदफछ िसथफ त्यसरी बढी आयाि गकरएक  पेट्र तलयम पदाथफक  राजस्व छली 
गने अपराधमा आयल तनगममा काम गने मामलुी कमफचाकरक  कुनै िाि नरिन ेभएक ले मैले कसरु 
अपराध गरेक  छैन म उपरक  आर प दावी झठु्ठा ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी ददपक प्रसाद 
ख्घतमरेले यस अदालिमा गरेक  बयान ।   

१४२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ददपक प्रसाद ख्घतमरेबाट रु.४,००,०००।–धरौटी माग भइ 
र.नं.२४४२ तमति २०७१।७।१६ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

१४३. म भलवारी तडप बाट तमति २०६९।९।९ मा सरुवा भई केख्न्द्रय कायाफलयमा िाख्जर भएक  र  
तमति २०७०।३।५ मा मेर  अतनवायफ अबकास भई सकेक  िुंदा तमति २०७१।१।१६ मा 
भएक  घटनामा मेर  संलग्निा नभएक ले म उपरक  आर प दावी झठु्ठा ि  भने्न समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी देवेन्द्र बिादरु के.तस.ले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१४४. थनुछेक प्रय जनक लातग प्रतिवादी देवेन्द्र बिादरु के.तस.बाट रु.४,००,०००।–धरौटी माग भइ 
र.नं.२५०२ तमति २०७१।८।८ मा दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१४५. म २०७० साल री ावि देख्ख अप्रशेन (िेल जांच गने) मा कायफरि छु । ईख्ण्डयन आयल 
कपोरेशनबाट िेल ल ड भइ आउने ट्यांकरलाई तडप  प्रवेस गरे पिाि नाप जांज गरी कम 
पकरमाि भेहटएमा स  ट्यांकरले पाउने तनयमानसुारक  टेम्परेचर कटाई बांकी पकरमािलाई चलानमा 
उल्लेख गरी स  वापिक  रकम ढुवानी भाडाबाट कट्टा िनुे गरी लेखा शाखामा पठाईन्द्छ । यस्ि  
हकतसमक  प्रावधान नेपाल आयल तनगमक  हवतनयममा प्रष्ट उल्लेख भएक  पाईन्द्छ । ईख्ण्डयन 
आयल कपोरेशनबाट िेल ल्याउंदा चलानमा उल्लेख गरेक  भन्द्दा बढी मात्रामा िेल ल्याउने 
सन्द्दभफमा म कायफरि रिेक  तडप मा िाल सम्म कुनै पतन ट्यांकरले मैले चेक जांच गदाफ बढी 
मात्रामा नपाईएक  र ट्यांकर ईख्ण्डयन आयलबाट ल ड भए पश् चाि सम्बख्न्द्धि तडप मा 
नपरु् याउन्द्जेल सम्म ढुवानी किाफक  ख्जम्मेवारी िनु्द्छ ।जति मात्रामा िेल कम िनु्द्छ स  वापिक  
रकम ढुवानी किाफबाट असलु उपर गकरन्द्छ । तनगमले ि केक  लस टागेटमा भन्द्दा तनकै कममा 
रिी कायफ गरेक ले तनगमलाई िानी न क्सानी गरेक  छैन िसथफ म उपरक  अतभय ग दावी झठु्ठा ि  
भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी रहवन कुमार राउिले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  
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१४६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी रहवन कुमार राउिबाट रु.७,००,०००।–धरौटी माग भइ स  
धरौटी वापिमा ध्रवुबिादरु क ईरालाक  नाउंक  ख्ज.रौििट सन्द्िपरु ४ हक.नं.१९७७ क  ०-६-० 
जग्गा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा जेथा जमानी राखेक मा स िी जेथा, जमानि वापि 
रात न म्ुर गरी कागज गरी िारेखमा रिेक  । 

१४७. भारिबाट पेट्र तलयम पदाथफ ब की ल्याउने ट्यांकरिरु तनगमक  आबश्यक्ता अनसुार तडप  प्रवेस गरे 
पतछ मात्र मेर  कामक  दाहयत्व सरुु िनु्द्छ । तडप  प्रवेस गरेक  ट्यांकरिरुलाई तनगमक  
हवतनयममा उल्लेख्खि प्रावधानिरुक  आधारमा गिुस्िर िथा पकरमाि चेक जांच गकरन्द्छ । चेक 
जांचक  क्रममा तनगमले ि केक  भन्द्दा कम पकरमाि पाईएमा उक्त कम पकरमाि बराबरक  रकम 
सम्बख्न्द्धि ट्याकरक  ढुवानी भाडाबाट कट्टा गने गकरएक  िनु्द्छ । तनगमक  ढुवानी किाफिरुलाई 
ि हकएक  पकरमािर र गिुस्िर बम ख्जमक  पेट्र तलयम पदाथफ तनगमले ि केक  भारतिय तडप  देख्ख 
आफ् न  तडप  सम्म ढुवानी गरी ल्याउन ुपने सम्मक  सम्पूिफ ख्जम्मेवारी ढुवानी किाफक  िनु्द्छ । 
तनगमक  तडप  भन्द्दा बाहिरक  गतिहवतधमा आफ् न  कुनै भतूमका निनुे भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी दीपेन्द्र बस्नेिले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

१४८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी दीपेन्द्र बस्नेिबाट रु.१२,००,०००।– धरौटी माग भइ स  
धरौटी वापिमा शकु्रा राईक  नाममा दिाफ रिेक  का.ख्ज.का.म.न.पा.वडा नं.१० िाल ३४ 
हक.नं.०७१ क  ०-६-०-० जग्गा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा जमानी राखेक मा 
स िी जग्गा जेथा जमानी वापिमा राख्ख िारेखमा रिेक  । 

१४९. म भलवारी तडप मा २०६८ साल मंसीरदेख्ख २०६९ साल कातिफक २७ गिेसम्म कायफरि रिेक  
तथएं । र मलाई लागेक  आर प २०६९ री ावि १ गिेदेख्ख कातिफक महिनासम्मक  ि  । मैले 
चेक जाँच गरेक  कुनै पतन ट्याकर तसल ि तडएक  अबस्थामा तथएन । लस टागेट पतन तनगमले 
ि केक  भन्द्दा तनकै कम तथय  । यसरी Temperature loss र  Working loss तनकै कम 
भएक ले मैले तनगमलाई िानी न क्सानी परु् इएक  छैन म उपरक  अतभय ग दावी झठु्ठा ि  भन्द् ने 
समेि ब्यि राक  प्रतिवादी राम भक्त काकीले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

१५०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी राम भक्त काकीबाट रु.४,००,०००।– धरौटी माग भएक मा 
र.नं.२५१७ तमति २०७१।८।१४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

१५१. भारिबाट िेल ल्याउनक  लातग ६ चक् के गाडीमा १२ िजार र १० चक् के गाडीमा २० िजार 
तलटरक  हप.तड.ओ.नपेाल आयल तनगमले ददन्द्छ, त्यसैक  आधारमा ईख्ण्डयन आयल तनगमले िाम्र  
गाडीमा िेल ददन्द्छ स िी िेल नेपाल आयल तनगमलाई बझुाउंछौं । कहिले कािी टेम्परेचरक  
आधारमा २०/३० तलटर िेल कम भय  भने उक्त कम भएक  िेलक  नेपाल आयल तनगमले 
तबक्री रेटमा िामीिरुक  भाडाबाट असलु गछफ त्यसैले िामीले नेपाल आयल तनगमलाई िानी 
न क्सानी परु् याएक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी पशपुति भारीले यस अदालिमा गरेक  
बयान । 
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१५२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी पशपुिी भारीबाट रु.४,००,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२५२१ तमति २०७१।८।१६ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१५३. नेपाल आयल तनगम र ट्यांकर ब्यबसायीिरुक  सम्झौिा अनसुार भारिबाट पेट्र तलयम पदाथफ िेल 
नेपाल ल्याउंदा तनज ढुवानी ब्यबसाहयिरु कै ख्जम्मामा ल्याईन्द्छ । ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट 
आयातिि अनसुारक  चेक जांच गरी नेपाल आयल तनगमक  अतधकृि तबके्रिाक  माग अनसुार 
तबक्री हविरि गकरन्द्छ र समयले भ्याए सम्म नेपाल आयल तनगमक  भण्डारि मा पतन मौज्दाि 
राख्खन्द्छ । बरामद भएका बिी खािा , ट्यांकर नम्बर र तमति सम्बन्द्धमा मलाई केिी थािा 
छैन। मैले घसु करसवि समेि तलएक  छैन । मेर  चालक िथा सि चालक संग भेटघाट पतन 
िुंदैन िसथफ मैले कुनै कसूर नगरेक ले म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुतमफले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१५४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमीबाट रु.५०,००,०००।- धरौटी माग भई 
उक्त धरौटी वापिमा तनलम कुमारी नाउं दिाफक  ख्ज.पसाफ वीरगंज उप मिानगरातलका वडा नं.१५ 
हक.नं.८३ क  घर जग्गा, िथा नवलपरासी अवच-३ख हक.नं.४०९क  जग्गा र रामनरेश किार 
क  नाउंक  हक.नं.६४५ जग्गा अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा राखेक  जेथा िथा धरौटी 
रु.३०,००,०००।–नै यस अदालिमा समेि कायम राख्ख पाउं भनी प्रतिवादीले तनवेदन ददइ 
कागज गरेक ले तनजलाई िारेखमा राख्खएक  । 

१५५. मेर  ट्याकर ल.ु१ख.६४१७ ि  मेर  ट्याकरबाट कुनै पतन ददनमा पेट्र तलयम पदाथफ च री गने 
काम भएक  छैन। भारिक  वेिालपरुबाट जति पेट्र तलयम पदाथफ भकरन्द्छ त्यति नै बझुाउने काम 
भएक  छ । हवक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीलाई म ख्चन्द्दा पतन ख्चन्द्दीन तनज के काम गदफछन मलाई 
थािा भएन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी राम बिादरु काकीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१५६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी राम बिादरु काकीबाट रु.५,०००।–धरौटी माग भई 
र.नं.२६९३ तमति २०७१।१०।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

१५७. मैले संचालन गरेक  ट्यांकरक  नं.बा २ ख ६१११ र ना २ ख ६११२ ि  । मैले आफ् न  
ट्यांकर चालकलाई िेल ख्झक् न र तबक्री गनफ अनमुति ददएक  छैन । मेरा चालकिरुले िेल 
ख्झकेक  तबषयमा केिी थािा जानकारी छैन त्यसैले मैले अतभय ग दावी अनसुार कसूर अपराध 
गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी तमन ुपिारीले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

१५८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी तमन ुपिारीबाट रु.४०,०००।- धरौटी माग भई र.नं.२७९३ 
तमति २०७१।११।१९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१५९. मेर  बवुा च पनारायि रेी ष्ठले मलाई दाईज  स्वरुप ल ु१ ख ६४२३ नं.क  ट्यांकर ददन ुभएक  
ि  । उक्त ट्यांकरक  सम्पूिफ काम बवुा च पनारायि रेी ष्ठले गनुफ िनु्द्छ । म गिृिी िुं, 
थापाथलीमा बस्छु�4 बवुाका अन्द्य ट्यांकरिरु पतन छन,ति सबै मैनेजरले िेदफछन ् ।चालकले 
बदमासी गर् य  वा िेल कम भय  भन ेस िी अनसुारक  भकु्तानी िामीले पाउन ेि  । मैले कसैलाई 
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पतन िेल ख्झक्न र तबक्री गनफ लगाएक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी संज ु रेी ष्ठले यस 
अदालिमा गरेक  बयान । 

१६०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी संज ुरेी ष्ठबाट रु.१,००,०००।-धरौटी माग भइ र.नं. २८०३ 
२०७१।११।२० मा तमति मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१६१. मैले ल ु१ ख ६६०८,६६०९ र ३५४८ का ३ वटा ट्याकर संचालन गरी आएक  छु । मैले 
संचालन गरेका ट्यांकरिरुले पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकेक  सम्बन्द्धमा मलाई थािा जानकारी छैन । 
नेपाल बयल तनगम संगक  सम्झौिा बम ख्जम नै पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गरेक  छु । मैले नेपाल 
आयल तनगमलाई िानी न क्सानी िनुे कुनै कायफ गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी सतुमि 
रेी ष्ठले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१६२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सतुमि रेी ष्ठबाट रु.२,२५,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२८०४ तमति २०७१।११।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

१६३. मैले ना ३ ख ९७८,ल ु१ ख ६५०८,६५८१,६६३४,६५८२,६५८३,६४२१,ना ३ ख ९७७ र 
ल ु १ ख ६६३३ नं.क  ट्यांकरिरु संचालन गरी आएक  छु । मैले संचालन गरेका 
ट्याकरिरबाट पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी तबक्री गने कायफ मैले गरेक  छैन र त्यस्ि  कायफ गनफ मैले 
कसैलाई भनेक  पतन छैन । तनगमक  चलान भन्द्दा कम तडजेल प्राप्त भएक  अबस्थामा तनगमले 
िाम्र  भाडाबाट कट्टा गदफछ। ट्यांकरक  तसल के कसले ि डेका िनु मलाई थािा भएन, िामीले 
सम्झौिा बम ख्जम हप.तड.ओ.मा उल्लेख गरे अनसुार नै िेल ल्याई भलवारी तडप मा परु् याउने ि  
भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी च पनारायि रेी ष्ठले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

१६४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी च पनारायि रेी ष्ठबाट रु.६,००,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२८०२ तमति २०७१।११।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  ।  

१६५. मैले ल ु१ ख ६९१९ नं.क  एउटा ट्यांकर संचालन गकर राखेक  छु ।नेपाल आयल तनगमसंग 
भएक  सम्झौिा बम ख्जम नै ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा 
पेट्र तलयम पदाथफ तडजेल ढुवानी गरेक  छु । मेर  ट्यांकरबाट कुनै थप पेट्र तलयम पदाथफ ल्याएक  
छैन। मैले पेट्र तलयम पदाथफ तडजेल तबक्री पतन गरेक  छैन ्भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी ि प 
बिादरु गरुुङ्गले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१६६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ि प बिादरु गरुुङ्गबाट रु.१०,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं.२८२९ तमति २०७१।१२।१ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१६७. मैले ल ु१ ख ६६६९ क  एउटा ट्याकर संचालन गरी राखेक  छु । उक्त ट्यांकरबाट नेपाल 
आयल तनगम संग सम्झौिा गरी पेट्र तलयम पदाथफ तडजेल भारिक  वेिालपरुबाट नेपालक  भलवारी 
तडप  सम्म ढुवानी गदफछु । मैले नेपाल आयल तनगम संगक  सम्झौिा तबपकरि कुनै कायफ गरेक  
छैन । हवक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीलाई म ख्चन्द्दा पतन ख्चन्द्दीन तनजले संचालन गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ स्ट र गने घटनास्थलबाट बरामद गरी ल्याएक  बिी खािाबाट हकन मेर  ट्याकरक  नाम 
लेख्खय  मलाई थािा भएन । मैले मेर  ट्याकरबाट पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकेक  छैन र ख्झक्न 
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लगाएक  पतन छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी िकर प्रसाद सापक टाले यस अदालिमा गरेक  
बयान । 

१६८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी िकरप्रसाद सापक टाबाट रु.२०,०००।- धरौटी माग भइ 
र.नं.२८२८ तमति २०७१।१२।१ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  ।  

१६९. मलाई ट्यांकर धनी दयाशंकर कसौधनले ल ु१ ख ६६०४ नं.क  ट्याङ्कर चलाउन ददएक  ि  । 
नेपाल आयल तनगमले ददएक  हप.तड.ओ.अनसुार भारिक  वेिालपरुमा िेल िाले पतछ तसल गने 
गकरन्द्छ र ढुवानी गकरन्द्छ पतछ भन्द्सारमा चेक जाच िनु्द्छ । चेक जांचमा तसल दठक भए नभएक  
िेकरन्द्छ । तसल दठक भए मात्र भंसार पास िनु्द्छ । त्यस पतछ उक्त िेल भलवारी तडप मा लगेर 
बझुाईन्द्छ । त्यिां बझुाउंदा आयल तनगमले िेलक  पकरमाि र तसल समेि चेक गरी गाडी 
अनल ड िनु्द्छ । त्यसपतछ िाम्र  काम सहकन्द्छ । त्यसपतछ पनु: क्यू मा बस्न ु पदफछ, पाल  
आएपतछ हप.तड.ओ.तलएर गै स िी अनसुार काम गनुफ पदफछ । मैले तसल ि डेर िेल ख्झकी तबक्री 
गरेक  छैन । सतभफस ट्यांकीबाट १०।२० तलटर ख्झकेक  ि  । मैले आयल तनगम लाई िानी 
परु् याउने उदे्दश्यले िेल ख्झकी तबक्री गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी तबजय कुमार 
िकरजनले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१७०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी तबजय कुमार िकरजनबाट रु. १०,०००।-धरौटी माग भइ 
र.नं. २८४७ तमति २०७१।१२।४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१७१. मैले दया शंकर कसौधनक  नाममा दिाफ रिेक  ल ु१ ख ६६०४ नं.क  ट्यांकर चलाई आएक  िुं 
। िामीलाई नेपाल आयल तनगमले हप.तड.ओ.ददउकव िनु्द्छ स िी हप.तड.ओ.क  आधारमा भारतिय 
आयल कपोरेशनले पेट्र तलयम पदाथफ िाल्दछ र तसल लगाई ददन्द्छ ।त्य  ट्यांकर तलएर िामी 
नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा आउंछौं। त्यिां आयल तनगमका कमफचाकरले तसल ि डी 
िेल ख्झक्ने गदफछन ्।मैले चलाउने ट्याकर २०,०००।– तलटर क्षमिाक  ि  । त्य  भन्द्दा बढी 
भनेक  Density र Temperature  मेण्टेनका लातग राख्खएक  ि  । गाडी भन्द्सारमा चेक 
जांच िनु्द्छ, तसल दठक छ छैन िेकरन्द्छ, तसल दठक भएक  अबस्थामा मात्र भन्द्सार 
नाकाबाट गाडी पास िनेु भएक ले मैले आर पपत्रमा उल्लेख गरे अनसुार िेल ख्झकी तबक्री 
गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी िफुानी मलािले यस अदालिमा गरेक  बयान 
। 

१७२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी िफुानी मलािबाट रु.१०,०००।–धरौटी माग भइ 
र.नं.२८४६ तमति २०७१।१२।४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१७३. मैले ल ु१ ख ६४७९ र १९१५ क  नं.क  २ व६ ट्यांकर संचालन गरी आएक  छु । मैले 
नेपाल बयल तनगम संग सम्झौिा गरे अनसुार नै िेल ढुवानी गदै आउक  छु मेर  ट्यांकरबाट िेल 
ख्झकी तबक्री गरेक  छैन । तबक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीले संचालन गरेक  स्ट रबाट बरामद भएक  
बिी खािाक  सम्बन्द्धमा मलाई थािा छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपानलेे 
यस अदालिमा गरेक  बयान । 
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१७४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपानेबाट रु. ३०,०००।- धरौटी माग भइ 
र.नं.२८४९ तमति २०७१।१२।४ मा यस अदालिमा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  
। 

१७५. मेर  ल ु १ ख ६४७० नं.क  एउटा ट्यांकर छ । PDO बम ख्जम IOC ले ट्यांकरमा िेल 
िालेपतछ तसल लगाएक  िनु्द्छ । त्य  तसल नेपाल आयल तनगमले िेरी दरुुस्ि भएक  अबस्थामा 
मात्र िेल अनल ड िनु्द्छ । िेल ल्याउने काम चालकले गदफछ । त्यसरी तसल टुटफुट भएमा 
नेपाल आयल तनगमले िामीलाई जानकारी गराउंदछ । िाल सम्म नेपाल आयल तनगमले 
िामीलाई जानकारी नगराएक ले मेर  ट्यांकरबाट तसल ि डी िेल तबक्री भएक  छैन भन्द् ने समेि 
ब्यि राक  प्रतिवादी शंकर भट्टराईले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

१७६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी शंकर भट्टराईबाट रु. २०,००,०००।- धरौटी माग भई स  
धरौटी वापिमा तनजले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा राखेक  बैक ग्यारेिटी दाख्खला 
गरी िारेखमा रिेक  । 

१७७. मेर  नाममा दिाफ रिेक  ल ु१ ख ६५७८ नं.क  ट्यांकर मेर  साल  नािा पने खेम बिादरु पनुले 
संचालनमा गरेक ले उक्त ट्यांकरबाट िेल ख्झकी तबक्री गरेक  भनी म उपर लगाएक  आर प 
गलि छ मैले कसरु अपराध गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी दशफन कुमार पनुले यस 
अदालिमा गरेक  बयान ।  

१७८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी दशफन कुमार पनुबाट रु. १०,०००।- धरौटी माग भइ र.नं. 
२९०२ तमति २०७१।१२।८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१७९. मैले ल ु१ ख २७९२ नं.क  ट्यांकर ३-४ बषफ अख्घदेख्ख चलाई आइरिेक  छु । उक्त ट्यांकर 
प्रमे गैरेक  ि  । म ट्याकर चालक मात्र िुं मेर  मेर  पेट्र ल स्ट र गने ब्यबसाय छैन । मैले 
चलाएक  ट्यांकरक  तसल ि डीएक  छैन र मैले चलाएक  ट्यांकरले पेट्र ल मात्र ब क्दछ । 
नेपाल आयल तनगम र ट्याकरधनीले अह्राएक  कानून बम ख्जमक  काम बािेक अन्द्य काम मैले 
गरेक  छैन म तनदोष छु भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी रामचन्द्र अतधकारीले यस अदालिमा 
गरेक  बयान । 

१८०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी रामचन्द्र अतधकारीबाट रु. ३५०००।-धरौटी माग भइ र.नं. 
२९०६ तमतिमा २०७१।१२।९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१८१. मेर  ट्यांकर ल ु१ ख ६६७० ि ,उक्त गातडक  क्षमिा २०००० तलटर ि  । मेर  ट्यांकरक  
तसल टुटेक  अबस्थामा फेला परेक  छैन । मैले तनयतमि रुपमा ि हकए बम ख्जमक  अबस्थामा 
सम्झौिा अनसुार नेपाल आयल तनगमलाई तसलबन्द्दी ट्यांकर वारारा िेल ददएक  िुंदा म मातथक  
आर  झठु्ठा ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी पूिफ बिादरु कंुवरले यस अदालिमा गरेक  बयान। 

१८२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी पूिफ बिादरु कंुवरबाट रु. ३००००।- धरौटी माग भइ र.नं. 
२९०७ तमति २०७१।१२।९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  
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१८३. मेर  नामक  ना ४ ख ३२५६ नं.क  ट्यांकर ि ,उक्त ट्यांकरक  क्षमिा २०,०००।– छ । 
पेट्र तलयम पदाथफक  ढुवानी गदाफ पाल  तसस्टम िनु्द्छ । आफन  ट्यांकरक  पाल  आएपतछ नेपाल 
आयल तनगमबाट PDO तलएर चालकलाई उक्त PDO र ट्यांकर पठाईन्द्छ । PDO तलएर 
चालक भारिमा ि हकएक   तडप मा जान्द्छन र PDO बझुाउंछन ् । त्यसपतछ भारतिय आयल 
कपोरेशनले ि हकएक  पकरमािक  िेल िातल ट्यांकर तसल गदफछ । त्यसरी तसल गकरएक  ट्याकर 
तसल सहििक  दरुुस्ि अबस्थामा नेपाल आयल तनगमक  ि हकएक  तडप मा लगेर बझुाईन्द्छ । 
तसल दरुुस्ि भए नभएक  िेकर दरुुस्ि भए मात्र नेपाल आयल तनगमले िेल बझु् दछ ि हकउक  
पकरमाि भन्द्दा कम िेल भएमा Claimable Loss  वापक  रकम िाम्र  ढुवातनबाट कट्टा गरी 
िामीलाई भकु्तानी ददन्द्छ । तबक् की भन्द् न े हवकास क्षेत्रीक  पेट्र तलयम पदाथफ भएक  स्थानबाट 
बरामद भएक  बिी खािामा मेर  ट्यांकरक  नं.हकन लेख्खय  मलाई थािा छैन । मैले नेपाल 
आयल तनगमक  सम्झौिा अनसुार नै पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गरेक ले मैले कसूर अपराध गरेक  
छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी प्रमे बिादरु घिीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१८४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी प्रमे बिादरु घिीबाट रु. १२,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२९०५ तमति २०७१।१२।९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१८५. मेर  ल१ु ख २८४८ र ना १ ख ८५९१ गरी दईु वटा ट्यांकर छन ् । मैले नपेाल आयल 
तनगमले ददएक  PDO बम ख्जम भारिमा गाडी पठाई भारतिय आयल कपोरेशनबाट िेल बखु्झ, 
तसल सहिि सरुख्क्षि उक्त िेल नेपाल आयल तनगमलाई बझुाएक ले मैले कसूर अपराध गरेक  छैन 
भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी खकफ  बिादरु पनुले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१८६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी खकफ  बिादरु पनुबाट रु.२,००,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२९०४ तमति २०७१।१२।९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१८७. मेर  ल ु१ ख ६४५३ र ना २ ख ६२८ नं.क  ट्याकरिरु संचालनमा छन ्। मैले आबश्यक 
कानूनी प्रकृया परुा गरी नेपाल आयल तनगम संग सम्झौिा गरी स िी सम्झौिा अनसुार िेल ढुवानी 
गरेक  छु मैले नेपाल आयल तनगमलाई िानी न क्सातन िनुे कुनै कायफ गरी भ्रष्टाचार गरेक  छैन 
भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी पथृ्वीराज भसुालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१८८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी पथृ्वीराज भसुालबाट रु. धरौटी माग भई र.नं. तमति मा उक्त 
धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१८९. मेर  ल ु१ ख ६३८४,ना २ ख ७३२० र ल ु१ ख ६७९४ नं.क  ट्यांकरिरु संचालनमा छन ्
। सम्झौिा अनसुार नेपाल आयल तनगमलाई आबश्यक पने पेट्र तलयम पदाथफ PDO तलई भारिक  
वेिालपरुमा ल ड गरी जस्िाक  त्यस्िै नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा अनल ड गरेक  िुं 
। मैले पेट्र तलयम पदाथफ अबैध रुपमा ख्झकी तबक्री हविरि गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी हिमाल गैरेले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१९०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हिमाल गैरबाट रु. धरौटी माग भई र.नं. तमति मा उक्त धरौटी 
दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.118 

१९१. मेर  रुपन्द्देिी ख्जल्लाक  िेनवुा गा.तब.स.वडा नं.८ पसाफ ख्स्थि बिुमाया आयल सप्लायसफ 
प्रा.तल.२०५७ साल देख्ख संचालनमा रिी आएक  छ । उक्त सप्लायसफबाट मैले नेपाल आयल 
तनगमक  भलवारी शाखाबाट िेल ल्याई तबक्री हविरि गने गरेक  छु । तबक् की भन्द् न े हवकास 
क्षेत्रीलाई म ख्चन्द्दीन । मैले कसै संग तमल मि  गरी पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गने ट्यांकरक  
तसल ि डी तडजेल ख्झक् ने वा स  तडजेल हवक्री हविरि गने कायफ गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी राज ुन्द्यौपानेले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

१९२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी राज ु न्द्यौपानेबाट रु. धरौटी माग भई र.नं. तमति मा उक्त 
धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१९३. मेर  ल ु १ ख २७९२,६४७८ र ६४८४ गरी िीनवटा ट्यांकरिरु संचालनमा छन ् । मेर  
ट्याकरले िेल खाली गराई पाहकफ ङग गरी राखेक  अबस्थामा पक्राउ गकरएक  ि  । यदद िेल च कर 
भएक  भए नेपाल आयल तनगमले Claim गनुफ पने ि  । मेर  गाडी खाली भएक ले खाली 
गाडीबाट कसरी िेल ख्झहकन्द्छ त्य  कुरामा सत्यिा छैन त्यसैले म मातथक  आर प झठु्ठा ि  भन्द् ने 
समेि ब्यि राक  प्रतिवादी प्रमेराज गैरेले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

१९४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी प्रमेराज गैरेबाट रु. ३५,०००।- धरौटी माग भइ र.नं. 
२९३४ तमति २०७१।१२।१५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१९५. मेर  नाउंक  ल ु१ ख ६४८१ नं.क  ट्याकर संचालनमा रिेक  छ । मेर  ट्यांकरक  रेखदेख र 
संचालन समेिक  कायफ मेरा पति म िमद खातलदा तमयांले गनुफ िनु्द्छ । मेर  ट्यांकरले नेपाल 
आयल तनगमलाई िानी न क्सानी परु् याएक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी जैिनु तमयांले यस 
अदालिमा गरेक  बयान ।  

१९६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी जैिनु तमयाबाट रु. ७५,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२९३५ तमति २०७१।१२।१५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  ।  

१९७. मेर  ल ु १ ख ६४८२ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिी आएक  छ । तबक् की भन्द् ने हवकास 
क्षेत्रीलाई म ख्चन्द्दीन तनजले अबैध रुपमा पेट्र ल पम्प संचालन गरेक  भन्द् ने िल्ला सनुेक  िुं । 
मैले उक्त ट्यांकरमा थप पेट्र तलयम पदाथफ ल्याएक  छैन र तसल ि डी ट्यांकरबाट िेल ख्झकेक  
छैन र ख्झक्न लगाएक  पतन छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी म िमद खातलदा तमयांले यस 
अदालिमा गरेक  बयान । 

१९८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी म िमद खातलदा तमयांबाट रु.१०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२९३६ तमति २०७१।१२।१५ मा यस अदालिमा दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

१९९. मेर  ल ु१ ख ६६३२ नं.क  ट्याकर संचालनमा रिेक  छ । मेर  गातडमा म जाने गदीन, चालक 
रामचन्द्र अतधकारी जाने गदफछन ्। पाहकफ ङ्ग गकर राखेक  खाली गाडी समेि प्रिरीले लगेक  भन्द् न े
सनुेक  िुं । िेल ख्झक्दा ख्झक्दैक  अबस्थामा मेर  ट्यांकर भेहटएक  ि ईन । नेपाल आयल 
तनगमले मेर  ट्यांकरबाट िेल च री भएक  छैन भनी लेख्खएक  समेि छ भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी बालकृष्ि गैरेले यस अदालिमा गरेक  बयान । 
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२००. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी बालकृष्ि गैरेबाट रु. ८०,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं.२९३३ तमति २०७१।१२।१५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२०१. मेर  २० िजार तलटर क्षमिाक  ल ु १ ख ६४८६ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ, उक्त 
ट्यांकरबाट नेपाल आयल तनगम संग सम्झौिा गरी पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गकरन्द्छ । मेर  
ट्यांकरले भारिबाट थप िेल ल्याई िथा ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकी हवकास क्षेत्रीले 
संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ भण्डारि स्थलमा तबक्री गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी भवुनेस्वर थारुले यस अदालिमा गरेक  बयान।  

२०२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी भवुनेस्वर थारुबाट रु. ३०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२९४४ तमति २०७१।१२।१६ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२०३. मेर  ल ु१ ख ६६२७ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिी आएक  छ । उक्त ट्यांकरले नेपाल आयल 
तनगम संग सम्झौिा गरी ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट िेल ल्याई नेपाल आयल तनगमक  
भलवारी तडप मा बझुाउने गदफछ । मैले कसै संग तमल मि  गरी भारिबाट थप िेल ल्याई 
ट्यांकरक  तसल ि डी िेल तबक्री गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी स म बिादरु थापाले 
यस अदालिमा गरेक  बयान।  

२०४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी स म बिादरु थापाबाट रु. ३०,०००।-धरौटी माग भइ र.नं. 
२९४२ तमति २०७१।१२।१६ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२०५. मेर  नाउंमा ल ु१ ख ६४७२ नं. क  ट्यांकर तथय  । उक्त ट्यांकरक  क्षमिा २० िजार तलटर 
तथय । उक्त ट्यांकर मैले २०६८।१२।३० मा मिमदु पठानलाई तबक्री गरी सकेक  छु । 
मैले ट्यांकर तबक्री गरेक  ब्यि राक  जानकारी आयल तनगमलाई गराई सकेक  छु त्यसैले उक्त 
ट्यांकरबाट िेल ख्झकेक  सम्बन्द्धमा मलाई थािा छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी कन्द्िैया 
प्रसाद तिवारीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२०६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी कन्द्िैया प्रसाद तिवारीबाट रु. २०,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं. २९४३ तमति २०७१।१२।१६ मा उक्त धरौटीमा दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२०७. मेर  ल ु१ ख ९२१२ र ६४७३ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिी आएक  छ । उक्त ट्यांकरबाट 
तसल ि डी िेल तनकाली िेल तबक्री गरेक  छैन िथा भारिबाट थप ल्याई स  िेल समेि तबक्री 
गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी सरेुन्द्र जैसवालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२०८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सरेुन्द्र जैसवालबाट रु. १०,०००।-धरौटी माग भई र.नं. 
२९४१ तमति २०७१।१२।१६ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

२०९. मेर  ल ु१ ख ६६०२ नं.क  ट्याकर संचालनमा रिेक  छ । मेर  ट्यांकरले नेपाल आयल तनगम 
संग सम्झौिा गरे अनसुार नै िेल ढुवानी गदै आएक  छ । मेर  ट्यांकरले भरिबाट थप िेल 
ल्याएक  छैन िथा ट्यांकरक  तसल ि डी िेल तनकातल तबक्री हविरि समेि गरेक  छैन । म 
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उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी दीप कुमार चौधरीले यस 
अदालिमा गरेक  बयान । 

२१०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी दीप कुमार चौधरीबाट रु.१०,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं.२९५३ तमति २०७१।१२।१७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२११. म ल ु१ ख २२२९ नं.क  ट्यांकरक  चालक िुं । तमति २०७१।१।१६ मा म काठमाण्डौमा 
छु उक्त तमतिमा कसले मेर  ट्यांकर चलाएर तसल ि डीएक  अबस्थामा राखेक  ि  म जाख्न्द्दन । 
मैले IOC ले तसल गरेक  ट्यांकर सरुख्क्षि साथ नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा बझुाएक  
छु भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी लक्ष्मि उप्रिेीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२१२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी लक्ष्मि उप्रिेीबाट रु. १,७५,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं.२९५४ तमति २०७१।१२।१७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२१३. मैले ल ु १ ख ६६०१ क  ट्याकर संचालन गरी आएक  छु । उक्त ट्यांकरक  तसल ि डी 
बाट मा िेल ख्झहकएक  ख्जम्मेवारी नेपाल आयल तनगम र उक्त ट्यांकरक  चालकले तलन ुपने ि  
। मैले िेल ख्झक् न लगाएक  र ख्झकेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी लप्प ु भन्द् ने िकर 
ग हवन्द्द चौधरीले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

२१४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी लप्प ुभन्द् ने िरी ग हवन्द्द चौधरीबाट रु. १,००,०००।- धरौटी 
माग भई र.नं.२९५२ तमति २०७१।१२।१७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२१५. मैले ल ु१ ख ६५०८ नं.क  ट्यांकर चलाई राखेक  िुं । उक्त ट्यांकरबाट िेल ल्याई नेपाल 
आयल तनगमक  तडप मा बझुाउंदै आएक  तथएं । मैले भारिबाट स  ट्यांकरमा थप िेल ल्याएक  
छैन र उक्त ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकेक  समेि छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
ध्रवुराज चौधरीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२१६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ध्रवुराज चौधरीबाट रु. ७०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२९५५ तमति २०७१।१२।१७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२१७. मेर  ल ु१ ख ६४८५ नं.क  एउटा ट्यांकर तथय  । उक्त ट्यांकर मैले २०६८।१२।३० मा 
मिमदु पठानलाई तबक्री गकर सेकेक  छु । प्रस्ििु मदु्दाक  वारदाि तमति २०७१।१।१६ गिे 
भन्द्दा अख्घ नै मैले आफ् न  ट्यांकर तबक्री गकर सकेक ले मैले आर प दावी अनसुार कसूर अपराध 
गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी पंचराम चौधरीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२१८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी पंचराम चौधरीबाट रु. ५,०००।-धरौटी माग भइ र.नं.२९५९ 
तमति २०७१।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

२१९. मेर  ल ु१ ख ६५७९ ट्यांकर संचालन छ । उक्त ट्यांकर म आफैले चलाउने गदफछु । मैले 
ट्यांकरबाट िेल ख्झकी तबक्री हविरि गरेक  छैन मेर  घरमा घरायसी प्रय जनक  लातग १०० 
तलटर िेल राखेक मा स िी िेल बरामद भएक  ि  मैले अबैध पेट्र ल राखेक  छैन भन्द् ने समेि 
ब्यि राक  प्रतिवादी हवन द उप्रिेीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 
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२२०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हवन द उप्रिेीबाट रु.४५,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२९६२ तमति २०७१।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२२१. मैले ल ु १ ख ६६८३ नं.क  ट्याकर चलाई रिेक  छु । यस ट्याकरक  धनी बजेृन्द्र कुमार 
चौधरी िनु । तमति २०७१।१।१६ गिे ट्यांकर र की घरमा भै रिेक  अबस्थामा प्रिरीले 
मलाई पक्राउ गरेक  ि  । मैले ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकेक  र तबक्री गरेक  छैन भन्द् न े
समेि ब्यि राक  प्रतिवादी हपिाम्बर गििराजले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२२२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हपिाम्बर गििराजबाट रु.२०,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं.२९६० तमति २०७१।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२२३. ल ु१ ख ५२६५ नं.क  ट्यांकर पशपुिी भारीले आफ् नै नाउंमा खकरद गरी चलाएका िनु । उक्त 
ट्यांकर नेपाल आयल तनगमक  रेकडफमा मेर  नाम भएिा पतन मेर  ि ईन । मेर  नाउंक  ल ु१ 
ख ४९८८ नं.क  ट्यांकर मेर  तनजी ि  उक्त ट्यांकरले भारिक  वेिालपरुबाट आयल तनगमक  
िेल ढुवानी गदैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी ट पलाल खनालले यस अदालिमा गरेक  बयान 
। 

२२४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ट पलाल खनालबाट रु. १०,०००।-धरौटी माग भई र.नं. 
२९५८ तमति २०७१।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२२५. म ल ु१ ख ६६०१ नं.क  ट्यांकरक  चालक िुं । भारिबाट िेल तलएर आउंदा अनल ड गनफ 
पाल  नआएर ट्यांकर राखेक  अबस्थामा तमति २०७१।१।१६ गिे प्रिरीले पक्राउ गरेक  ि  । 
ट्यांकरक  चेम्बरमा चेक जांच गदाफ बढी देख्खएक ले थप गरी िेल ल्याएक  भनी भनेका िनु । 
मैले बढी िेल ल्याएक  छैन र तसल ि डी िेल ख्झकेक  पतन छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
कूलानन्द्द प खरेलले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२२६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी कुलानन्द्द प खरेलबाट रु. २०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२९६१ तमति २०७१।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

२२७. मैले ल ु१ ख ६४१९ नं.क  ट्यांकर २०६६ सालमा खकरद गरी २०७०।१२।९ मा ददपक 
बिादरु काकीलाई तबक्री गकर सकेक  छु । मैले नेपाल आयल तनगमले उपलब्ध गराएक  
हप.तड.ओ. अनसुार नै भारिबाट िेल ल्याई तसल सहिि नेपाल आयल तनगमलाई बझुाएक  छु । 
तसल ि डी तबक्की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीलाई िेल तबक्री गरेक  छैन तनजलाई म चन्द्दा पतन ख्चख्न्द्दन 
भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी सन्द्ि ष कुमार ज शीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२२८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सन्द्ि ष कुमार ज शीबाट रु. ४०,०००।-धरौटी माग भई र.नं. 
२९६१ तमति २०७१।१२।१८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२२९. मेर  ना २ ख ५१६४ नं.क  एउटा ट्यांकर संचालनमा छ । मेर  ट्यांकरले नेपाल आयल 
तनगमक  लातग भारिबाट िेल ल्याई नेपाल आयल तनगमलाई बझुाउंद छ । उक्त ट्यांकरबाट 
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तसल ि डी िथा थप िेल ल्याई कसैलाई तबक्री हविरि गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
दतुलचन्द्र अग्रवालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२३०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी दलुीचन्द्र अग्रवालबाट रु. १०,०००।- धरौटी मा भई र.नं. 
२९७१ तमति २०७१।१२।२२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२३१. मेर  ल ु१ ख ६४९६ र १२८८ नं. क  गरी दईुवटा ट्यांकर संचालनमा छ । मेर  ट्यांकरले 
नेपाल आयल तनगमसँग ि हकए बम ख्जम सम्झौिा गरी भारिबाट िेल ल्याउंछ र ट्यांकरक  तसल 
सहिि नेपाल आयल तनगमलाई बझुाउंदछ । मेर  उक्त ट्यांकरबाट तसल ि डी िेल तबक्री गरेक  
छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी सतिसचन्द्र जयसवालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२३२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सतिस चन्द्र अग्रवालबाट रु. १२,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं. २९७० तमति २०७१।१२।२२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२३३. मेर  ल ु १ ख ६६३९ नं.क  एउटा ट्यांकर संचालनमा छ । उक्त ट्यांकरबाट नेपाल आयल 
तनगमक  सम्झौिा बम ख्जम भारिबाट िेल ल्याउंछु । मैले उक्त ट्यांकरबाट िेल ख्झक् न लगाई 
िेल तबक्री गरेक  छैन म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी हववेक 
कुमार जयसवालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२३४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हववेक कुमार जयसवालबाट रु.२०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं. २९६७ तमति २०७१।१२।२२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२३५. मेर  नाउंमा दिाफ रिेक  ना २ ख ५२९४ र ना १ ख ६२९३ नं.क  ट्यांकरिरुले नपेाल आयल 
तनगम संग सम्झौिा गरी भारिबाट िेल ढुवानी गरी नेपालक  आयल तनगमलाई बझुाउंदै आएक  
मा उल्लेख्खि ट्याकर मध्ये ना १ ख ६२९३ नं.क  ट्याकर तमति २०६९।८।२४ गिे मिमदु 
पठानलाई र ना २ ख ५२९४ नं.क  ट्याकर नारायि प्रसादलाई स िी तमतिमा तबक्री गकर सकेक  
छु। तबक्री गरे पश् चाि मलाई केिी थािा जानकारी निनुे िुंदा मैले अतभय ग दावी अनसुार कसूर 
अपराध गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी तबशनुाथ अग्रिरीले यस अदालिमा गरेक  
बयान । 

२३६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी तबशनुाथ अग्रिरीबाट रु. १५,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२९८० तमति २०७१।१२।२३ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२३७. मेर  ल ु१ ख ९२०८ र ना २ ख ३७३७ नं.क  ट्यांकरबाट नेपाल आयल तनगम संग सम्झौिा 
गरी भारक  वेिालपरुबाट नेपालक  भलवारी तडप  सम्म ढुवानी पेट्र तलयम पदाथफ िेल ढुवानी गरी 
आएक  छु। उक्त कायफ मेरा ड्राईभरिरुले गदफछन ्तनजिरुले गडबडी गरे जस्ि  लाग्दैन त्यसैले म 
मातथक  आर प दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी िकरलाल प्रसाद बातनयाँले यस 
अदालिमा गरेक  बयान ।  

२३८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी िकरलाल प्रसाद बातनयाबाट रु. १,००,०००।- धरौटी माग 
भई र.नं. २९७६ तमति २०७१।१२।२३ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।   
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२३९. मेर  नाउंक  ना १ ख ९३८१ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ । उक्त ट्यांकरले नेपाल 
आयल तनगम संग सम्झौिा गरी ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट नेपालक  लातग िेल ढुवानी गने 
गकरएक  ि  । िेल ढुवानी गदाफ ट्यांकरक  तसल ि डी िेल तबक्री हविरि गकरएक  छैन भन्द् ने 
समेि ब्यि राक  प्रतिवादी गंगा प्रसाद अग्रिरीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२४०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी गंगा प्रसाद अग्रिरीबाट रु. २०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं. २९७८ तमति २०७१।१२।२३ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२४१. मेर  नाउक  ना २ ख ४०९४ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ । उक्त ट्यांकरबाट नेपाल 
आयल तनगम संग सम्झौिा गरी िेल ढुवानी गदै आएक मा स  ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकी 
कसैलाई पतन हवक्री हविरि गरएक  छैन म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि 
ब्यि राक  प्रतिवादी दल बिादरु क्षेत्रीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२४२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी दल बिादरु क्षते्रीबाट रु. १६,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२९७७ तमति २०७१।१२।२३ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२४३. मेर  ल ु १ ख २९६१ नं.क  ट्यांकर संचालनमा छ । ट्यांकर, चालकलाई ख्जम्मा लगाएक  
िनु्द्छ । हप.तड.ओ.पतन चालकले बझेुर लतग िेल ढुवानी गदफछ । सम्झौिा तबपकरि काम गरे 
िामीलाई आयल तनगमले पत्राचार गनुफ पने ि  अहिले सम्म गरेक  छैन, मैले कसै संग तमल मि  
गरी तडजेल बेचेक  छैन, म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी खेम 
बिादरु गरुुङ्गले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

२४४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी खेम बिादरु गरुुङ्गबाट रु. १००००।-धरौटी माग भई र.नं. 
२९८४ तमति २०७१।१२।२४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२४५. मेर  चारवटा ट्याकर छन ् । स  मध्ये यस मदु्दामा उल्लख भएक  ल ु १ ख ८१४७ नं.क  
ट्यांकरले २० िजार तलटर तडजेल ब क्दछ । उक्त ट्यांकरका चालक ज्य िी उप्रतेि िनु । 
नेपाल आयल तनगम संग सम्झौिा गरी तडजेल ढुवानी गरेक मा ट्यांकरक  तसल ि डीएक  
सम्बन्द्धमा नेपाल आयल तनगमले अहिले सम्म पतन जानकारी गराएक  छैन । मैले मेर  
ट्यांकरबाट िेल ख्झकेक  छैन र ख्झक् न लगाएक  पतन छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी राजेश 
कुमार अग्रवालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२४६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी राजेश कुमार अग्रवालबाट रु. १५,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं. २९८३ तमति २०७१।१२।२४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२४७. मेर  ल ु १ ख ७३३० नं.क  एउटा ट्यांकर संचालनमा रिेक  मा उक्त ट्यांकर तमति 
२०७१।६।१० मा परमेस्वर बतनयांलाई तबहक्र गकर सकेक  छु । त्यसैले मैले ट्यांकरबाट िेल 
ख्झकी तबक्री गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी बेचन कानू बतनयाले यस अदालिमा 
गरेक  बयान । 



वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागने्द्र कुमार कुमी समेि मदु्दा : भ्रष्टाचार (रकम हिनातमना) मदु्दा नं. ०७१-CR-००७१ पेज नं.124 

२४८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी बेचन कानू बतनयांबाट रु. ४५,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२९८५ तमति २०७१।१२।२४ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२४९. मेर  ल ु १ ख ६६१८ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ । उक्त ट्यांकरले नेपाल आयल 
तनगम संग सम्झौिा गरी भारिक  वेिालपरुबाट नेपालक  भलवारी तडप  सम्म िेल ढुवानी गदफछ 
। िेल ढुवानी गदाफ मेर  ट्यांकरबाट तसल ि डी िेल ख्झकी तबक्री गरे गराएक  छैन म मातथक  
आर प दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी ददनेश कुमार कसौधनले यस अदालिमा 
गरेक  बयान ।  

२५०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ददनेश कुमार कसौधनबाट रु. ८६,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.३२५९ तमति २०७२।६।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२५१. मेर  ल ु १ ख ६५०३,८००७,८०१५,८९१४,र ना १ ख २४८७ नं.क  ट्यांकर संचालनमा 
रिेक  छ । ट्यांकरिरुले भारिक  वेिालपरुबाट नेपालक  भलवारी तडप सम्म नेपाल आयल 
तनगमक  लातग सम्झौिा गरे अनसुार िेल ढुवानी गदफछ । िामीले सम्झौिा अनसुार काम गने 
ि । सामान िेने जांच् ने िथा ट्यांकर पकरचालन समेि आयल तनगम ले नै गने िुंदा मैले कसूर 
गरेक  ि ईन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी राकेश कुमार कसौधनले यस अदालिमा गरेक  
बयान । 

२५२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी राकेश कुमार कसौधनबाट रु. १,४८,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं. ३२६१ तमति २०७२।६।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२५३. मेर  ल ु १ ख ६६१९ नं.क  ट्यांकर स्चालनमा रिेक  छ । नेपाल आयल तनगमसँग भएक  
सम्झौिा अनरुुप उक्त ट्यांकरले भारिक  वेिालपरुबाट पेट्र तलयम पदाथफ ल ड िुंदा तसलबन्द्दी 
िनु्द्छ। उक्त तसल भन्द्सारमा पतन चेक जांच िनु्द्छ र स  तसल सहििक  ट्यांकर भलवारी तडप मा 
आउंदा समेि तसल चेक जांच गरी िेलक  भकु्तानी िामीलाई ददने गकरन्द्छ । मैले हवक् की भन्द् ने 
हवकास क्षेत्रीलाई चनेक  छैन तनजलाई िेल तबक्री गरेक  िथा तबहक्र गनफ लगाएक  पतन छैन भन्द् ने 
समेि ब्यि राक  प्रतिवादद रामदेव प्रसाद कसौधनले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२५४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी रामदेव प्रसाद कसौधनबाट रु. ३,२००।-धरौटी माग भई 
र.नं. ३२६२ तमति २०७२।६।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२५५. मेर  ल ु १ ख ६९१८ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ । मेर  उक्त ट्याकरले भारिक  
वेिालपरुबाट हप.तड.ओ.अनसुार िेल ढुवानी गदफछ । ट्यांकरमा िेल भरेपतछ IOC ले तसल 
लगाउंछ । उक्त तसल सहििक  ट्यांकरलाई भारिक  कस्टम तबभागले चेक जांच गरी नेपालक  
भन्द्सार तबन्द्दमुा चेक जाच िुंदा NOC क  प्रतितनतधक  र िबरमा गकरन्द्छ । मैले हवक् की भन्द् ने 
हवकास क्षेत्रीलाई चनेक  छैन तनजलाई िेल तबक्री गरेक  छैन र गनफ लगाएक  समेि छैन भन्द् न े
समेि ब्यि राक  प्रतिवादी राम तसंि क्षेत्रीले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

२५६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी राम तसंि क्षेत्रीबाट रु. ५०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
३२५८ तमति २०७२।६।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 
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२५७. मेर  ल ु१ ख ६६१६ नं.क  ट्याकर संचालनमा छ । उक्त ट्यांकरले भारिबाट नेपालक  लातग 
नेपाल आयल तनगम संग गरेक  सम्झौिा अनसुार िेल ढुवानी गदफछ । ट्यांकरक  तसल ि डी िेल 
ख्झकी तबक्री हविरि गरेक  छैन म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी पप्प ुकुमार कसौधनले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२५८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी पप्प ु कुमार कसौधनबाट रु. १,५६,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं. ३२६० तमति २०७२।६।२० मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२५९. मेर  ल ु१ ख ६६८३ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ । उक्त ट्याकरबाट िेल ख्झकी तबहक्र 
गरेक  छैन र तबक्री गनफ लगाएक  पतन छैन । म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  भन्द् ने समेि 
ब्यि राक  प्रतिवादी बजेृन्द्र कुमार चौधरीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२६०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादीबाट रु.५,०००।- धरौटी माग भई र.नं. २९९१ तमति 
२०७२।१२।२५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

२६१. मेर  ल ु१ ख १४११ र १७६० नं.क  ट्यांकर संचालनमा छ । मैले नेपाल आयल तनगम संग 
सम्झौिा गरे अनसुारक  िेल ढुवानी गने गरेक  छु । मैले ट्यांकरमा भारिबाट थप िेल ल्याई 
ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकी तबक्री गने गरेक  छैन । म उपरक  अतभय ग दावी गलि ि  
भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी तबष्ि ुदयाल कसौधनले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२६२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी तबष्ि ुदयाल कसौधनबाट रु.१,००,०००।–धरौटी माग भई 
र.नं. २९९६ तमति २०७१।१२।२९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२६३. मेर  १०/११ वटा ट्यांकर छन ्। यस मदु्दामा परेका ल ु१ ख ८२८२ र २२२९ नं. क  गरी 
२ वटा ट्यांकर छन ्। उक्त ट्यांकरिर बवुाक  नामबाट आमाक  नाममा र आमाक  नामबाट 
िाम्र  नाममा आएक  ट्यांकर ि  । उक्त ट्यांकरिरु बवुा कै पाला देख्ख चालकिरुले चलाउंदै 
आएका छन ् िामीलाई आयल तनगमले चेक माफफ ि भकु्तानी ददने गरेक  छ । मैले िेल ख्झकी 
तबक्री गरेक  छेन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी हपङ्की जयसवालले यस अदालिमा गरेकव बयान 
। 

२६४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हपङ्की जयसवालबाट रु.५०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
३०१० तमति २०७२।१।७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२६५. मैले ट्याकरबाट िेल ख्झकी तबक्री गरेक  छैन । उक्त ट्यांकर  पडसकरमा तसल टुटेक  अबस्थामा 
फेला परेक  भन्द् ने सम्म सनुेक  िुं । ट्यांकर पक्राउ गदाफ म भारिमा अध्ययनरि तथएं त्यस 
सम्बन्द्धमा मलाई थािा छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी हप्रिी जयसवालले यस अदालिमा 
गरेक  बयान ।  

२६६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हप्रिी जयसवालबाट रु. ५०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.३०१२ तमति २०७२।१।७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 
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२६७. मेर  पहिले ५ वटा ट्यांकर भएक मा िाल ल ु १ ख ६८८९ र ६५०४ नं.क  गरी २ वटा 
ट्यांकर संचालनमा छ । मैले नेपाल आयल तनगम संग गरेक  सम्झौिा अनसुार नै िेल ढुवानी 
गरेक  छु । भारिबाट बढी िेल ल्याई तबक्री हविरि गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
मदनलाल िेलीले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

२६८. थनुछेक प्रय जनक  लातग मदनलाल िेलीबाट रु. १०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. ३०१३ 
तमति २०७२।१।७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२६९. म स्ग ल ु१ ख ६६३६ नं.क  ट्यांकर मात्र छ । आर पपत्रमा उल्लेख्खि ना २ ख ३०२५ र 
३८२७ नं.क  ट्याकर मेर  ि ईन । उक्त ट्यांकर मदनलाल िेलीक  ि  ।उक्त ट्यांकर मेर  
नभएक ले स  ट्यांकरबाट िेल ख्झकेक  सम्बन्द्धमा मलाई थािा छैन । म मदनलालक  छ र  
ि ईन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी िकरराम कसौधन (बातनया)ले यस अदालिमा गरेक  बयान। 

२७०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी िकरराम कसौधन बातनयांबाट रु.१,००,०००।- धरौटी माग 
भई र.नं.३०११ तमति २०७२।१।७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२७१. मेर  ल ु१ ख ६६३८ नं.क  एउटा मात्र ट्यांकर छ । उक्त ट्यांकर तसल ि तडएक  अबस्थामा 
फेला परेक  छैन । मेर  ट्यांकरबाट िेल ख्झकी तबक्री हविरि पतन गरेक  छैन भन्द् ने समेि 
ब्यि राक  प्रतिवादी सयुफ प्रकाश गपु्ताले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२७२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सयुफ प्रकाश गपु्ताबाट रु. १०,०००।-धरौटी माग भई र.नं.३०१५ 
तमति २०७२।१।८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

२७३. म ल ु १ ख ६६१६ नं.क  ट्यांकर चालक िुं । मैले गाडीमा िेल ल ड गरी ल्याएर खाली 
गराउन पाल  कुनुफ पने भएक ले क ठा अगाडी ट्यांकर पाहकफ ङ्ग गरी राखेक  अबस्थामा अख्तियारक  
ट लीले पक्राउ गरेक  ि  । आर प दावी बम ख्जम मैले पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकेक  ि ईन भन्द् ने 
समेि ब्यि राक  प्रतिवादी रामचन्द्र चौधरीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२७४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी रामचन्द्र चौधरीबाट रु. १,५०,०००।-धरौटी माग भई र.नं. 
३०९३ तमति २०७२।२।३२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२७५. मेर  ल ु १ ख ६४८८ नं.क  ट्यांकर संचालनमा छ । तमति २०७१।१।१६ मा मेर  उक्त 
गाडी पाकीङ्ग गरेर राखेक  अबस्थामा पक्राउ गरेक  ि  । मैले ट्यांकरक  तसल ि डी पेट्र तलयम 
पदाथफ ख्झक्न लगाएक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी रुर प्रसाद शमाफले यस अदालिमा 
गरेक  बयान। 

२७६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी रुर प्रसाद शमाफबाट रु.१,७०,०००।-धरौटी माग भई र.नं. 
३११७ तमति २०७२।३।६ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२७७. मेर  नाउंमा चारवटा र री ीमिीक  नाउंमा एउटा गरी जम्मा पांच वटा ट्यांकर छन ् । उक्त 
ट्यांकरिरले भारिक  वेिालपरुबाट नेपालक  भलवारी तडप सम्म पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गदफछ। 
मेर  ना २ ख १८४४ नं.क  ट्यांकरबाट िेल चारी गरेक  सम्बन्द्धमा ड्राईभर ख्शव कुमार 
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चौधरीलाई सजाय भई सकेक  छ । मैले उक्त मदु्दाबाट सफाई पाएक  छु त्यसैले मेर  तमल मि  
र सिमतिमा च री भएक  छैन भन्द् न ेसमेि ब्यि राक  प्रतिवादी िकर बिादरु कंुवरले यस अदालिमा 
गरेक  बयान । 

२७८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी िकर बिादरु कंुवरबाट रु. १०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.३१४६ तमति २०७२।३।२२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२७९. मेर  नाउंमा ल ु १ ख ६८९१ नं.क  एउटा ट्यांकर छ । मेर  ट्यांकरबाट िेल च री भएक  
छैन। मेरा चालक रामचन्द्र चौधरीले ल ु १ ख ६६१६ नं.क  ट्यांकरक  सम्बन्द्धमा लेखाएक  
ि । मैले ट्यांकरबाट िेल ख्झक्न लगाएक  छैन र ख्झकेक  पतन छैन म उपरक  आर प दावी 
गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी हप्रया गरुुङ्गले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२८०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी हप्रया गरुुङ्गबाट रु. १०,०००।- धरौटी माग भई र.नं.३१४७ 
तमति २०७२।३।२२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२८१. मेर  ल ु १ ख ६४२४ नं.क  ट्यांकर छ । उक्त ट्यांकरले भारिक  वेिालपरुबाट नेपालक  
भलवारी तडप  सम्म पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गदफछ । मेर  ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकेक  
सम्बन्द्धमा मलाई केिी थािा छैन । मैले नेपाल आयल तनगम संग गरेक  सम्झौिा अनसुार नै 
िेल ढुवानी गदै आएक  छु । हप.ड.ओ.भन्द्दा बढी पकरमािक  िेल ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनले 
दददैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी नन्द्दलाल न्द्यौपानेले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२८२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी नन्द्दलाल न्द्यौपानेबाट रु.३०,०००।– धरौटी माग भई र.नं. 
३१६५ तमति २०७२।३।२८ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२८३. मेर  नाउंमा ६ वटा ट्यांकर संचालनमा । मेर  ट्यांकरिरुले ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनक  
वेिालपरुबाट पट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गरी नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप  सम्म परु् याउन े
काम गदफछ । मेर  ट्यांकरिरुबाट िेल ख्झकी हवक् की भन्द् न ेहवकास क्षेत्रीक  पसलमा हवक्री गरेक  
छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी भपूराज अयाफलले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२८४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी भपूराज अयाफलबाट रु.१,५०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
३२०० तमति २०७२।४।१२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२८५. मेर  नाउंक  ल ु१ ख ६५७ नं.क  ट्यांकर िाल तबक्री गरी सकेक  छु । हवक् की भन्द् ने हवकास 
क्षेत्रीलाई म ख्चन्द्दीन । तनजले अबैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र तलयम पदाथफ स्ट र गने स्थानमा 
िेल ख्झकी तबक्री गरेक  ि ईन । म उपरक  अतभय ग दावी झठु्ठा ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी छत्रबिादरु कटुवालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२८६. थनुछेक प्रय जनक  लातग छत्रबिादरु कटुवालबाट रु. २०,०००।- धरौटी माग भई र.नं.३१९९ 
तमति २०७२।४।१२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२८७. म संग ३ वटा ट्यांकर भएक मा २ वटा ट्यांकर हवक्री सकेक  छु, िाल म संग ल ु १ ख 
७३३० नं.क  ट्यांकर मात्र छ । मैले ल ु१ ख ७३१३ र ना १ ख ५०८८ नं.क  ट्यांकर 
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हवक्री गकर सकेक  छु, मेर  ट्याकरबाट िेल ख्झकी हवक्री गरेक  छैन, म उपरक  आर प दावी 
गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी परमेस्वर कानू बतनयांले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

२८८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी परमेस्वर कानू बतनयांबाट रु. ५०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं. ३२०१ तमति २०७२।४।१२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गकर िारेखमा रिेक  । 

२८९. मेर  नाउमा ल ु१ ख ६४७४ नं.क  ट्यांकर संचालनमा रिेक  छ । उक्त ट्यांकरबाट नेपाल 
आयल तनगमक  हप.तड.ओ.अनसुार ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट िेल ढुवानी गरी नेपाल आयल 
तनगमक  भलवारी तडप  सम्म परु् याईन्द्छ । हप.तड.ओ.अनसुार ईख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट िेल 
ल्याएपतछ, तसल सहििक  ट्यांकर नेपाल आयल तनगमलाई बझुाईने िुंदा मेर  ट्यांकरबाट िेल 
ख्झकेक  वा ख्झक्न लगाएक  छैन,आर प दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी लक्ष्मी 
ज्ञवालीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२९०. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी लक्ष्मी ज्ञवालीबाट रु. २५,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
३२०२ तमति २०७२।४।१२ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२९१. मेर  ल ु१ ख ६७३८ नं.क  एउटा ट्यांकर छ र पालसु्थान सप्लायसफ नामक  एउटा पेट्र ल पम्प 
पतन छ । मेर  उक्त ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकेक  छैन हवक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीलाई म 
ख्चन्द्दीन तनजलाई िेल हवक्री गरेक  छैन म उपरक  आर प दावी गलि ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  
प्रतिवादी ल क प्रसाद भसुालले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२९२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ल क प्रसाद भसुालले अख्तियार दरुुपय ग अनसुन्द्धान आय गमा 
राखेक  रु.१०,००,०००।– नै यस अदालिमाबाट धरौटी कायम भई िारेखमा रिेक  । 

२९३. आर पपत्रमा लेख्खए अनसुार ल ु १ ख ६९१७ क  ट्यांकर मेर  ि  ।उक्त ट्यांकरले िेल 
ढुवानीक  कायफ गरी आएक  र स  कायफ गदाफ पेट्र तलयम पदाथफ ख्झकी वक्की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीलाई 
तबक्री हविरि गरेएक  छैन म उपरक  अतभय ग दावी झठु्ठा ि  भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
ददतलप कुमार अग्रिरीले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

२९४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी ददतलपकुमार अग्रिरीबाट रु.७५,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं. ३२१५ तमति २०७२।४।१९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२९५. मेर  ल ु१ ख ६६०४ र ६८९० क  िथा य.ुहप.५३ ज ३४४४ क  ट्यांकर मेर  ि  । िेलक  
लातग हप.तड.ओ. आयल तनगमबाट तलई भरिमा गै िेल भरी हप.तड.ओ. अनसुार कै िेल नपेाल 
आयल तनगमक  भलवारी तडप मा लगेर बझुाईन्द्छ, यसमा मेर  ट्यांकरले तबच मै िेल च री गरेक  
छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी दया शंकर प्रसाद कसौधनले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

२९६. थनुछेक प्रयवजनक  लातग प्रतिवादी दया शंकर प्रसाद कसौधनबाट रु. ६५,०००।- धरौटी माग 
भई र.नं. ३२१६ तमति २०७२।४।१९ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

२९७. मेर  ल ु१ ख ६९१६ नं.क  ट्यांकर छ । उक्त ट्यांकरले िेल ढुवानी, गदाफ भारिमा िेल ल ड 
भएक  स्थान वेिालपरुमा तसल लक गरेपतछ भंसार तबन्द्दमुा दवैु िफफ  चेक जाच भई अख्न्द्िममा 
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नेपालक  भलवारी तडप मा चेक जांच गरी िेल अनल ड िनु्द्थ्य  । त्यसैले मैल उक्त ट्यांकरबाट 
िेल ख्झकी तबक्री गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी र हिि कुमार कसौधनले यस 
अदालिमा गरेक  बयान । 

२९८. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी र हििकुमार कसौधनबाट रु. ६०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं. ०२३ तमति २०७३।४।१७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

२९९. मेर  यू.पी.५३ एफ.६०२५ नं.क  एउटा ट्यांकर तथय  । मैले नेपाल आयल तनगम संग सम्झौिा 
गरी आफ्न  ट्यांकर आयल तनगमलाई ददएक  तथएं । नेपाल आयल तनगमले नै कति ल ड गने, 
नगने, किां ल ड गने, किां अनल ड गने सम्पूिफ ख्जम्मेवारी आयल तनगम कै रिेक  तसल 
ि डीएक  नि डीएक  चेक जांच गने ख्जम्मेवारी पतन नेपाल आयल तनगम कै रिेक ले मैले आर प 
दावी बम ख्जम कसूर अपराध गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी मारकण्डे प्रसाद 
कसौधनले यस अदालिमा गरेक  बयान ।  

३००. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी मारकण्डे प्रसाद कसौधनबाट रु. १,०००।-धरौटी माग भई 
र.नं.०२२ तमति२०७३।४।१७ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

३०१. मेर  छ राक  नाउमा प्रसन्द् न आयल स्ट सफ मधवतलया- ३ रुपन्द्देिीमा आयल तनगम, कर कायाफलय 
िथा बाख्िज्य कायाफलयबाट अनमुति तलई संचालन गरेक  छु । मैले रामचन्द्र अतधकाकरक  
जग्गामा महट्टिेलक  तडलर संचालन गरेक  छैन । उक्त स्थानबाट बरामद भएक  महट्टिेल मेर  
ि ईन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी सरेुश प्रसाद उमरले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

३०२. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सरेुश प्रसाद उमरबाट रु. ३०,०००।- धरौटी माग भई र.नं. 
२०७ तमति २०७३।९।५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 

३०३. मेर  ल ु १ ख २२६६ िथा ८१०३ नं.क  ट्याकर संचालनमा रिेक  छ । उक्त ट्यांकरबाट 
नेपाल आयल तनगम संग गरेक  सम्झौिा गरे बम ख्जम नै पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गदै आएक  छु, 
मेर  ट्यांकरक  तसल ि डी िेल ख्झकी तबक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीलाई तबक्री गरेक  छैन, तनजलाई 
म ख्चन्द्दा पतन ख्चख्न्द्दन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी पशपुतिनाथ कसौधनले यस अदालिमा 
गरेक  बयान । 

३०४. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी पशपुतिनाथ कसौधनबाट रु. ४०,०००।- धरौटी माग भई 
र.नं.२०८ तमति २०७३।९।५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  ।  

३०५. मेर  ल ु१ ख ६४२२ नं.क  एउटा ट्यांकर छ । मैले हप.तड.ओ.अनसुार िेल ढुवानी गरी नेपाल 
आयल तनगमलाई बझुाएक  छु । मैले भारिबाट िेल थप गरी ल्याएक  छैन र सम्झौिा तबपकरि 
ट्यांकरक  तसल ि डी िेल तबक्री गने जस्िा कुनै कायफ गरेक  छैन भन्द् ने समेि ब्यि राक  प्रतिवादी 
सन्द्देश कुमार राभण्डारीले यस अदालिमा गरेक  बयान । 

३०६. थनुछेक प्रय जनक  लातग प्रतिवादी सन्द्देश कुमार राजभण्डारीबाट रु.२,०००।– धरौटी माग भई 
र.नं.२२६ तमति २०७३।९।२५ मा उक्त धरौटी दाख्खला गरी िारेखमा रिेक  । 
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३०७. प्रमे प्रसाद बिौला, ख्शव कुमार चौधरी, सदुीप काकी, नेत्र खडका, ज्य िी उप्रिेी, राम प्रसाद 
बिौला, बरी प्रसाद उप्रिेी, ऋषीराम न्द्यौपाने, ब म बिादरु बाग्ले, हवक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्री, गौरी 
शंकर अग्रवाल र तबश् वनाथ अग्रिरीले शरुु म्यादै गजुारी बसेक  । 

३०८. प्रतिवादी राम बिादरु काकीका साक्षी धनेन्द्र काकी, प्रतिवादी राज ुन्द्यौपाने र हिमाल गैरेक  साक्षी 
प्रमे नारायि न्द्यौपाने, प्रतिवादी रामभक्त काकीक  साक्षी तबन द कुमार थापा, प्र.दीपक प्रसाद 
ख्घतमरेक  साक्षी उदय कुमार यादब, प्रतिवादीिरु अख्जि कुमार प खरेल,दीपेन्द्र बस्नेथ,कौशव 
आचायफ,रहवन कुमार रावि,देवेन्द्र बिादरु के.तस.नागेन्द्र कुमार शमाफ,दीपक प्रसाद ख्घतमरे समेिक  
साक्षी रामजी प्रसाद ज्ञवाली, प्रतिवादी तमन ु पिारीक  साक्षी समुान कुमार झा,प्रतिवादी नागेन्द्र 
कुमार कुमीक  साक्षी ग हवन्द्द चौधरी, प्रतिवादी लप्प ु भन्द् ने िकर ग हवन्द्द चौधरी र ददप कुमार 
चौधरीक  साक्षी जङ्ग बिादरु रेी ष्ठ, प्रतिवादी राम चन्द्र अतधकारीक  साक्षी स म बिादरु थापा, 
प्रतिवादी पथृ्वीराज भसुालक  साक्षी टंक प्रसाद भसूाल र तसिाराम अतधकारी, प्रतिवादी च पनारायि 
रेी ष्ठ र संज ुरेी ष्ठक  साक्षी राम प्रसाद मैनाली र सतुधर रेी ष्ठ, प्रतिवादी प्रमेराज गैरेक  साक्षी अच्यिु 
बिादरु काकी, प्रतिवादी सतुमि रेी ष्ठक  साक्षी सतुनल नारायि रेी ष्ठ, प्रतिवादी तबन द उप्रिेीक  साक्षी 
यश दा शमाफ िथा लक्ष्मि उप्रिेीक  साक्षी तबना के.सी.समेिले यस अदालिमा गरेक  बकपत्र 
तमतसल सामेल रिेक  ।        

ठिर खण्ड 

३०९. तनयम बम ख्जम पेशी सूचीमा चढी पेश िनु आएक  प्रस्ििु मदु्दाक  तमतसल अध्ययन गकरय  । मदु्दा 
सनुवुाइका तसलतसलामा वादी नेपाल सरकारक  िफफ बाट उपख्स्थि हवशेष सरकारी वकील 
कायाफलय, काठमाडौंका हववारान ् उपन्द्यायातधवक्ता री ी ग हवन्द्दराज गौलीले, नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारी, पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गने ट्यांकर धनी, ट्यांकर चालक िथा गैरकानूनी रुपमा 
पेट्र तलयम पदाथफ संकलन गरी तबक्री गने व्यख्क्तिरुक  तमल मि बाट भ्रष्टाचारजन्द्य कायफ भएक  
भने्न आर प दावी छ । नेपाल आयल तनगम र ट्यांकर धनीिरुका बीचमा पेट्र तलयम पदाथफ 
ढुवानी सम्बन्द्धी सम्झौिा भएक  छ। स  सम्झौिा बम ख्जम भारिमा ल ड गकरएका ट्यांकरक  
तसल सहिि ट्यांकी नेपाल आयल तनगमलाई बझुाउने दाहयत्व ट्यांकर धनीक  ि  । ट्यांकरक  
तसल ि डेर भन्द्सार कटाएक  देख्खएक  छ । ट्यांकीमा भारिीय आयल तनगमबाट राख्खएक  
इन्द्धनभन्द्दा बढी इन्द्धन गैरकानूनी रुपमा भरेर भन्द्सार छली गरी इन्द्धन नेपाल तभत्र्याइएक  छ । 
त्यसरी ल्याइएक  इन्द्धन तबक्की भन्ने हवकास क्षेत्री, हवन द उपरे्िी, रामचन्द्र अतधकारी र सरेुश प्रसाद 
उमरले अवैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र ल पम्पमा खन्द्याइएक  छ । भन्द्सार छुट भएपतछ स झै 
नेपाल आयल तनगमक  तडप मा परु् याउन ुपने ट्यांकर बीचैमा अन्द्यत्र लगेर इन्द्धन खन्द्याएक  भन्ने 
कुरा बरामदी मचुलु्काबाट देख्खएक  छ । स  स्थानबाट १९ वटा ट्यांकर बरामद भएका छन ्। 
नेपाल आयल तनगमका कमफचारीक  तमल मि  तबना उक्त कायफ सम्भव छैन । मौकामा बरामद 
परेका चालकिरुले अनसुन्द्धान अतधकारी समक्ष बयान गदाफ ६० तलटरदेख्ख २०० तलटरसम्म 
तडजल अवैध रुपमा संचालन भएका पेट्र ल पम्पमा खसालेक  भने्न कुरा स्वीकार गरेका छन ्। 
नेपाल आयल तनगम पडसरीका प्रमखु रिेका प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमीले ट्यांकरक  तसल िेने 
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ख्जम्मेवारी हफल्डमा खहटएका कमफचारीक  ि  भनेका छन ्। हफल्डमा खहटएका कमफचारीले त्यसरी 
ट्यांकरक  तसल ि डीएक  पाइएमा कायाफलय प्रमखुलाई जानकारी गराइन्द्थ्य  भनी एक आपसमा 
प ल गरेक  अवस्था छ । हवक्की भने्न हवकास क्षते्रीले अवैध रुपमा संचालन गरेक  पेट्र ल पम्पमा 
पम्प मेख्शन, इन्द्धनक  नापिौल गने भाँडा, बालहटन, ड री लगायि नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारीिरुलाई ददएक  घसु रकम र अन्द्य चालकिरुलाई ददएक  र ददनपुने रकमक  हफिकरस्ि 
सहििक  हटप ट बरामद भएक  छ । मौकामा बयान गने केिी चालकिरुले ट्यांकर सािूिरुले 
तमलाएर खान ुभनी तनदेशन ददएका िुँदा र िलब न्द्यून िुँदा अवैध हकतसमबाट िेल ल ड अनल ड 
गरेक  भने्न कुरा स्वीकार गरेका छन ्। हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  अवैध पेट्र ल पम्पबाट बरामद 
भएक  हटप टमा प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमी समेिलाई रु. ५१,४५,०००।– रकम ददएक  भन्ने 
व्यि रा उल्लेख भएक  छ । सबै पक्षक  तमल मि  तबना त्यस्ि  गैरकानूनी कायफ गनफ सम्भव 
नभएक  िुँदा सबै प्रतिवादीिरुका िकमा आर प दावी बम ख्जम िनुपुदफछ भनी बिस गनुफभय  । 

३१०. त्यसैगरी, प्रतिवादीिरुमध्ये नेपाल आयल तनगमक  पख्िमाञ्चल क्षेत्री कायाफलय, पडसरी तडप मा 
कायफरि नागेन्द्र कुमार कुमी समेिका ८ जना कमफचारीिरुका िफफ बाट रिन ुभएका हववारान ्वकरष्ठ 
अतधवक्तावारय री ी िकरप्रसाद उप्रिेी र री ी कृष्िप्रसाद सापक टा िथा हववारान ्अतधवक्ता री ी भीमाजुफन 
आचायफले, प्रतिवादी बनाइएका कमफचारीिरुक  आर पक  हवषयवस्िसँुग कुनै सम्बन्द्ध छैन । नेपाल 
आयल तनगमलाई िानी न क्सानी भएक  छैन । स  कुरा तनगमक  केन्द्रीय कायाफलयबाट जारी 
गकरएक  हवज्ञतप्तबाट समेि पहुष्ट भएक  छ । नेपाल आयल तनगमक  ट्यांकरधनीिरुसँग इन्द्धन 
ढुवानीक  सम्झौिा भएक  छ । उक्त सम्झौिा अनसुार Product Delivery Order (PDO) मा 
उल्लेख भएक  इन्द्धन ठीक ठीक पकरमाि र गिुस्िर सहिि नेपाल आयल तनगमक  तडप मा 
बझुाउने ख्जम्मेवारी ट्यांकरधनीक  ि  । पेट्र तलयम पदाथफक  अवैध रुपमा तबक्री िनुे स्थानमा १९ 
वटा ट्यांकर भेहटएका छन ्। आफूले चलाएक  ट्यांकरबाट अवैध रुपमा संचालन भएका पेट्र ल 
पम्पमा इन्द्धन खसालेक  कुरामा चालकिरु साहवि छन ् । केिी चालकिरुले सािूिरुले नै 
तमलाएर खान ु भनेका िुँदा ट्यांकरधनीिरुलाई समेि स  कुराक  जानकारी तथय  भन्ने व्यि रा 
लेखाएर बयान गरेका छन ्। कमफचारीक  समेि तमल मि  तथय  भने्न कुरा स्थाहपि िनु सकेक  
छैन । इन्द्धन च री, इन्द्धन च री पैठारी र काल  बजारी समेिका मदु्दा चलाइएक मा इन्द्धन च री 
पैठारी र काल  बजारी मदु्दामा सबै प्रतिवादीिरुले सफाइ पाएका छन ्। िाम्र  पक्षमध्येका केिी 
कमफचारीलाई पतन च री र काल  बजारी मदु्दा लगाइएक मा उक्त मदु्दाबाट सफाइ पाएक  अवस्था 
छ । स िी वारदाि र हवग क  हवषयमा प्रस्ििु मदु्दा चलाइएक  छ । द ि र  खिराक  तसिान्द्िले 
पतन यी प्रतिवादीिरुलाई कसूर ठिर गनफ तमल्दैन । हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  अवैध रुपमा 
संचालन भएक  पेट्र ल पम्पमा भेहटएक  NOC लेख्खएक  प्याडमा उल्लेख भएक  अप्रमाख्िि 
व्यि राले प्रमािक  रुप ग्रिि गनफ सकै्तन । तनज हवक्कीक  विीखािामा उल्लेख भएक  अप्रमाख्िि 
हववरि र नेपाल आयल तनगममा हवतधपूवफक राख्खएक  अतभलेखमा जतनएक  पेट्र तलयम पदाथफक  
पकरमाि तमल्दैन । त्यसैले  हवक्कीक  वहिखािामा राख्खएक  हववरिलाई मान्द्यिा ददन तमल्दैन । 
इन्द्धन च री पैठारी मदु्दामा सबै प्रतिवादीिरुले सफाइ पाइसकेक  अवस्थामा पनुाः भन्द्सार नतिरी 
बढी इन्द्धन ल्याएक  भने्न िथ्य स्थाहपि िनु सकै्तन । त्यसमातथ पतन भन्द्सार हवन्द्दबुाट ट्यांकर 
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ल्याएक  हवषयमा हववाद नभएक  अवस्थामा पतन भन्द्सारका कमफचारीलाई प्रतिवादी बनाइएक  छैन 
। एकपटक कुनै पकरमािक  इन्द्धन बरामद तथय  भन्द्दैमा अनमुानक  भरमा स िी अनपुािमा 
करीब २ वषफक  अवतधक  हवग  कायम गकरएक  आर प-पत्रमा पूवाफग्रि झख्ल्कएक  छ । यस्ि  
अनमुानक  भरमा कमफचारीिरु उपर भ्रष्टाचारक  आर प लगाएर हवग  कायम गरी दायर भएक  
आर पबाट नेपाल आयल तनगम, भलवारी तडप मा कायफरि कमफचारीिरुलाई द षी ठिर गनफ नतमल्ने 
िुँदा िाम्र  पक्ष अथाफि सबैजना कमफचारी प्रतिवादीिरुले आर प दावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ भनी 
बिस गनुफभय  । 

३११. ट्यांकरधनी प्रतिवादीिरुमध्ये च पनारायिा रेी ष्ठ, बालकृष्ि गैरे, दयाशंकर कसौधन समेिकािफफ बाट 
कानून व्यवसायी मकुरर भई सबै ट्यांकरधनीक  प्रतितनतधत्व गरी बिस गनुफिनुे वकरष्ठ अतधवक्ता 
री ी मिादेवप्रसाद यादव एवम ् प्रतिवादी पशपुिी भारीका िफफ बाट कानून व्यवसायी मकुरर भई 
समग्रमा सबै ट्यांकरधनीसँग सम्बख्न्द्धि हवषयवस्िमुा सीतमि रिेर बिस गनुफिनुे हववारान ् वकरष्ठ 
अतधवक्ता री ी सतिषकृष्ि खरेल र हववारान ् अतधवक्ता री ी भीमाजुफन आचायफ िथा प्रतिवादी 
च पनारायि रेी ष्ठ, सतुमि रेी ष्ठ र स्ु रेी ष्ठकािफफ बाट कानून व्यवसायी मकुरर भई समग्रमा सबै 
ट्यांकरधनी प्रतिवादीिरुसँग सम्बख्न्द्धि हवषयवस्िमुा केख्न्द्रि रिेर बिस गनुफभएका हववारान ् वकरष्ठ 
अतधवक्ता री ी वसन्द्िराम भण्डारी, री ी श्याम खरेल, री ी पूिफमान शाक्य, री ी िीरा रेग्मी िथा हववारान ्
अतधवक्तािरु री ी िेजनाथ धमला, री ी समुन कुमार रेग्मी, री ी अमरख्जहव ख्घतमरे र री ी  अपूवफ 
खतिवडाले ट्यांकरधनीिरुले नेपाल आयल तनगमसँग इन्द्धन ढुवानीक  सम्झौिा गरेर सम्झौिा 
अन्द्िगफिक  दाहयत्व पूरा गरेक  अवस्था छ । कुनै ट्यांकरमा PDO मा उल्लेख भएभन्द्दा कम 
इन्द्धन भएक  पाइएमा तनगमवारारा तनधाफरि गकरएक  Tempreture Loss  र Working Loss लाई 
अलग गरेर Claimable Loss ट्यांकरधनीले पाउने भाडाबाट कटाउने भने्न शिफ सम्झौिामा 
राख्खएक मा ट्यांकरधनीिरुले नेपाल आयल तनगमक  दावी स्वीकार गरेर आफूले पाउने भाडाबाट 
त्यस्ि  रकम कटाएक  अवस्था छ । यसरी कुनै ट्यांकरमा कम भएक  पकरमािक  इन्द्धन 
बराबरक  रकम नेपाल आयल तनगमले प्राप्त गरेक  अवस्थामा तनगमलाई कुनै हकतसमक  िानी 
न क्सानी भएक  छैन । कुनै ट्यांकरमा तसल टुटेक  वा दरुुस्ि नभएक  भने्न हवषयमा नेपाल 
आयल तनगमले ट्यांकरधनीलाई जानकारी गराएक  अवस्था पतन छैन । अवैध रुपमा संचालन 
गकरएका पेट्र ल पम्पमा चालकले ट्यांकर लगेक  र इन्द्धन ख्झकेक  बारेमा ट्यांकरधनीिरुलाई 
केिी जानकारी छैन ।  ट्यांकरधनीक  तमल मि मा ट्यांकरबाट इन्द्धन ख्झकेक  भने्न कुरा स्थाहपि 
भएक  छैन । भन्द्सार हवन्द्दमुा आइपगु्नभुन्द्दा अगातड नै ट्यांकरक  तसल ि डेर इन्द्धन थप गरेक  
भन्न ेकुरा च री पैठारीक  कसरु स्थाहपि नभएक  िथ्यबाट खख्ण्डि भएक  छ । त्यसमातथ पतन 
ट्यांकरधनीिरुले आफ्न  चालकलाई नेपाल आयल तनगमक  PDO र ट्रक, ट्यांकर समेि ख्जम्मा 
ददएर पठाएक  अवस्था िुँदा नेपाल आयल तनगमसँग भएक  सम्झौिा अन्द्िगफिक  देवानी दाहयत्व 
पूरा गरेका र चालकबाट भए गरेक  फौजदारी दाहयत्व ट्यांकरधनीले व्यि नफ नपने िुँदा सबै 
ट्यांकरधनीिरुले आर प दावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  ।  
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३१२. प्रतिवादीिरु हवन द उपरे्िी र रामचन्द्र अतधकारीकािफफ बाट रिन ु भएका हववारान ् वकरष्ठ अतधवक्ता 
री ी ग पालकृष्ि ख्घतमरे र हववारान ् अतधवक्ता री ी सरेुशकुमार पौडेलले, रामचन्द्र अतधकारीलाई 
आफ्न  जग्गामा अवैध रुपमा इन्द्धन स्ट र गरेर तबक्री गरेक  भने्न समेिक  आर प दावी छ । 
तनज प्रतिवादी रामचन्द्र अतधकारीक  जग्गामा त्यस्िा अवैध इन्द्धन राख्न ेतडप  संचालन भएक  भने्न 
कुरा झठुा ि  । आर प-पत्रमा दावी गकरएक  हक.नं. ७४३ क  जग्गा प्रतिवादी रामचन्द्र 
अतधकारीक  ि इन । उक्त जग्गा केशव ग दारक  ि  र प्रतिवादीमध्येका सरेुशप्रसाद उमरले 
भाडामा तलएका िनु ्। तनज रामचन्द्र अतधकारीले चलाउने ल.ु१ख २७९२ नं. क  ट्यांकर ि  । 
स  ट्यांकरबाट केिी बरामद भएक  छैन । खाली ट्यांकर पाहकफ ङसम्म भएक  अवस्था िुँदा तनज 
प्रतिवादी रामचन्द्र अतधकारीबाट आर प दावी बम ख्जमक  कसरु भएक  छैन । अकाफ प्रतिवादी 
हवन द उपरे्िी ल.ु१ख ६५७९ नं. क  ट्यांकरका धनी िनु ् । आर प-पत्रमा तनजलाई ल.ु१ख 
६५८१ नं. क  ट्यांकर चालकक  रुपमा प्रस्ििु गकरएक  छ । तनजले चलाउने गरेक  ६६३४ 
नं. क  ट्यांकर ि  । त्यसमा दावी नै छ । ६५७९ नं. क  ट्यांकरले महट्टिेल ब क्दैन । 
महट्टिेल बरामद भएक  देखाइएक  छ । च रीमा कसरु ठिर भएक  छ । च रीमा कसरु ठिर 
भएपतछ पनुाः भ्रष्टाचारमा सजाय गनफ तमल्दैन । तनजले आर प दावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ भनी 
बिस गनुफभय ।  

३१३. प्रतिवादी राम बिादरु काकीक िफफ बाट रिन ु भएका हववारान ् अतधवक्ता री ी ग किफतसंि थापाले 
प्रतिवादी रामबिादरु काकीलाई अख्घल्ल  इन्द्धन च री समेिका कुनै पतन मदु्दामा प्रतिवादी कायम 
गकरएक  छैन । हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  अप्रमाख्िि डायरीमा तनजले संचालन गरेक  ट्यांकर 
नम्बर उल्लेख िुँदैमा तनजलाई कसरुदार ठिर गनफ तमल्दैन । तनजक  ट्यांकर खाली गराएक  भनी 
आर प-पत्रमा गकरएक  दावी तमलेक  छैन । मेर  पक्षक  कसरुमा कुनै हकतसमक  संलग्निा भएक  
भने्न कुरा कुनै पतन वस्ितुनष्ठ प्रमािबाट पहुष्ट िनु नसकेक  िुँदा मेर  पक्षले आर प दावीबाट सफाइ 
पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  ।  

३१४. प्रतिवादीिरु लक्ष्मि उपरे्िी, रामचन्द्र चौधरी र ध्रवुराज चौधरीका िफफ बाट रिन ु भएका हववारान ्
अतधवक्ता री ी केशरमख्ि प खरेलले, प्रतिवादी लक्ष्मि उप्रिेी ट्यांकर चालक िनुिुनु्द्छ । तनजले 
चलाएक  ट्यांकर संचालनमा आएदेख्ख नै तनजले तनरन्द्िर चलाएक  भन्ने आधारमा हवग  कायम 
गकरएक  छ, जनु कुरा सत्य ि इन । अख्घ चलेका सबै मदु्दामा तनजले सफाइ पाएक  अवस्था छ 
। मेर  पक्ष रिेका सबैजना चालक िनुिुनु्द्छ र ककरब ५ महिना अख्घबाट ट्यांकर चलाएक  भन्न े 
बयान छ । प्रतिवादीिरु रामचन्द्र चौधरी र ध्रवुराज चौधरीले च री मदु्दामा सजाय पाएक  अवस्था 
िुँदा तनजिरु र सफाइ पाएका प्रतिवादी लक्ष्मि उप्रिेीलाई स िी कसरुमा पनुाः मदु्दा चल्न र सजाय 
िनु सक्ने ि इन । िीनैजना प्रतिवादीिरुले आर प दावीबाट सफाइ पाउन ु पदफछ भनी बिस 
गनुफभय  । 

३१५. प्रतिवादी तमन ु पिारीकािफफ बाट रिन ु भएका हववारान ् वकरष्ठ अतधवक्ता री ी ख्खमराज पौडेलले, मेर  
पक्ष ट्यांकरधनी िनुिुनु्द्छ । ना.२ख ६१११ र ना.२ख ६११२ का २ वटा ट्यांकर संचालनमा 
छन ्। यी ट्यांकरबाट अवैध इन्द्धन बरामद भएक  छैन । मेर  पक्षका हवरुि च री लगायिका 
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कुनै मदु्दा चलेका छैनन ्। हवक्की भने्न हवकास क्षते्रीक  अप्रमाख्िि रख्जष्टरमा नाम भेहटएक  मात्र 
कारिले मदु्दा चलाइएक  छ । ट्यांकर िेने ख्जम्मेवारी मरुारी थापालाई ददएक  तथय  भने्न तनजक  
इन्द्कारी बयान छ । नेपाल आयल तनगमलाई केिी न क्सानी भएक  छैन । मेर  पक्षले आर प 
दावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  । 

३१६. प्रतिवादी शंकरप्रसाद भट्टराईक  िफफ बाट रिन ुभएका हववारान ्अतधवक्ता री ी शरदप्रसाद क इरालाले, 
मेर  पक्ष ल.ु१ख ६४७० का ट्यांकरधनी र ज्य िी पेट्र ल पम्प बटुवलका प्र प्राइटर िनुिुनु्द्छ । 
मेर  पक्ष २ वटा िैतसयिक  काम गनुफिनु्द्छ । नेपाल आयल तनगमका लातग इन्द्धन ढुवानी गने 
एउटा िैतसयि छ र स िी तनगमसँग इन्द्धन खकरद गरेर तबक्री गने अको िैतसयि ि  । मेर  
पक्षक  कायफ हवशिु करारीय दाहयत्वतभत्र पने हवषयसँग सम्बख्न्द्धि छ । ढुवानी सम्बन्द्धी करार र 
वस्ि ु तबक्री सम्बन्द्धी करारसँग मात्र सम्बख्न्द्धि रिेर काम गरेका िुँदा मेर  पक्षक  िकमा 
फौजदारी दाहयत्व सजृना िनु सक्ने अवस्था छैन । नेपाल आयल तनगमले Claimable Loss क  
हिसाब गरेर ढुवानी भाडामा कट्टा गकरसकेपतछ नेपाल आयल तनगमलाई  न क्सानी भएक  छैन ।  
मेर  पक्षक  ट्यांकर चलाउने चालक ि म बिादरु वगालेले िलब कम भएक  कारिले बढी िेल 
ल्याएर खन्द्याएक  भने्न िथ्य स्वीकार गरेक  भए पतन ट्यांकर मातलकलाई प ल गरेक  अवस्था 
छैन । मेर  पक्षक  पेट्र ल पम्पक  खकरद खािा, तबक्री खािा दरुुस्ि छन ्र सम्बख्न्द्धि तनकायबाट 
प्रमाख्िि गरेर राखेक  अवस्था छ । हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  अपषु्ट र अप्रमाख्िि खािापािाका 
आधारमा मेर  पक्षका हवरुि कसरु कायम गनफ तमल्दैन । अतभय ग दावीबाट मेर  पक्षले सफाइ 
पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  ।  

३१७. प्रतिवादी ल कप्रसाद भसुालकािफफ बाट रिन ुभएका हववारान ्वकरष्ठ अतधवक्ता री ी वालचन्द्र आचायफले, 
मेर  पक्ष ट्यांकरधनी र िेल व्यवसायी िनुिुन्द्छ । तनजले सञ्चालन गरेक  पेट्र ल पम्प पालसु्थान 
सप्लायसफ नवलपरासी ख्जल्लामा छ।नेपाल आयल तनगमबाट इन्द्धन खकरद गरेर बेच्ने ि  । 
गैरकानूनी रुपमा इन्द्धन प्राप्त गरेर बेचेक  भने्न कुरा पहुष्ट भएक  छैन।हवक्की भन्ने हवकास 
क्षेत्रीक मा काम गने राजन रायमाझीक  डायरीमा नाम देख्खएक  भने्न आधारमा मदु्दा चलाइएक  
छ। त्यस्ि  अप्रमाख्िि र अपषु्ट प्रमािक  आधारमा कसरु स्थाहपि िनु सकै्तन।पक्षक  बदतनयि 
भने्न कुरा पतन स्थाहपि छैन।मेर  पक्षले आर प दावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय । 

३१८. प्रतिवादी राज ुन्द्यौपानेकािफफ बाट रिन ुभएका हववारान ्वकरष्ठ अतधवक्तावारय री ी सतिषकृष्ि खरेल र 
री ी गिुतनतध न्द्यौपानेले, िाम्र  पक्ष बिुमाया आयल्स सप्लायसफक  प्रवन्द्ध तनदेशक िनुिुनु्द्छ । 
शरुुक  जािेरीमा उिाँक  नाम छैन । कसरुमा इन्द्कार िनुिुनु्द्छ । नेपाल आयल तनगमसँग 
सम्झौिा गरेर इन्द्धन खकरद गरी तबक्री गरेक  अवस्था ि  । नेपाल आयल तनगमलाई एभरेष्ट 
बैंकबाट रकम भकु्तानी भएक  छ । आयल तनगमबाट खकरद गरेक भन्द्दा बढी इन्द्धन बेचेक  भने्न 
कुरा स्थाहपि िनु सकेक  छैन । हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  अप्रमाख्िि रख्जष्टरमा उल्लेख भएक  
हववरिलाई आधार बनाएर िाम्र  पक्षलाई कसरुदार कायम गनफ तमल्दैन । पक्षले आर प दावीबाट 
सफाइ पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  । 
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३१९. प्रतिवादी राकेश कुमार कसौधन लगायिका ट्यांकरधनी िथा पेट्र ल पम्प सञ्चालककािफफ बाट रिन ु
भएका हववारान ् अतधवक्ता री ी मधरु पाठकले, प्रतिवादीमध्येका कन्द्िैयाप्रसाद तिवारीक  मतृ्य ु
भइसकेक  छ। प्रतिवादी िकरराम कसौधनलाई ना.२ख ३८२५ र ३८२७ नं. का ट्यांकरधनी 
भनेर प्रतिवादी बनाइय  िर िी ट्यांकर तनजक  नाममा छैनन ् । हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  
खािाविीक  प्रमाख्िकिा छैन । ट्यांकर तबक्री भइसकेक  अवस्थामा पतन पहिले कै धनीलाई 
प्रतिवादी बनाइएक  छ । अनसुन्द्धान अधरु  छ । बरामदी मचुलु्कामा प्रतिवादीिरुलाई साक्षी 
राख्खएक  छैन । यस्ि  अपषु्ट प्रमािका आधारमा कसरु स्थाहपि िनु नसक्ने िुँदा प्रतिवादी राकेश 
कुमार कसौधन लगायिका प्रतिवादी बनाइएका ट्यांकरधनी र पेट्र ल पम्प पञ्चालकिरुले आर प 
दावीबाट सफाइ पाउन ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  ।  

३२०. प्रतिवादी कुलानन्द्द प खरेलक िफफ बाट रिन ुभएका हववारान ्अतधवक्ता री ी उज्वल हकश र ख्घतमरेले, 
मेर  पक्ष ल.ु१ख ६६०१ नं. क  ट्यांकर चालक िनुिुनु्द्छ । उिाँलाई इन्द्धन च री मदु्दामा कसरु 
ठिर भएक  छ र काल बजारी र च री पैठारी मदु्दामा सफाइ भएक  अवस्था छ । तनजले 
चलाएक  ट्यांकरबाट एकपटकमात्र तडजल बरामद भएक  ि  । ट्यांकर सञ्चालनमा आएक  
तमतिदेख्खक  हवग  अनमुानका भरमा कायम गनफ ख ख्जएक  छ । अदालि समक्ष बकपत्र गदाफ मेर  
पक्षले आफूले ट्यांकरक  तसल ि डेक  कुरा इन्द्कार गनुफभएक  छ । Service ट्यांकीबाट २० 
तलटर तडजल तनकालेक  भने्न कुरामासम्म साहवि भएक  अवस्था ि  । मूल ट्यांकीबाट इन्द्धन 
तनकालेक  ि इन । ६० तलटर तडजल तनकालेक  भने्न कुरामा साहवि भएक  छैन । मेर  पक्षले 
८।९ महिनामात्र ट्यांकर चलाएक  ि  । तनज प्रतिवादी कुलानन्द्द प खरेलले आर प दावीबाट 
सफाइ पाउन ु पदफछ भनी बिस गनुफभय  । त्यसैगरी प्रस्ििु मदु्दाक  प्रतिवादी समेि रिेका 
अतधवक्ता री ी वजेृन्द्र कुमार चौधरीले आफू ल.ु१ख ६६८३ नम्बरक  ट्यांकरधनी भएक  व्यि रा 
उल्लेख गदै उक्त नम्बरक  ट्यांकरक  तसल नि डीएक  भने्न कुरा बरामदी मचुलु्काबाट देख्खएक  
छ । Claimable Loss कटाएर इन्द्धन नेपाल आयल तनगमलाई बझुाएक  अवस्था िुँदा तनगमलाई 
कुनै घाटा छैन । भन्द्सार हवन्द्दबुाट आइसकेपतछ पतन नेपाल आयल तनगममा इन्द्धन खन्द्याउन 
पखफन ुपने िुँदा र पाहकफ ङका लातग उपयकु्त स्थान निुँदा िापक्रमक  घटबढ भई Claimable Loss 
बढेक  अवस्था ि  । मैले कुनै गैरकानूनी काम नगरी नेपाल आयल तनगमसँग भएक  सम्झौिा 
बम ख्जम काम गरेक  िुँदा आर हपि कसरुबाट सफाइ िनु ुपदफछ भनी बिस गनुफभय  । 

३२१. यसमा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनबाट नेपाल आयल तनगमले खकरद गरी आयाि गरेक  पेट्र तलयम 
पदाथफ इख्ण्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु तडप बाट ट्यांकरमा ल ड गरी नेपाल आयल 
तनगमक  पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय भलवारी तडप मा ट्यांकर व्यवसायीले ल्याई बझुाउन ुपनेमा 
नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप का कमफचारी, ट्यांकरधनी, पेट्र तलयम पदाथफक  गैरकानूनी 
कार वार गने व्यवसायी र ट्यांकर चालकक  तमल मि मा इख्ण्डयन आयल कपोरेशनक  बेिालपरु 
तडप बाट बाहिर तनख्स्कए पतछ ट्यांकीक  तसल ि डी बजारबाट पेट्र तलयम पदाथफ (तडजल) थप गरी 
ल्याउने र नपेालक  रुपन्द्देिीख्स्थि भन्द्सार कायाफलय आइपगेुपतछ PDO मा उल्लेख भएक  पकरमाि 
बम ख्जमक  चलानमा उल्लेख भएक  मूल्य बराबरक  मात्र राजश्व तिरी थप गरी ल्याएक  
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पेट्र तलयम पदाथफक  कुनै राजश्व नतिरी भन्द्सार ख्क्लयरेन्द्स गराई पेट्र तलयम पदाथफ नेपाल तभत्र्याएर 
नेपाल सरकारलाई राजश्वमा न क्सानी परु् याएक  रकमलाई हवग मा समावेश गरेक  एक प्रकारक  
हवग  रिेक  छ । त्यसरी भन्द्सार हवन्द्दबुाट तभत्र्याइएक  पेट्र तलयम पदाथफ तसधै नेपाल आयल 
तनगमक  भलवारी तडप मा परु् याई खन्द्याउन ुपनेमा त्यिाँ नपरु् याई हवक्की भन्ने हवकास क्षेत्री, हवन द 
उप्रिेी, रामचन्द्र अतधकारी लगायिका व्यख्क्तले गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन गरेका पेट्र ल पम्पमा 
लगेर थप गरी ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफ िथा नेपाल आयल तनगमक  पकरमािमध्येबाट ६० 
तलटरदेख्ख २२० तलटरसम्म पेट्र तलयम पदाथफ (तडजल) तनकालेर नेपाल आयल तनगम भलवारी 
तडप का कमफचारी, ट्यांकरधनी, चालक र गैरकानूनी रुपमा पेट्र तलयम पदाथफक  कार बार गने 
व्यख्क्तिरुक  तमल मि मा तसल ि डीएक  कुराक  वेवास्िा गरी कम पेट्र तलयम पदाथफ स्वीकार गरी 
तमलाउन सक्नेजति Tempreture Loss  र Warking Loss मा तमलाई केिी न्द्यूनमात्रामा Claimable 

Loss दावी गरी ढुवानीकिाफबाट असलु गरेर बाँकीमा नेपाल आयल तनगमलाई न क्सानी परु् याएक  
र त्यसरी थप गरेर ल्याएक  पेट्र तलयम पदाथफक  भन्द्सार छली गरेक  रकम, नेपाल आयल 
तनगमलाई पटक–पटक गरी न क्सानी परु् याएक  रकम र हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  गैरकानूनी 
रुपमा सञ्चालन गकरएक  पेट्र ल पम्पबाट बरामद भएक  NOC लेख्खएक  प्याडमा नेपाल आयल 
तनगमका कमफचारीलाई ददने भनी उल्लेख भएक  रकम समेि समावेश गरेर नेपाल आयल तनगमका 
कमफचारीिरुक  िकमा भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ३(१) वारारा पकरभाहषि कसरुमा 
हवग क  आधारमा स िी ऐनक  दफा ३(१)(झ), ३(१)(ज), ३(१)(च), ३(१)(छ), दफा १७ र 
अन्द्य प्रतिवादीिरुक  िकमा स िी ऐनक  दफा ८(४) अन्द्िगफिक  दावी तलएर कुल िानी 
न क्सानीक  हवग  रु. ७,२६,३९,१५४।– र करसवि बापि रु. ५१,४५,०००।– क  दावी तलएर 
आर प-पत्र दायर भएक  देख्खन्द्छ । 

३२२. उपयुफक्त बम ख्जमक  िथ्य, आर प दावी, प्रतिवादीिरुक  बयान एवं बिस ख्जकीर रिेक  प्रस्ििु 
मदु्दामा मूलिाः तनम्नतलख्खि प्रश्नक  तनरुपि गनुफपने देख्खय  :- 

(क) प्रस्ििु मदु्दामा द ि र  खिराक  तसिान्द्ि (Principle of double Jeopardy) आकहषफि िनु े
अवस्थाक  हवद्यमानिा छ वा छैन ? 

(ख) प्रतिवादीिरुमध्ये नपेाल आयल तनगम, पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारी तडप मा कायफरि 
कमफचारीिरु र प्रतिवादी हवक्की भन्ने हवकास क्षेत्रीका िकमा भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  
दफा ३ अन्द्िगफि करसवि तलन ेददने कायफ गरेक  भनी तलइएक  आर प दावी पगु्न सक्छ वा 
सक्दैन ? 

(ग) प्रकरि (ख) मा उल्लेख भए बािेकक  आर प दावी पगु्न सक्ने वा नसक्ने के ि  ? 

३२३. प्रस्ििु मदु्दामा द ि र  खिराक  तसिान्द्ि (Principle of double Jeopardy) आकहषफि िनुे अवस्थाक  
हवद्यमानिा छ वा छैन भने्न पहिल  प्रश्नक  सम्बन्द्धमा हवचार गदाफ, प्रतिवादीिरुका िफफ बाट उपख्स्थि 
हववारान ् कानून व्यवसायीिरुले मूलिाः हववादक  हवषयवस्ि ु एउटै रिेक  अवस्थामा अलग –अलग 
ऐनअन्द्िगफि कसरु गरेक  भनी पेट्र तलयम पदाथफ च री, काल  बजारी एवं च री पैठारीसमेि अलग–
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अलग मदु्दा दायर गकरएक  र स अनरुुप सक्षम अदालिबाट फैसलासमेि भइसकेक  ख्स्थतिमा 
द ि र  खिराक  तसिान्द्िले प्रस्ििु मदु्दा चलाउनै तमल्दैन भनी बिस ख्जकीर तलनभुएक  देख्खन्द्छ । 

३२४. वस्ििुाः कुनै व्यख्क्तले प्रचतलि कानूनबम ख्जम गरेक  कुनै कसरुक  सन्द्दभफमा एक पटक अतभय ग 
लगाई कारवािी चलाइसकेपतछ वा तनजले स  मदु्दामा एक पटक सजाय वा सफाइ पाई मदु्दाक  
हकनारा भएपतछ पनुाः स  व्यख्क्तलाई स िी कसरुमा द ि र  कारवािी चलाउन वा सजाय गनफ 
सहकँदैन । य  व्यवस्था प्राचीन र मन सूत्र "Nemo debet bis vexari" अथाफि ्एउटै कसरुमा दईु 
पटक सजाय निनुे भने्न मान्द्यिामा आधाकरि छ । कमल ल प्रिालीमा यसलाई "Principle of 

double Jeopardy" नामाकरि गने गकरएक  छ । य  तसिान्द्ि आकहषफि िनुका लातग मूलिाः सक्षम 
तनकायबाट तनिफय भएक  िनुपुने, तनिफय अख्न्द्िम भएक  िनुपुने र त्यस्ि  तनिफय स्वच्छ समेि 
िनुपुने िनु्द्छ । य  तसिान्द्ि उिी व्यख्क्तले उिी कसरुमा अख्घ नै कारवािी भई सजाय पाइसकेक  
(convicted) वा सफाइ पाइसकेक  (acquitted) दबैु अवस्थामा आकहषफि िनु्द्छ । 

३२५. यस तसिान्द्िलाई आत्मसाि ्गरी नेपालक  संहवधानक  धारा २० क  उपधारा (६) ले कुनै पतन 
व्यख्क्त हवरुि अदालिमा एकै कसरुमा एक पटकभन्द्दा बढी मदु्दा चलाइने र सजाय ददइने छैन 
भनी मौतलक िकअन्द्िगफि न्द्यायसम्बन्द्धी िकक  रुपमा पकरभाषा गरी प्रत्याभिू गरेक  पाइन्द्छ । 
यस पकरप्रके्ष्यमा द ि र  खिराक  तसिान्द्िलाई आत्मसाि ् गरी न्द्याय तनरुपि गकरन ु पदफछ भने्न 
कुरामा दईु मि िनु सक्दैन िर मदु्दाक  हवषयवस्ि ु र िथ्यसमेिक  हवश्लषेि नगरी तसधै उक्त 
तसिान्द्ि आकहषफि िनुे भनी अनमुान गकरन ुभने न्द्याय ख्चि िुँदैन । वस्ििुाः प्रत्येक मदु्दाक  आफ्नै 
हवख्शष्टिा िनु्द्छ । त्यसक  हवषयवस्ि,ु िथ्य र तनरुपि गनुफपने प्रश्न फरक िनुसक्ने यथाथफिालाई 
पतन नजरअन्द्दाज गनफ सहकँदैन । िसथफ, प्रस्ििु मदु्दाक  समग्र िथ्य एवं प्रमाि तमतसलसमेि 
अवल कन गदाफ प्रस्ििु मदु्दाका केिी प्रतिवादीिरुउपर वादी नेपाल सररकारले मलुकुी ऐन, च रीक  
मिलअन्द्िगफिक  कसरुक  रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ च री मदु्दा (०७०–CR–०४२३, ०७०– CR–

०२१९, ०७०– CR–०४२२), केिी काल  बजार िथा केिी सामाख्जक अपराध िथा सजाय ऐन, 

२०३२ अन्द्िगफिक  कसरुक  रुपमा काल  बजारी मदु्दा (०७०– CR–०१५३, ०७०– CR–

०४४६), भन्द्सार ऐन, २०६४ अन्द्िगफिक  कसरुक  रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ च री पैठारी मदु्दा 
(०७०– CR–००४९) समेि दायर गरेक मा ०७०– CR–०४२३ र ०७०– CR–०४२२ क  
पेट्र तलयम पदाथफ च री मदु्दामा केिी प्रतिवादीिरुले कसरु गरेक  िथा अरु प्रतिवादीिरुलाई सफाइ 
ददने ठिराई र अन्द्य मदु्दािरुमा सबै प्रतिवादीरुले सफाइ पाउने ठिराई शरुु अदालिबाट भएक  
फैसला ित्कालीन पनुरावेदन अदालि, बटुवल र उच्च अदालि िलुसीपरु, बटुवल इजलाससमेिबाट 
सदर भई अख्न्द्िम रुपमा रिेक  देख्खन्द्छ।अिाः मातथ उख्ल्लख्खि मदु्दािरुमा फैसलासमेि भइसकेक  
िुँदा प्रस्ििु मदु्दा चल्न सक्ने ि  वा ि इन भने्न प्रश्नमा केख्न्द्रि रिी हवचार गदाफ, मातथ उख्ल्लख्खि 
ऐनिरु अन्द्िगफि पेट्र तलयम पदाथफ च री पैठारी, काल  बजारी एवं पेट्र तलयम पदाथफ च रीसमेिक  
कसरु गरेक  भनी हवतभन्न मदु्दािरु चलाइएक  र तिनै प्रतिवादीिरुमध्येका व्यख्क्तिरुसमेिलाई 
रािसेवक वा अन्द्य व्यख्क्तिरुले करसवि तलन ेददन ेकायफ वा राजश्व चिुावट िनुे कायफ वा बख् नयि 
वा लापरवािीपूवफक पदीय किफव्य पालन नगरेक  वा नेपाल आयल तनगम तल. क  टैंकर, ट्रकबाट 
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पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी तनयमावली, २०५३ एवं शिफ सम्झौिाबम ख्जम दाहयत्व बिन नगरी तनददफष्ट 
तनयम वा कायफहवतध उल्लंघन गरी गराई सावफजतनक संस्था िथा सरकारलाई िानी न क्सानी 
परु् याउने गरी च रीसमेिक  कायफ गरेक  भनी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ३, ७, १७ र 
८(४) क  कसरु गरेक  भनी प्रस्ििु मदु्दा चलाएक  देख्खन्द्छ । 

३२६. मातथ उख्ल्लख्खि ऐनिरुअन्द्िगफि चलेका मदु्दािरु र प्रस्ििु मदु्दाक  प्रकृति र हववाद (issue) फरक 
रिेक  देख्खन्द्छ । यस ख्स्थतिमा अलग–अलग ऐनअन्द्िगफिक  कसरुमा अलग–अलग अनसुन्द्धान 
ििहककाि गरी मदु्दा चलाउन बाधा पगु्न सक्ने देख्खँदैन । उदािरिाथफ एक सामान्द्य व्यख्क्तले कुनै 
नागकरकक  सम्पख्त्त च री गरेक  अवस्थामा मलुकुी ऐन, च रीक  मिलअन्द्िगफि च री मदु्दा मात्र चल्न 
सक्लान ्िर सावफजतनक संस्था वा नेपाल सरकारसँग आबि रिेका व्यख्क्तले बख् नयिपूवफक तनददफष्ट 
तनयम वा कायफहवतध उल्लंघन गरी वा आफ्न  दाहयत्व बिन नगरी सावफजतनक संस्था वा 
सरकारलाई िानी न क्सानी िनुे गरी च रीसमेि गरे गराएमा भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ 
बम ख्जमक  कसरुिफफ  समेि मदु्दा चल्न सक्नेमा हववाद देख्खँदैन । भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ 
क  दफा ५९ ले भ्रष्टाचारसम्बन्द्धी मदु्दामा हवशेष व्यवस्था गरी प्रचतलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेख्खएक  भए पतन यस ऐनअन्द्िगफि दायर िनुे वा भएक  मदु्दामा देिायक  कुरामा देिायबम ख्जम 
िनुे भनी खण्ड (क) देख्ख (ङ) सम्म हवतभन्न व्यवस्था गरेक  पाइन्द्छ । उक्त दफाक  खण्ड (क) 
अनसुार कुनै रािसेवक वा अन्द्य कुनै व्यख्क्तले यस ऐनअन्द्िगफि कसरु मातनने कुनै काम गरेक  वा 
त्यस्ि  काम गने तसलतसलामा अन्द्य प्रचतलि कानूनबम ख्जम कसरु मातनने कुनै कामसमेि गरेक  
रिेछ भने तनजउपर अन्द्य प्रचतलि कानूनबम ख्जम छुटै्ट मदु्दा चलाउन बाधा नपने देख्खन्द्छ । यस 
सन्द्दभफमा सम्मातनि सवोच्च अदालिबाट “हववादक  हवषयमा एकै प्रतिवादीबाट भएक  कायफक  लातग 
दईु छुट्टाछुटै्ट ऐनअन्द्िगफिक  कसरुमा छुट्टाछुटै्ट अनसुन्द्धान ििहककाि गरी मदु्दा चलाउन र 
अदालिबाट तनिफय गनफ यस तसिान्द्िले र क लगाएक  देख्खदैँन । ... यी प्रतिवादीिरुले प्रश्नपत्र 
ग पनीयिा भंग गरेक  कायफ ख्शक्षा ऐन, २०२८ अन्द्िगफिक  कसरुमा मदु्दा चलाइएक मा तनज 
प्रतिवादीिरुले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ अन्द्िगफिक  कसरुसमेि गरेक  हवषयमा छुटै्ट मदु्दा 
चलाइएक  अवस्था देख्खदँा प्रस्ििु मदु्दामा द ि र  खिराक  तसिान्द्ि आकहषफि िनु सक्दैन” भनी 
नेपाल कानून पतत्रका, २०७३ तन.नं. ९६३०,प.ृ १२५७ मा कानूनी तसिान्द्िसमेि प्रतिपादन 
भइरिेक  पकरप्रके्ष्यमा प्रस्ििु मदु्दाका केिी प्रतिवादीिरुउपर मातथ उख्ल्लख्खि अन्द्य ऐनअन्द्िगफिक  
कसरुमा मदु्दा दायर भई फैसलासमेि भएक  कारिले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ अन्द्िगफिक  
कसरुमा मदु्दा चलाउनै तमल्दैन भन्न तमलेन । अिाः प्रस्ििु मदु्दामा द ि र  खिराक  तसिान्द्ि 
आकहषफि िनुे अवस्थाक  हवद्यमानिा रिेक  नदेख्खँदा उक्त तसिान्द्िले प्रस्ििु मदु्दा चल्नै सक्दैन भनी 
प्रतिवादीिरुकािफफ बाट उपख्स्थि हववारान ् कानून व्यवसायीिरुले तलनभुएक  बिस ख्जकीरसँग य  
इजलास सिमि िनुसकेन । 

३२७. अब द स्र  प्रश्न अथाफि ्प्रतिवादीिरुमध्ये नेपाल आयल तनगम पख्िमाञ्चल क्षते्रीय कायाफलय, भलवारी 
तडप मा कायफरि कमफचारीिरु र हवक्की भन्ने हवकास क्षेत्रीका िकमा भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ 
क  दफा ३ अन्द्िगफि करसवि तलनेददने कायफ गरेक  भनी लगाइएक  आर प दावी पगु्न सक्छ वा 
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सकै्तन भने्न हवषयमा हवचार गदाफ, नेपाल आयल तनगम भलवारी तडप मा कायफरि कमफचारीिरु नागेन्द्र 
कुमार कुमी, रहवन कुमार राउि, दीपेन्द्र बस्नेि, दीपक प्रसाद ख्घतमरे, कौशवराज आचायफ, रामभक्त 
काकी, अख्जि कुमार प खरेल र देवेन्द्र बिादरु के.सी. लाई प्रतिवादी हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  
अवैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय गरी तबक्री गने स्थलमा बरामद भएक  NOC लेख्खएक  
प्याडमा नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा कायफरि कमफचारीलाई तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) अवैध रुपमा सञ्चय गने ट्यांकरमा खन्द्याउन ददए बापिमा प्रतिमहिना ददने रकम उल्लेख 
भएक  भन्ने आधारमा आ.व. २०६७।०६८ देख्ख २०७१।३।१५ सम्मक  एउटै रेटमा हिसाब 
ज डेर प्रतिवादी कमफचारीिरु कायफरि रिेक  अवतधका आधारमा हवग  कायम गरेर भ्रष्टाचार तनवारि 
ऐन, २०५९ क  दफा ३ क  उपदफा (१) क  हवतभन्न खण्ड र दफा ८(४) बम ख्जम सजाय 
िनुका लातग दावी तलएक  पाइय  ।  

३२८. प्रतिवादी हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  अवैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय र तबक्री गने स्थलबाट 
बरामद भएक  NOC लेख्खएक  प्याडमा कसक  िस्िाक्षरबाट आयल तनगमका कमफचारीलाई रकम 
ददने भने्न व्यि रा लेख्खएक  तथय  भने्न कुरा खलु्न सकेक  देख्खएन । उक्त प्याडमा उल्लेख भएक  
रकम आर प-पत्रमा दावी तलइएक  अवतधभर एउटै दररेटका हिसाबले प्रतिवादी हवक्की भने्न हवकास 
क्षेत्रीले उख्ल्लख्खि प्रतिवादीिरुलाई ददएक  र तनज प्रतिवादीिरुले तलएर तमल मि मा बाँडेर तलएका 
तथए भने्न कुरा तमतसल संलग्न कागज प्रमािबाट पहुष्ट िनु सकेक  पाइएन ।  

३२९. प्रतिवादी हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीले संग्रि गरेक  NOC लेख्खएक  प्याड तनज हवक्कीक मा के कसरी 
प्राप्त भएक  तथय  र त्यसरी NOC लेख्खएकै प्याडमा नेपाल आयल तनगमका कमफचारीलाई ददने 
रकमक  हववरि लेख्खनकु  पछातड के अतभप्राय रिेक  तथय  भने्न कुरा पतन अतभय जन पक्षबाट 
खलुाउन सकेक  पाइएन । NOC लेख्खएक  प्याड जहिलेसकैु जनुसकैु स्थानमा छपाउन सहकने 
प्रकृतिक  रिेक  र स  प्याडमा लेख्खएक  िस्िाक्षर कस्क  तथय  भने्न कुरासम्म प्रमाख्िि िनु 
नसकेक  र उख्ल्लख्खि प्रतिवादीिरुबाट य  तमतिमा यति रकम बरामद भएक  वा य  तमतिमा यसले 
य  प्रतिवादीलाई यति रकम ददएक  भने्न कुरा प्रष्ट प्रमािक  अभावमा केवल स िी प्याडमा 
लेख्खएक  रकमलाईसम्म आधार बनाएर अनमुानक  आधारमा प्रतिवादीिरुले भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 

२०५९ क  दफा ३ अन्द्िगफिक  कसरु गरेक  मान्न सहकने अवस्था रिेन । अि: नेपाल आयल 
तनगम, पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारी तडप मा कायफरि उक्त तडप का प्रमखु नागेन्द्रकुमार 
कुमी लगायिका उख्ल्लख्खि ८ जना प्रतिवादी र हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीले करसवि तलनेददन ेकायफ 
गरेक  भने्न आर प-दावी स  िदसम्म पगु्न सक्ने देख्खएन ।   

३३०. अख्न्द्िम प्रश्न अथाफि ् हवक्की भने्न हवकास क्षेत्री र नेपाल आयल तनगम, भलवारी तडप का 
कमफचारीिरुका बीच करसवि तलन ुददन ुगरेक  भने्न बािेकक  आर प-दावी पगु्न सक्छ वा सकै्तन र 
आर प दावी पगु्न सक्ने भए कुन–कुन प्रतिवादीका िकमा के–कति आधार र प्रमािबाट स  आर प 
स्थाहपि िनु सक्दछ भने्न हवषयमा हवचार गदाफ, सबै प्रतिवादीिरुउपर भारिीय आयल कपोरेसनमा 
िेल भरेर तसल लगाएपतछ उक्त तसल ि डेर पेट्र तलयम पदाथफ (तडजेल) थप गरी थप गकरएक  
तडजेलक  भन्द्सार नतिरेक  िुँदा त्यसरी भन्द्सार नतिकरएक  रकम तमति २०७१।१।१६ मा 
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छुट्टाछुटै्ट स्थानमा भएक  खानिलासीक  पकरिामस्वरुप बरामद भएक  पेट्र तलयम पदाथफलाई आधार 
बनाएर ट्यांकर सञ्चालनमा आएक  तमतिदेख्ख बरामद िनुभुन्द्दा एकददन अगातड अथाफि ्
२०७१।१।१५ सम्मक  अवतध गिना गरेर स  अवतधमा प्रत्येक ट्यांकरक  क्षमिा र पेट्र तलयम 
पदाथफ ढुवानी गने पटक गिना गरी नेपाल आयल तनगम र नेपाल सरकारलाई िानी भएक  रकम 
ज डेर फरक–फरक हवग  कायम गरेक  पाइय  । त्यसरी कायम गरेक  हवग मध्ये भन्द्सार छलेर 
नेपाल सरकारलाई िानी न क्सानी परु् याएक  भतनएक  हवग का सम्बन्द्धमा हवचार गदाफ, भन्द्सार छलेर 
पेट्र तलयम पदाथफ च री पैठारी गरेक  भनी चलेक  मातथ उख्ल्लख्खि मदु्दामा वारदाि नै कायम िनु 
नसकी सबै प्रतिवादीिरुले सफाइ पाएका र उक्त मदु्दा अख्न्द्िम भएर रिेक  ख्स्थति छ । उक्त 
मदु्दामा भन्द्सार छलेर च री पैठारी भएक  भने्न अतभय ग दावी पगु्न नसकेपतछ समान िथ्य रिेक  
प्रस्ििु मदु्दामा ट्यांकरक  तसल ि डेर पेट्र तलयम पदाथफ थप गरी ल्याएक  र त्यसरी थपेर ल्याएक  
इन्द्धनक  भन्द्सार नतिरेर सरकारलाई न क्सानी पगेुक  भने्न आर प-पत्रमा गकरएक  हवग क  दावी 
स्थाहपि िनु सक्ने अवस्था रिेन । दावी तलइएक  कुल हवग मा उक्त भन्द्सार छली गरेर िानी 
न क्सानी परु् याएक  भने्निफफ क  हवग  स्विाः घट्न जाने अवस्था देख्खय  ।  

३३१. आर प-पत्रमा २०७१।१।१६ मा बरामद भएक  इन्द्धनलाई आधार बनाएर ट्यांकरधनीिरुसँग 
सम्झौिा भई नेपाल आयल तनगमक  लातग इन्द्धन ढुवानी गने प्रय जनका लातग ट्यांकर सञ्चालनमा 
आएक  तमतिदेख्ख बरामद भएक  तमतिक  अख्घल्ल  ददनसम्म प्रत्येक ट्यांकरले इन्द्धन ढुवानी 
गनफका लातग पाल  पाउन सक्ने पटक र ट्यांकरक  क्षमिामा आधाकरि भएर प्रत्यक पटक समान 
पकरमािक  इन्द्धन ख्झकेर गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएका पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय र तबक्री गने 
स्थानमा खन्द्याएक  भने्न कुराक  अनमुान गरेर हवग  कायम गरेक  सन्द्दभफमा हवचार गदाफ, ठिर 
भएक  हवग क  आधारमा प्रतिवादीिरुलाई िनुे सजायक  मात्रा तनधाफरि गनुफपने कानूनी व्यवस्था 
रिेक  पकरप्रके्ष्यमा िचवुा र अनमुानक  भरमा कायम गरेक  हवग लाई मान्द्यिा प्रदान गने ि  भन े
फौजदारी न्द्यायप्रति जनिाक  हवश्वास घट्न जाने अवस्थाक  तसरज्ना िनु सक्दछ । हवग  दावी 
गदाफ जहिले पतन वस्िगुि िथ्यमा आधाकरि भएर तनख्िि र वैज्ञातनक मापदण्डलाई आधार बनाउन ु
पदफछ। बरामद िुँदाक  ददन कै पकरमािलाई २ वषफ अख्घदेख्ख अनवरिरुपमा स िी कायफ द ि करई 
रिेक  तथय  भने्न कुरा तमतसल संलग्न कुनै पतन प्रमािले प्रष्ट रुपमा पहुष्ट िनु नसकेक  ख्स्थतिमा 
अनमुानक  भरमा आर प-पत्रमा कुनै वैज्ञातनक आधार नभएक  मन गि मापदण्ड प्रय ग गरेर 
आतथफक वषफ २०६७।०६८ देख्ख बरामद भएक  तमतिक  अख्घल्ल  ददनसम्म एउटै अनपुािमा 
अतनयतमििा भएक  तथय  भन्ने आर प-पत्रक  स  िदसम्मक  व्यि रासँग य  इजलाश सिमि िनु 
सकेन । पेट्र तलयम पदाथफ च री मदु्दािरुमा बरामद भएक  र सम्बख्न्द्धि प्रतिवादीिरु अथाफि ्
ट्यांकर चालक प्रतिवादीिरुले बयान गदाफ स्वीकार गरेक  हवग लाई कायम गरेक  अवस्था िुँदा र 
उक्त पेट्र तलयम पदाथफ च री मदु्दािरु अख्न्द्िम भएर रिेक  अवस्थासमेि िुँदा हवग  कायम गने 
प्रय जनका लातग स िी सूत्र अवलमव्न गदाफ न्द्याय ख्चि िनुे देख्खय  ।  

३३२. आर प-पत्रमा दावी तलइएक  सम्पूिफ हवग  कायम िनु नसक्ने भने्न हवषयमा मातथका प्रकरििरुमा 
हववेचना भइसकेक  छ।अब मातथका प्रकरिमा अलग गकरएक  बािेकक  हवग मा कुन–कुन 
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प्रतिवादीिरुका उपरक  के–कति हवग  कायम िनु सक्ने ि  र कुन–कुन प्रतिवादीिरुलाई के–कति 
सजाय िनुे र कुन–कुन प्रतिवादीिरुले सफाइ पाउन ेिनु ्भने्न सम्बन्द्धमा हवचार गदाफ, तनम्न तलख्खि 
प्रतिवादीिरुका िकमा रुपन्द्देिी ख्जल्ला अदालिमा चलेका पेट्र तलयम पदाथफ च री मदु्दामा तनम्न 
पकरमािक  पेट्र तलयम पदाथफ च री गरेक  ठिरेर फैसला भई उक्त फैसला अख्न्द्िम भएक  देख्खन्द्छ:– 

चालकिरु  

हपिाम्बर गििराज   ६० तलटर तडजेल हवग  रु. ६२४०।– 

हवजय कुमार िकरजन   ३० तलटर तडजेल हवग  ३१२०।– 

प्रमे प्रसाद बिौला   ७० तलटर तडजेल हवग  रु. ७२८० 

कुलानन्द्द प खरेल   १०० तलटर तडजेल हवग  रु. १०,४००।– 

ध्रवुराज चौधरी   ८० तलटर तडजेल हवग  रु. ८३२०।– 

िफुानी  मलाि   ७० तलटर तडजेल हवग  रु. ७२८०।– 

ख्शव कुमार चौधरी   ६० तलटर तडजेल हवग  रु. ६२४०।– 

रामचन्द्र चौधरी   ६० तलटर तडजेल हवग  रु ६२४०।– 

सदुदप काकी    ६० तलटर तडजेल हवग  रु. ६२४०।– 

नेत्र खड्का    ४० तलटर तडजेल हवग  रु. ४१६०।– 

३३३. प्रतिवादी सरेुश प्रसाद उमरउपर पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय गरी अवैध हकतसमबाट पेट्र तलयम पदाथफक  
कार बार गने व्यख्क्त रिेका र उनक  कार बार स्थलबाट ४७० तलटर पेट्र ल, ८४० तलटर तडजेल 
र १४१० तलटर महट्टिेल बरामद भएक  ददनक  कायमी मूल्यबाट हिसाब गदाफ जम्मा हवग  रु. 
२,९६,५१०।– कायम भएक  देख्खन्द्छ ।  

३३४. त्यसैगरी, प्रतिवादी हवन द उप्रिेी ट्यांकरधनी, ट्यांकर चालक र पेट्र तलयम पदाथफक  अवैध रुपमा 
कार बार गने व्यख्क्त रिेक  देख्खन्द्छ । तनज हवन द उप्रिेी र चालक रामचन्द्र अतधकारीक  संयकु्त 
रुपमा पेट्र तलयम पदाथफक  अवैध रुपमा कार बार समेि िनुे गरेक  देख्खन आय  । तनज दबैुजना 
संयकु्त रुपमा पेट्र तलयम पदाथफक  अवैध कार बारसमेि गने व्यख्क्त देख्खएक  छ । तनजिरुले 
संयकु्त रुपमा सञ्चालन गरेक  अवैध कार बार स्थलबाट ४३० तलटर तडजेल, ४७० तलटर पेट्र ल र 
१४१० तलटर महट्टिेल बरामद भएक  र उक्त पेट्र तलयम पदाथफक  मूल्य रु. २,५३,८७०।– िनु 
आउने देख्खय ।  

३३५. प्रतिवादीमध्येका हवक्की भने्न हवकास क्षेत्री चालक र अवैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय गरी 
कार बारसमेि गने व्यख्क्त रिेक  देख्खन्द्छ । तनजक  कार बार स्थलबाट ३६०० तलटर तडजेल 
बरामद भएक  छ र  स  तडजेलक  मूल्य रु. ३,७४,४००।– रिेक  छ । मातथ उख्ल्लख्खि 
पकरमािक  बरामद भएक  पेट्र तलयम पदाथफ नेपाल आयल तनगमलाई हफिाफ ददएक  ख्स्थतिमा तबग  
भराउने सम्बन्द्धमा आर प-पत्रमा कुनै दावी नतलइएक  िुँदा दावी नै नतलइएक  तबग क  सम्बन्द्धमा 
थप तबवेचना गनुफपने देख्खएन।  

३३६. मातथ उख्ल्लख्खि ट्यांकर चालकिरु िथा अवैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफक  कार बार गने 
प्रतिवादीिरुमध्ये हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  िकमा मदु्दा मलुिवी रिेक  र अन्द्य सबै प्रतिवादीका 
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िकमा रुपन्द्देिी ख्जल्ला अदालिमा चलेक  पेट्र तलयम पदाथफ च री मदु्दामा कसरु कायम भई सजाय 
भएक  र प्रस्ििु मदु्दामा पतन स िी तबग लाई आधार मानेर भ्रष्टाचारक  कसरु ठिर गनुफपने अवस्था 
छ। यसरी एउटै हवषयमा द ि र  सजाय गनफ तमल्ने ि  वा ि इन भने्न सम्बन्द्धमा द ि र  खिराक  
तसिान्द्ि प्रस्ििु मदु्दामा आकहषफि निनुे भने्न हवषयमा मातथका प्रकरिमा तबवेचना भइसकेक  िुँदा 
स िी हवषय पनुरावखृ्त्त गनुफपने अवस्था छैन ।  

३३७. मातथ उख्ल्लख्खि १४ जना प्रतिवादीिरुमध्ये हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीक  िकमा राि सेवक 
कमफचारीलाई घसु ददएक  भने्न अतभय गमा भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ३ अन्द्िगफिक  
कसरु कायम गरी सजायक  मागसमेि भएक मा उक्त कसरु कायम िनु नसक्ने भने्न हवषयमा मातथ 
नै तबवेचना भइसकेक  िुँदा अब सबै १४ जना प्रतिवादीिरुउपर भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  
दफा ८ क  उपदफा (४) क  कसरुमा स िी दफा बम ख्जम सजाय िनु तलइएक  माग दावीका 
सम्बन्द्धमा मात्र हवचार गनुफपने अवस्था रिेक  छ । भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ८ 
क  उपदफा (४) मा “राि सेवक बािेक अरु कुनै व्यख्क्तले आफू वा अरु कुनै व्यख्क्तलाई 
गैरकानूनी लाभ परु् याउन े बदतनयिले नपेाल सरकार वा सावफजतनक संस्थासमक्ष गरेक  सपथ, 
कबतुलयि, सम्झौिा ठेक्का लाइसेन्द्स, परतमट, प्रतिज्ञापत्र वा तडलरतसपक  शिफ पालना नगरेमा वा 
नेपाल सरकार वा त्यस्ि  संस्थाले तनधाफकरि गरेक  तनयम वा कायफहवतध वा स्वीकार गरेक  शिफ 
उल्लंघन िनुे गरी प्रचतलि कानूनवारारा तनषतेधि िबरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्ि  
संस्थाक  सहुवधा वा अतधकारक  दरुुपय ग गरेमा तनजलाई कसरुक  मात्रा अनसुार दईु वषफसम्म 
कैद वा हवग  बम ख्जम जकरवाना गरी हवग  समेि जफि गकरनेछ” भने्न व्यवस्था रिेक  पाइन्द्छ । 
उक्त उपदफा (४) मा अन्द्य कुराका अतिकरक्त “नेपाल सरकार वा सावफजतनक संस्थाले तनधाफरि 
गरेक  तनयम वा कायफहवतध वा स्वीकार गरेक  शिफ उल्लंघन िनुे गरी प्रचतलि कानूनवारारा तनषतेधि 
िवरबाट व्यवसाय गरेमा” भने्न वाक्यांश रिेक  पाइन्द्छ । प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादी बनाइएका 
ट्यांकर चालकिरुले ट्यांकरधनीले नेपाल आयल तनगमसँग गरेक  सम्झौिाबम ख्जम तनज ट्यांकर 
धनीिरुका काम गदाफ नेपाल आयल तनगमले तनधाफरि गरेक  शिफ उल्लंघन गदै अवैध रुपमा 
सञ्चालन भएका सञ्चय स्थलमा लगेर पेट्र तलयम पदाथफ खन्द्याएक  भने्न कुरा पहुष्ट भएक  िुँदा 
तनजिरुक  कायफबाटै बख् नयि स्पष्ट भएक  र आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र सावफजतनक संस्थालाई 
गैरकानूनी रुपमा िानी न क्सानी प¥ुयाएक  भने्न कुरासमेि पहुष्ट भएक  िुँदा मातथ उख्ल्लख्खि 
ट्यांकर चालकिरुले आर प दावी बम ख्जम स  िदसम्मक  कसरु गरेक  देख्खन आय  ।  

३३८. कानूनबम ख्जम तलनपुने कुनै इजाजि पत्र तबना पेट्र तलयम पदाथफ अवैध रुपमा खकरद र सञ्चय गरी 
अवैध रुपमा नै कार बार गने प्रतिवादीिरु सरेुश प्रसाद उमर, हवन द उप्रिेी, रामचन्द्र अतधकारी र 
हवक्की भने्न हवकास क्षेत्रीले पेट्र तलयम पदाथफक  कार बार गनफका लातग भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, 

२०५९ क  दफा ८ क  उपदफा (४) मा उल्लेख भएक  नेपाल सरकार वा सावफजतनक संस्थाले 
तनधाफरि गरेक  तनयम वा कायफहवतध उल्लंघन िनुे गरी प्रचतलि कानूनवारारा तनषतेधि िवरबाट 
व्यवसाय गरेक  भने्न कुरा तनजिरुले सञ्चालन गरेक  अवैध पेट्र ल िथा भतूमगि ट्यांकरबाट 
बरामद भएक  पेट्र तलयम पदाथफ बरामदी मचुलु्का िथा अन्द्य सिप्रतिवादीिरु समेिक  बयान 
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व्यि राबाट पहुष्ट भएक  िुँदा तनज ४ जना प्रतिवादीिरुले समेि आर प-दावीबम ख्जम स  िदसम्मक  
कसरु गरेक  देख्खन आय  ।  

३३९. अब नेपाल आयल तनगम, पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायाफलय, भलवारी तडप मा कायफरि प्रतिवादी 
बनाइएका व्यख्क्तिरु नागेन्द्र कुमार कुमी, अख्जि कुमार प खरेल, कौशवराज आचायफ, दीपक प्रसाद 
ख्घतमरे, रहवन कुमार रावि, दीपेन्द्र बस्नेि, रामभक्त काकी र देवेन्द्र बिादरु के.सी. क  िकमा 
हवचार गदाफ, तनज प्रतिवादीिरु नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा तनम्न अवतधभर कायफरि 
रिेक  देख्खन्द्छ :- 

प्रतिवादी नागेन्द्र कुमार कुमी २०६९।०४।२८ देख्ख बरामद भएक  तमति अथाफि ् तमति 
२०७१।१।१६ सम्म 

प्रतिवादी रहवन कुमार रावि तमति २०७० री ाविदेख्ख २०७१।०१।१६ सम्म । 

प्रतिवादी दीपेन्द्र बस्नेि २०६९ माघदेख्ख २०७१।०१।१६ सम्म । 

प्रतिवादी दीपक प्रसाद ख्घतमरे २०६९।१०।२ देख्ख २०७०।०३।१५ सम्म। 

प्रतिवादी कौशवराज आचायफ २०६९।०८।०६ देख्ख २०६९।१०।१४ सम्म। 

प्रतिवादी रामभक्त काकी २०६८ मंसीरदेख्ख २०६९।०७।२७ सम्म । 

प्रतिवादी अख्जि कुमार प खरेल २०६९।०४।०१ देख्ख २०६९।११।१२ सम्म। 

प्रतिवादी देवेन्द्र बिादरु के.सी. २०६७।०४।०१ देख्ख २०६९।०९।०९ सम्म। 

३४०. यसरी अवैध रुपमा सञ्चालन भएका पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय गने स्थलमा भतूमगि रुपमा सञ्चालनमा 
रिेका ट्यांकी िथा ट्यांकरबाट पेट्र तलयम पदाथफ बरामद भएक  तमति अथाफि ्२०७१।०१।१६ 
मा नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा प्रतिवादीिरु नागेन्द्र कुमार कुमी, रहवन कुमार रावि र 
दीपेन्द्र बस्नेि कायफरि रिेक  देख्खन्द्छ भने अन्द्य ५ जना कमफचारीिरु स  बरामद भएक  तमतिमा 
भलवारी तडप मा कायफरि रिेक  देख्खएन । आर प-पत्रमा ट्यांकर सञ्चालनमा आएक  तमतिदेख्ख 
बरामद भएक  तमतिसम्मक  अवतधमा भएका गैरकानूनी कायफलाई आधार बनाएर तबग  कायम 
गकरएक  भए िापतन अनमुानक  भरमा कायम गकरएक  तबग  दावी र स सँग सम्बख्न्द्धि कसरु 
स्थाहपि िनु नसक्ने भने्न हवषयमा मातथका हवतभन्न प्रकरिमा तबवेचना भइसकेक  िुँदा बरामद 
भएक  तमतिभन्द्दा अगातडदेख्ख नै भलवारी तडप मा कायफरि नरिेका तनज प्रतिवादीिरु िकमा आर प 
दावी पगु्न सक्ने देख्खएन ।  

३४१. अब अवैध पेट्र तलयम पदाथफ बरामद भएक  तमतिमा भलवारी तडप मा कायफरि रिेका प्रतिवादी 
नागेन्द्र कुमार कुमी, रहवन कुमार रावि र दीपेन्द्र बस्नेिक  िकमा हवचार गदाफ, प्रतिवादी नागेन्द्र 
कुमार कुमी भलवारी तडप का प्रमखु रिेक  देख्खन्द्छ भने अन्द्य दईुजना प्रतिवादीिरुमध्ये रहवन 
कुमार रावि सिायक प्रबन्द्धक पदमा र दीपेन्द्र बस्नेि प्रबन्द्धक पदमा कायफरि रिेका देख्खय  । 
प्रतिवादी रहवन कुमार रावि र दीपेन्द्र बस्नेि अप्रशेनमा खहटएर ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
(तडजेल) नापजाँच गने कायफमा खहटएक  भने्न कुरा तनजिरुक  बयान िथा कायाफलय प्रमखु नागेन्द्र 
प्रसाद कुमीक  बयान समेिबाट देख्खएक  छ । अप्रशेनमा खहटएर ट्यांकरक  पेट्र तलयम पदाथफ 
नापजाँच गनेकायफक  ख्जम्मेवारी भएका तनज प्रतिवादीिरुले भन्द्सार हवन्द्दबुाट छुटेका ट्यांकरिरु 
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तसधै नेपाल आयल तनगमक  तडप सम्म आउँछन ् वा बीचमा किै कुनै हकतसमक  कैहफयि गरी 
गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएका पेट्र ल पम्पसँग तमल मि  गरी पेट्र तलयम पदाथफ अवैध रुपमा 
तनकाल्ने गदफछन ्भने्न कुराक  तनगरानी राख्न ुपनेमा उल्टै तनज ट्यांकर चालक िथा अवैध रुपमा 
सञ्चालन भएका पेट्र ल पम्पका सञ्चालकसँग तमलेर नेपाल आयल तनगमलाई प्रतिकूल असर पने 
गरी कायफ गरेक  देख्खन आय  । आर प-पत्रमा माग दावी गकरएक  जस्ि  लाम  अवतधदेख्ख अवैध 
रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ तबक्री गरेक  भने्न आर प स्थाहपि िनु नसकेक  भए पतन हवकतसि 
घटनाक्रमले पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गने ट्यांकर चालकिरुले अवैध रुपमा सञ्चालन भएका पेट्र ल 
पम्पमा पेट्र तलयम पदाथफ तबक्री गरेर नेपाल आयल तनगमलाई गैरकानूनी रुपमा िानी र 
प्रतिवादीिरुलाई गैरकानूनी फाइदा प¥ुयाएक  भने्न कुरालाई अन्द्यथा भन्न सहकने अवस्था रिेन । 
अप्रशेनमा खहटएका यी दबैुजना प्रतिवादीिरुले पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गने ट्यांकरक  तसल 
ि तडएक  कुरा आफूिरुलाई जानकारी भएक  र स  कुरा कायाफलय प्रमखुलाई समेि जानकारी 
गराएक  भने्न कुरा स्वीकार गरेका छन ् िर त्यसरी ट्यांकरमा लगाएक  तसल दरुुस्ि रिनपुने 
दरुुस्ि नभए ट्यांकर मातलकलाई स  कुरा जानकारी गराएर गलि कायफक  पनुरावखृ्त्त िनु 
नददनपुनेमा नि कायाफलय प्रमखुले नै स  कुरामा ध्यान ददएक  पाइय  नि अप्रशेनमा खहटएका 
कमफचारीिरुले नै स  हवषयलाई गम्भीरिापूवफक तलएक  देख्खय  । बरु उनीिरुले एक अकाफमा प ल 
गरेर आफू ख्जम्मेवारीबाट पख्न्द्छन ख जेक  देख्खय  । नेपाल आयल तनगमका लातग पेट्र तलयम 
पदाथफ ढुवानी गरेका ट्यांकर चालकिरुले बीच बाटैमा अवैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ खन्द्याउन े
गरेक  कायफलाई ढाकछ प गने अतभप्रायका साथ ट्यांकरधनीिरुबाट Claimable Loss बापि 
तनजिरुले पाउने भाडामा रकम कटाएर तलएक  भनी अन्द्य सबै हकतसमका अतनयतमििालाई 
ढाकछ प गने प्रयास गरेक  देख्खन आय  ।  

३४२. त्यसैगरी, Tempreture Loss  र Working Loss क  अतधकिम उपय ग गरेर आफूिरुलाई फाइदा र 
नेपाल आयल तनगमलाई घाटा पने हकतसमबाट काम भएक  देख्खएक  र नेपाल आयल तनगमक  
सञ्चालक सतमतिबाट भएक  तनिफयले ि केक  Loss Target क  पकरतधतभतै्र रिेर काम गरेक  भने्न 
ख्जकीर प्रथम दृहष्टमै (Prima Facie) अतनयतमििालाई अन्द्िै म ड्ने प्रयास भएक  पाइएक  िुँदा 
नेपाल आयल तनगमक  भलवारी तडप मा कायफरि ३ जना प्रतिवादीिरु नागेन्द्र कुमार कुमी, रहवन  
कुमार रावि र दीपेन्द्र बस्नेिले आर प-दावीबम ख्जम स  िदसम्मक  कसरु गरेक  देख्खन आय  ।  

३४३. तनज ३ जना प्रतिवादीिरुक  साथबाट कुनै हकतसमक  पेट्र तलयम पदाथफ बरामद भएक  नभए िापतन 
मातथ उल्लेख गकरएअनसुार ट्यांकर चालक प्रतिवादीिरुक  िकमा कायम भएक  हवग  र अवैध 
रुपमा पेट्र तलयम पदाथफ सञ्चय गने प्रतिवादीिरुक  िकमा कायम भएक  हवग लाई एकमषु्ट गदाफ िनु 
आउने हवग  नै यी ३ जना कमफचारी प्रतिवादीिरुक  िकमा कायम गनफ उपयकु्त िनुे देख्खय  ।  

३४४. मातथका प्रकरििरुमा तबवेचना गरी कसरु कायम भएका र कसरु कायम गनफ नपने देख्खएका 
प्रतिवादीिरु बािेकका सबै ट्यांकरधनीिरुक  िकमा हवचार गदाफ, सबै ट्यांकरधनीिरुले नेपाल 
आयल तनगमसँग टैंकर ट्रकबाट पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी तनयमावली, २०५३ क  अनसूुची "ख" मा 
उल्लेख भएक  ढाँचामा सम्झौिा गरेर पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गरेक  भने्न कुरामा हववाद 
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देख्खएन। नेपाल आयल तनगम र ट्यांकरधनीिरुका बीचमा भएक  सम्झौिामा उल्लेख भएका 
शिफक  के-कसरी पकरपालना गने, गराउने भने्न हवषयमा स िी सम्झौिामा उल्लेख भएक  पाइन्द्छ । 
स िी सम्झौिामा ढुवानीकिाफक  कामदारले पेट्र तलयम पदाथफ ल ड, अनल ड िथा ढुवानी गदाफ 
लापरवािीवश कुनै िानी न क्सानी भएमा स  िानी न क्सानी भएक  क्षतिपूतिफ ढुवानीकिाफले नै 
व्यि नुफ पने व्यवस्था रिेक मा त्यसरी लापरवािीवश भएक  भतनएक  िानी न क्सानी ढुवानीकिाफले 
नेपाल आयल तनगमबाट प्राप्त गने भाडाबाट कट्टा भएक  पतन देख्खन्द्छ । ढुवानीकिाफले आफ्न  
ट्यांकर, ट्रक चालकलाई ख्जम्मा लगाएर पठाउने र स  ट्यांकर/ट्रकमा ढुवानीकिाफ आफू नजाने 
भएक  अवस्थामा तनजक  चालकबाट ढुवानीक  अवतधमा कुनै हकतसमक  फौजदारी कसरु िनु 
सक्ने गैरकानूनी कायफ भएक  खण्डमा त्यस्ि  गैरकानूनी कायफक  ख्जम्मेवारी पतन तनज चालकले नै 
व्यि नुफ पने िनु्द्छ । ट्यांकरधनी प्रतिवादीिरुले चालकिरुसँग वा नपेाल आयल तनगमका 
कमफचारीिरुसँग कुनै हकतसमक  तमल मि  गरेक  बख् नयिकासाथ आफूिरुलाई फाइदा र नेपाल 
आयल तनगमलाई न क्सानी प¥ुयाएक  भने्नकुरा िथ्ययकु्त हकतसमबाट पहुष्ट िनु नसकेक  अवस्थामा 
आर प-पत्रमा तनज ट्यांकरधनी प्रतिवादीिरुले भ्रष्टाचारजन्द्य कसरु गरेक  भने्न अतभय ग लगाएक  
मात्र भरमा तनज ट्यांकरधनी प्रतिवादीिरुले आर प दावी बम ख्जमक  कसरु गरेक  ठिर  गनफ 
फौजदारी न्द्यायक  मान्द्य तसिान्द्िले तमल्ने देख्खएन । 

३४५. िसथफ: मातथ उख्ल्लख्खि आधार, कारि र प्रमािबाट नेपाल आयल तनगम, पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय 
कायाफलय भलवारी तडप मा कायफरि प्रतिवादीिरु मध्ये नागेन्द्र कुमार कुमी, दीपेन्द्र बस्नेि र रहवन 
कुमार राविले आफ् न  ओिदा सम्बन्द्धी किफब्य पालन गदाफ लापरवािी एबम ्बदतनयि पूबफक नेपाल 
आयल तनगमक  सम्पख्त्त िानी न क् सानी पगु्ने कायफ गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा 
१७ बम ख्जमक  कसूर गरेक  भन्द् ने कुरा पहुष्ट िनु आएक  िुंदा तनज प्रतिवादीिरुलाई स िी ऐनक  
दफा १७, ३(ख) र ३(१)(ङ) बम ख्जम जनिी १ (एक) बषफ कैद र हवग  रु.६,७०,९१०।- (छ 
लाख सत्तरी िजार नौ सय दस रुपैया) जकरवाना िनुे ठिछफ । 

३४६. अबैध रुपमा पेट्र तलयम पदाथफक  कार बार सञ्चालन समेि गने प्रतिवादीिरु मध्ये सरेुश प्रसाद उमर 
र हवक् की भन्द् ने हवकास क्षेत्रीले प्रचतलि कानून र कायफतबधी समेि उलंघन गरी तनषतेधि िवरबाट 
पेट्र तलयम पदाथफक  सञ्चय िथा कार बार गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ८(४) क  
कसूर गरेक  भन्द् ने कुरा पहुष्ट िनु आएक  िदुा तनज प्रतिवादीिरुलाई स िी दफा ८(४) बम ख्जम 
कसूरक  मात्रा अनसुार जनिी १ (एक) बषफ कैद िनुे ठिछफ ।  

३४७. नेपाल आयल तनगमक  पेट्र तलयम पदाथफ ढुवानी गने चालक समेििरु मध्ये प्रतिवादी तबन द 
उप्रिेी, रामचन्द्र अतधकारी, हपिाम्बर गििराज, तबजय कुमार िकरजन, प्रमे प्रसाद बिौला, कुलानन्द्द 
प खरेल, ध्रवुराज चौधरी, िफुानी मलाि, ख्शव कुमार चौधरी, रामचन्द्र चौधरी, सदुीप काकी र नते्र 
खड्काले प्रचतलि कानून र कायफतबतध समेि उलंघन गरी तनषतेधि िवरबाट पेट्र तलयम पदाथफ तबक्री 
समेि गरी भ्रष्टाचार तनवारि ऐन, २०५९ क  दफा ८(४) क  कसरु गरेक  भन्द् ने कुरा पहुष्ट िनु 
आएक  िुंदा कसरुक  मात्रा अनसुार प्रतिवादीिरु तबन द उप्रिेी र रामचन्द्र अतधकारीलाई स िी 
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दफा ८(४) बम ख्जम जनिी ३ (िीन) महिना कैद र र अन्द्य उख्ल्लख्खि १० जना 
प्रतिवाददिरुलाई स िी दफा ८(४) बम ख्जम १५ (पन्द्ध्र) ददन कैद िनुे ठिछफ । 

३४८. अन्द्य प्रतिवादीिरु अख्जि कुमार प खरेल, कौशबराज आचायफ, दीपक प्रसाद ख्घतमरे, रामभक्त काकी, 
देवेन्द्र बिादरु के.सी.,ज्य िी उप्रिेी ,लक्ष्मि उप्रिेी, राम प्रसाद बिौला, बदर प्रसाद उप्रिेी, ऋहषराम 
न्द्यौपान,े व म बिादरु वगाले, राज ुन्द्यौपान,े शंकर भट्टराई, ल क प्रसाद भषुाल, िकर बिादरु कंुवर, 
राकेश कुमार कसौधन, पशपुतिनाथ कसौधन, हप्रया गरुङ्ग, पप्प ु कुमार कसौधन, रुर प्रसाद शमाफ, 
च पनारायि रेी ष्ठ, बालकृष्ि गैरे, दया शंकर कसौधन, हपङ्की जयसवाल, हप्रिी जयसवाल ,प्रमेराज 
गैरे, लप्प ु भन्द् ने िकर ग हवन्द्द चौधरी, बजेृन्द्र चौधरी, राजेश कुमार अग्रवाल, सञ् ज ु रेी ष्ठ, िकरलाल 
प्रसाद बातनयां, खकफ  बिादरु पनु, भपूराज अयाफल, बेचन कानू बातनया, प्रमेस्वर कानू बातनयां, ि प 
बिादरु गरुुङ्ग, रामतसंि क्षेत्री, ददतलप कुमार अग्रिरी, रवहिि कुमार कसौधन, हिमाल गैरे, पूिफ 
बिादरु कंुवर, िकर प्रसाद सापक टा, तबवेक कुमार जयसवाल, सूयफ प्रकाश गपु्ता, स म बिादरु थापा, 
रामदेव प्रसाद कसौधन, ददनेश कुमार कसौधन, सतुमि रेी ष्ठ, ददप कुमार चौधरी, दरबन कुमार पनु, 
सतिष चन्द्र जयसवाल, भवूनेस्वर थारु, पञ् चराम चौधरी, मिमद खातलि तमया,ं जयिनु तमयां, लक्ष्मी 
ज्ञवाली, सरेुन्द्र जयसवाल, कन्द्िैया प्रसाद तिवारी, पथृ्वीराज भषुाल, सन्द्देश कुमार राज भण्डारी, 
सन्द्ि ष कुमार ज शी, राम बिादरु काकी, पशपुति भारी, तमन ुपिारी, तबसनुाथ अग्रिरी बातनयां, दल 
बिादरु क्षेत्री, मदनलाल िेली, िकरराम कसौधन, खेम बिादरु गरुङ्ग, चन्द्रकान्द्ि न्द्यौपान,े तबष्ि ु
दयाल कसौधन, गौरी शंकर अग्रवाल, मारकण्डेय प्रसाद कसौधन, प्रमे बिादरु घिी छत्र बिादरु 
कटुवाल, दतुलचन्द्र अग्रवाल, ि पलाल खनाल, नन्द्दलाल न्द्यौपान,े गंगा प्रसाद अग्रिरी र तबश् वनाथ 
अग्रिरीले आर हपि कसूर गरेक  नदेख्खंदा सफाई पाउने ठिछफ ।अरुमा आर प दावी पगु्न 
सक्दैन। हवग  असलु उपर भइसकेक  िदुा केिी गकररिन ुपरेन ।अरुमा िपसील बम ख्जम गनुफ ।  

िपसील खण्ड 

मातथ ठिर खण्डमा लेख्खए बम ख्जम प्रतिवादीिरु नागेन्द्र कुमार कुमी, दीपेन्द्र बस्नेि र रतबन 
कुमार राउिलाई जनिी १(एक) बषफ कैद र रु.६,७०,९१०।- (छ लाख सत्तरी िजार नौ सय 
दस रुपैया) जकरवाना िनुे ठिरेक मा कैदक  िकमा प्रतिवादी नागेन्द्र राउि कुमी तमति 
२०७१।३।२० देख्ख २०७१।४।२ सम्म अख्तियारक  हिरासिमा रिेक  देख्खएक ले स  
थनुामा बसेक  अबधी १२ ददन कट्टा गरी बांकी ११ महिना १८ ददन (०-११-१८) िथा 
प्रतिवादीिरु दीपेन्द्र बस्नेि र रतबन कुमार राउिक  िकमा तनजिरु तमति २०७१।३।२० देख्ख 
तमति २०७१।४।१ सम्म अख्तियारक  हिरासिमा रिेक  देख्खएक ले स  थनुामा बसेक  अबधी 
११ ददन कट्टा गरी बांकी ११ महिना १९ ददन (०-११-१९) र लागेक  जकरवाना 
रु.६,७०,९१०।- समेि लगि कसी असलु गनुफ भनी सम्बख्न्द्धि अदालिमा लगि पठाउन,ु 
तनजिरुलाई लागेक  कैद िथा जकरवाना असलु भएका बखि तनजिरुक  िकमा राखेक  जेथा 
जमानी तनयमानसुार फुकुवा गरी ददनिु ला ...................................................................१ 
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मातथ ठिर खण्डमा लेख्खए बम ख्जम प्रतिवादीिरु सरेुश प्रसाद उमर र हवख्क् क भन्द् न े हवकास 
क्षेत्रीलाई जनिी १ (एक) बषफ कैद िनुे ठिरेक ले तनजिरलाई लागेक  कैद असलु गनुफ भनी 
सम्बख्न्द्धि अदालिमा कैदक  लगि पठाउन ु । प्रतिवादी सरेुश प्रसाद उमरलाई लागेक  कैद 
भकु्तान भएक  अबस्थामा तनजले थनुछेक प्रय जनक  लातग यस अदालिमा र.नं.२०७ तमति 
२०७३।९।५ मा राखेक  धरौटी रु. ३०,०००।- तनयमानसुार तनजलाई हफिाफ ददनिु ला......२  

मातथ ठिर खण्डमा लेख्खए बम ख्जम प्रतिवादीिरु हवन द उप्रिेी र रामचन्द्र अतधकारीलाई जनिी 
०।३।० (िीन महिना) कैद िनुे ठिरेक ले तनजिरुलाई लागेक  कैद असलु गनुफ भनी सम्बख्न्द्धि 
अदालिमा लगि पठाउनिु ला । तनजिरुलाई लागेक  कैद असलु भएक  अवस्थामा प्रतिवादी 
हवन द उप्रिेीले र.नं. २९६२ तमति २०७१।१२।१८ मा राखेक  धरौटी रु. ४५,०००।- िथा 
प्रतिवादी रामचन्द्र अतधकारीले र.नं. २९०६ तमति २०७१।१२।९ मा राखेक  धरौटी रु. 
३५,०००।- तनयमानसुार हफिाफ ददनिु ला ..................................................................३ 

देिायका प्रतिवादीिरुलाई मातथ ठिर खण्डमा लेख्खए बम ख्जम जनिी १५ (पन्द्ध्र) ददनका दरले 
कैद िनुे ठिरेक ले स  कैद असलु गनुफ भनी सम्बख्न्द्धि अदालिमा कैदक  लगि पठाउन ु। कैद 
असलु भएक  अबस्थामा थनुछेकक  क्रममा धरौटी राखेका प्रतिवादीिरुक  िकमा उक्त धरौटी 
प्रतिवादीिरुलाई तनयमानसुार हफिाफ ददनिु ला ................................................................४  

तस.नं. प्रतिवादी धरौटी नं. तमति  धरौटी रकम 

१. हपिाम्बर गििराज - - - 

२. तबजय कुमार िकरजन धरौटी जफ्ि िनु े

३. प्रमे प्रसाद बिौला - - - 

4. कुलानन्द्द प खरेल २९६१ २०७१।१२।१८ २०,०००।- 

५. ध्रवुराज चौधरी २९५५ २०७१।१२।१७ ७०,०००।- 

६. सदुीप काकी - - - 

७. नेत्र खड्का - - - 

८. िफुानी मलाि धरौटी जफ् ि िनु े

९. ख्शव कुमार चौधरी - - - 

१०. रामचन्द्र चौधरी - - - 
 

देिायका प्रतिवादीिरुले मातथ ठिरखण्डमा लेख्खए अनसुार आर प दावीबाट सफाई पाउने ठिरेक ले 
तनजिरुले िपतसलमा राखेक  धरौटी र जेथा जमानी प्रस्ििु अख्न्द्िम भएक  अबस्थामा तनज 
प्रतिवादीिरूलाई तनयमानसुार भकु्तातन ददनिु ला .............................................................५ 
 

तस.नं. प्रतिवादी र.नं. तमति  धरौटी रकम रु. 
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