
नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग  
 
 

"निजामती कममचारीको प्रनतवद्धतााः पारदर्शमता र चुस्तता"  

6]lnkmf]g M %%@&**%dxflgb]{zs, %%%!*)@ pk–dxflgb]{zs, 

sG6«f]n ?d %)!))*%, PS;r]Gh %)!)!)^, %)!))%&, ˆofS; M %%$@)@#, 6f]n k|mL gDa/ M !^^)–)!–%%))) 

Od]n M info@dri.gov.np,j]e;fO6 Mwww.dri.gov.np 

मममत:- २०७५/ १० /२१ 
 

प्रसे विज्ञप्ती 
 

 

 

ववदेशी ववमनमर् (मनर्ममत गने) ऐन, 2019 बमोन्त्जम राजस्व अनसुन्त्धान ववभागको 
मनर्ार्ले राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् पथलैर्ाद्वारा रामेश्वर पवेु भने्न रामेश्वर साह समेत ८ 

जना उपर धनषुा न्त्जल्ला अदालतमा मदु्दा दताा  
 

 प्रमतवादीहरु रामेश्वर पवेु भने्न रामेश्वर साह, मनजकी श्रीमती प्रमतवादी ममनादेवी साह र पक्राउ प्रमतवादीहरु 
ववजर् र्ादव, मोख्तर अहमद, सन्त्तोष महतो, नरेश महतो, सरुज ठाकुर र पप्पकुुमार दास समेतले आपसी 
ममलेमतो गरी ह्वाट्सए्प एन्त्प्लकेशनको माध्र्मबाट परस्पर हणु्डी कारोबार मबवरर्हरु साांकेमतक शब्द र 
न्त्िन्त्हहरु प्रर्ोग गरी आफ्ना गटुमेलका कारोबारीसँग आदान प्रदान गरी मबदेशी मदु्रा र नेपाली रुपैर्ा 
हणु्डीको माध्र्मबाट ठुलो पररमार्मा अवैध रुपमा अन्त्तरदेन्त्शर् कारोबार समेत गरेको प्रमान्त्र्त भई कारोबार 
भएको अनसुन्त्धानको क्रममा सांकमलत भौिर तथा खातावहीबाट देन्त्खएको रु. ४,१५,४९,५२,२५१ र        
(अक्षरुपी िार अवा पन्त्र करोड उनन्त्िास लाख बाउन्न हजार दईु सर् एकाउन्न मार) साथै प्रमतवादी रामेश्वर 
साहको घरबाट बरामद भएको ने.रु. ८३,६९,२५०।- र तथा भा.रु. ६,५००।- को नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
तोकेको ववमनमर् दरले वहसाव गदाा हनुे ने.रु. १०,४०९।७५ समेत गदाा हनु े कुल 
४,१६,३३,३१,९१०।७५ (अक्षरुपी िार अवा सोह्र करोड तेतीस लाख एकतीस हजार नौ सर् दस रुपैर्ा 
पैसा पिहत्तर मार) बराबरको रकम गैरकाननुी रुपमा अन्त्तरदेशीर् कारोवार हणु्डी गरेको पवुि भएकोले 
कारोबारमा सांलग्न देन्त्खएका मामथ उल्लेन्त्खत प्रमतवादीहरु रामेश्वर पवेु भने्न रामेश्वर साह, ममना देवी साह, 

मबजर् र्ादव, सन्त्तोष महतो, नरेश महतो, सरुज ठाकुर, पप्प ुकुमार दास, मोख्तार अहमदले गरेको उक्त कार्ा 
ववदेशी ववमनमर् मनर्ममत गने ऐन, २०१९ को दफा ३(१), ४(१) र ४(२) तथा दफा ९ग को उपदफा क, 

ख र ग ववपरीतको कसरु अपराध भएको हुँदा मनज प्रमतवादीहरु रामेश्वर पवेु भने्न रामेश्वर साह, मनजकी 
श्रीमती प्रमतवादी ममनादेवी साह, ववजर् र्ादव, मोख्तार अहमद, सन्त्तोष महतो, नरेश महतो, सरुज ठाकुर र पप्प ु
कुमार दासलाई कसरुको कूल ववगो रु. ४,१६,३३,३१,९१०।७५ (अक्षरुपी िार अवा सोह्र करोड तेतीस 
लाख एकतीस हजार नौ सर् दस रुपैर्ा पैसा पिहत्तर मार) कार्म गरी सोही ऐनको दफा १७(१) 
बमोन्त्जम जनही ववगोको तेब्वर सम्म हनु सक्ने जररवाना सजार् समेत हनु र वरामद भई आएको अवैध 
रुपमा मबदेशी मबमनमर्को हणु्डी कारोबारबाट सांकलन गरेको ने.रु. ८३,६९,२५०।-र भा.रु. ६,५००।- 
जफत गरी पाउन साथै प्रमतवादीहरुले गरेको कसरुको ववगो एक करोड भन्त्दा वढी भएको हुँदा मनजहरुलाई 
ऐ. ऐनको दफा १७(९) बमोन्त्जम हनुे थप कैद सजार् समेत गरी पाउन माग दाबी मलर्ा 
2075।10।21 मा धनषुा न्त्जल्ला अदालतमा मदु्धा दार्र गररएको ।
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रामेश्वर साह समेत ८ जनालार् धनषुा न्त्जल्ला अदालतमा  
ववदेशी ववमनमर् (मनर्ममत गने) ऐन, अनसुार अदालतमा दताा गररएको वववरर्को वववरर् 

मस.नां. नाम, थर ठेगाना जफत गनुा पने 

बरामदी ववगो (नगद) असलु गनुा पने ववगो हदै सम्म सजार् माग 
दावी कैद सजार् माग दावी 

1 रामेश्वर पवेु जनकपरु उपमहानगरपामलका वडा नां. ११ 

8369250.00 

6500.00 
4163331910.75 

12489995732.25 ३ वषा सम्म 

2 ममनादेवी साह जनकपरु उपमहानगरपामलका वडा नां. ११ 12489995732.25 ३ वषा सम्म 

3 ववजर् र्ादव जनकपरु उपमहानगरपामलका वडा नां. ११ 12489995732.25 ३ वषा सम्म 

4 मोख्तार अममद जनकपरु उपमहानगरपामलका वडा नां. 7 
12489995732.25 ३ वषा सम्म 

5 सन्त्तोष महतो जनकपरु उपमहानगरपामलका 12489995732.25 ३ वषा सम्म 

6 नरेश महतो भारत ववहार मधवुनी न्त्जल्ला बासोपट्टी 12489995732.25 ३ वषा सम्म 

7 सरुज ठाकुर 

भारत पूवी िम्पारर् मधवुनी न्त्जल्ला 
बासोपट्टी स्थार्ी ठेगाना भर्, जनकपरु 
उपमहानगरपामलका वडा नां. ११ 

12489995732.25 ३ वषा सम्म 

8 पप्पकुुमार दास 

भारत पूवी िम्पारर् मधवुनी न्त्जल्ला 
बासोपट्टी स्थार्ी ठेगाना भर्, जनकपरु 
उपमहानगरपामलका वडा नां. ११ 6244997866.13 

मनज १५ वषाका नाबालक 
भएकोले मलुकुी अपराध (सांवहता) 
ऐन, 2074 को दफा ४५(३) 
बमोन्त्जम अन्त्र् प्रमतवादीहरुलार् 
हनुे सजार्को आधा सजार् हनु। 

 


