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�म�त:- २०७५/ ०८ /२४ 
 

�ेस िव��ी 
 

राज�व चहुावट )अनसु�धान तथा �नय��ण (ऐन , २०५२ बमोिजम 

अदालतमा म�ुा दायर भएका म�ुय म�ुय फम� तथा �यि�को �ववरण 
 

 4२ फम�ह� अदालतमा म�ुा दता�  

 �. 5,77,17,06,136।40 (�पैया पाँच अब�  सतह�र करोड स� लाख छ हजार एक सय छि�स 

र चा�लस पैसा मा�) �वगो तथा हदै स�म (३ वष�स�म) को कैद सजाय माग दावी ग�रएको  

 तथा उ� 4२ वटा फम�ह� म�येबाट �.  3,27,52,46,683।40 ( �पैया तीन अव� 

स�ाइस करोड बाउ� लाख छयाल�स हजार छ सय ��यासी र चाल�स पैसा) धरौट� रकम माग  

 र उ� 4२ वटा फम�ह� म�येबाट �. 22,57,98,139।- ( �पैया वाइस करोड स�ताउ� 

लाख अ�ठान�बे हजार एकसय उ�चा�लस) धरौट� वापतको रकम दािखला हनु आएको । 
 

 �याती �ा� एडीडास �ा�डका सामान पैठार� गर� ७५ करोड राज�व छल� 

१. �मतेर� इ�टरनशेनल (�थायी लेखा नं. ६०३०२५९६३) 

 �वगो र सजाय �. 75,96,31,908.40।- र जनह� ३ वष� कैद । 

 रसवुा भ�सार काया�लयबाट �म�त २०७५।०४।१५ गते ��ापनप� नं. M 8374 बाट �मतेर� 

इ�टरनशेनल (�थायी लेखा नं.) ६०३०२५९६३० का नाममा जाँचपास भएका मालव�तहु� ना. ५ ख 

६६५४ न�बरको मालवाहक सवार� साधन माफ� त ग�त�यतफ�  जाँदै गरेको अव�थामा यस �वभागले 

�नय��णमा �लई भौ�तक प�र�णको �ममा पैठार�कता�ले भ�सार �ब�द ु(��ापनप�) मा घोषणा गरेकोमा 

एक �क�समको मालसामानलाई अक�  �क�समको र एउटा देशमा उ�पादन भएको सामानलाई अक�  देशमा 

उ�पादन भएको भनी जाँचपास तथा ढुवानी गर� राज�व चहुावट गरेको । जाँचपास भएको 

मालब�तहु�मा मा Vest ८,८८० थान उ�लेख भएकोमा २३,६२९ सेट (भे� र क� ुसमेत) प�रमाण 

आयात गरेको, Baby Elastic Kattu १८,७९० र Elastic Kattu ५,८३५ उ�लेख भएकोमा उ�लेिखत 

सामानह� आयात भएको देिखंदैन । रा�यको तफ� बाट काननु काया��वयन गन�का ला�ग रसवुा भ�सार 

काया�लयमा ख�टएका भ�सार अ�धकृत प�व�कुमार ख�का र भ�सार जाँचक� �धरजकुमार थापाले रा�य 

��तको आ�नो दा�य�व पूरा नगर� राज�व कम असलु गर� आया�तत मालब�तकुो गलत घोषणा गरेर 
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रा�यलाई नो�सान र सामान धनीलाई फाइदा हनेु गैरकानूनी काय� (Meeting of Mind) मा संल�न 

भएको हदुाः ख�टएका कम�चार�ह�ले सामान पैठार�कता�ह�संग �मलेमतो गर� राज�व चहुावट (अनसु�धान 

तथा �नय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले �नषे�धत गरेको काम गर� सोह� ऐनको दफा ४ को क, ख, 

ग, घ, ङ, च र छ बमोिजम कसरु गरेको । सामानह�को मू�य, गणु�तर, आकार, नाप, �कृ�तबाट र 

उ�प�तको आधारमा फरक देिखन े�वाभा�वक आधारलाई नजरअ�दाज गर� भ�सार जाँचक� �धरजकुमार 

थापा र भ�सार अ�धकृत प�व�कुमार ख�काले अ�य ��तबाद�ह� समुन �े�, र�जनकुमार ��पाठ�, 

धनबहादरु तामा� र ड�बरबहादरु �े�संग आपसी मत स�लाहमा ��तबाद�ह�लाई फाइदा र रा�यलाई 

नो�सान हनेु गर� राज�व चहुावटको कसरु गरेको देिखएकोले २३,७२९ सेट ए�डडास ���टेड गेम 

सेटको (क�,ु भे�) को ज�मा कायम हनुे मू�य �. ७,५९,६३,१९०।१२ (अ��पी सात करोड 

उना�साठ� लाख ��स�ी हजार एकसय न�बे पैसा बा�) लाई राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा 

�नय��ण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) अनसुार �वगो कायम गर� ��तबाद�ह� समुन �े�, र�जनकुमार 

��पाठ�, रसवुा भ�सार काया�लयका भ�सार अ�धकृत प�व�कुमार ख�का र जाँचक� (ना.स.ु) �धरजकुमार 

थापालाई ऐ ऐनको दफा २३(१) बमोिजम �वगोको दो�बर सजाय गर� सो कसरुमा सामान पैठार� गन� 

तथा ढुवानी गन� �क उपल�ध गराउने र �क चलाउन े म�तयारको भ�ूमका �नबा�ह गन� ��तबाद�ह� 

धनबहादरु तामा� र ड�बरबहादरु �े�लाई ऐ ऐनको दफा २३(२) बमोिजम म�ुय अ�भय�ुलाइ हनुे 

सजायको आधा सजाय हनु माग दावी �लइ 2075।08।24 मा िज�ला अदालत काठमा�डौमा म�ुा 

दायर ग�रएको छ।उ�लेिखत कसरु गन� काय�मा �योग भएको ��तवाद� धनबहादरु तामा�को नाममा दता� 

रहेको ना ५ ख ६६५४ न�बरको सवार� साधन समेत ऐ। ऐनको दफा ३३ वमोिजम जफत हनु समेत 

माग दावी �लइ �म�त २०७५।0८।२४ मा िज�ला अदात काठमा�डौमा म�ुा ग�रएको । 

 

�स.नं. अ�भय�ुह�को नाम �वगो रकम सजाय ज�रवाना माग 

दावी 

�वगो र ज�रवाना समेत 

ज�मा रकम 

कैद 

माग 

दावी 

१.  /~hg lqkf7L 

 ;'dg >]i7 

 lw/hs'df/ 

yfkf 

 kljqs'df/ 

v8\sf 

 धनबहादरु 

तामा� 

 ड�बरबहादरु 

&,%(,^#,!().*$ 

&,%(,^#,!().*$ 

&,%(,^#,!().*$ 

 

&,%(,^#,!().*$ 

 

&,%(,^#,!().*$ 

 

&,%(,^#,!().*$ 

15,19,26,381.68 

15,19,26,381.68 

15,19,26,381.68 

 

15,19,26,381.68 

 

&,%(,^#,!().*$ 

 

&,%(,^#,!().*$ 

75,96,31,908.40 ३ वष� 

जनह� 

 

 

 

 

 

 

१.५ वष� 

 

१.५ वष� 
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�े� 

 ज�मा &,%(,^#,!().*$ 75,96,31,908.40 75,96,31,908.40  

 

२. सभुान इ�टरनेशनल (�थायी लेखा नं. ६०३३२१८९६) 

 �वगो र सजाय �. 18,08,880।- र ३ वष� कैद । 

 ��भवुन अ�तरा���य �बमान�थल भ�सार काया�लयको ��ापन प� नं. M२०८०१ बाट सभुान 

इ�टरनशेनल (�थायी लेखा नं. ६०३३२१८९३) का नाममा जाँचपास भएका मालव�तहु� बा १२ 

च ५९९८ न�बरको मालवाहक सवार� साधन माफ� त ग�त�यतफ�  जाँदै गरेको अव�थामा यस 

�वभागले �नय��णमा �लई भौ�तक प�र�णको �ममा पैठार�कता�ले भ�सार �ब�द ु (��ापनप�) मा 

घोषणा गरेको प�रमाण भ�दा ९४८ �पस बढ� WIND BREAKER फेला परेको स�व�धमा अनसु�धान 

गदा� पैठार� कता�ले ढुवानी गरेको साधनमा वढ� देिखएका मालव�तकुो भ�सार ��ापन प� वा 

म.ुअ.कर ऐन अनसुार मालव�तकुो कर �बजक साथमा �लई ओसारपसार गनु� पन�मा सो भएको 

नपाइएको हुँदा उ� ९४८ �पस WIND BREAKER चोर� पैठार� गर� ढुवानी गरेको �प� हनु 

आएको कारणले राज� चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ४(क) र (ग) 

वमोिजम राज� चहुावट गरेको प�ु� भएको हुँदा बढ� फेला परेको ९४८ �पस WIND BREAKER ऐ. 

ऐनको दफा ३३ बमोिजम जफत हनु र �वगोको दो�वर 12,05,920।- ज�रवाना र ३ वष�स�म 

कैद मागदावी �लइ भरत वहादरु अया�ल, सिुशला पा�डे �व�� म�ुा दायर ग�रएको ।उ�लेिखत 

कसरु गन� काय�मा �योग भएको ��तवाद� सा�ब�ी �े�को नाममा दता� रहेको बा. १२ च ५९९८ 

न�बरको सवार� साधन समेत ऐ. ऐनको दफा ३३ वमोिजम जफत हनु माग दावी �लइ �म�त 

२०७५।07।28 मा िज�ला अदात काठमा�डौमा म�ुा ग�रएको ।  

 

�स.नं. अ�भय�ुह�को नाम �वगो रकम सजाय ज�रवाना माग 

दावी 

�वगो र ज�रवाना 

समेत ज�मा रकम 
कैद माग दावी 

१.  भरत बहादरु अया�ल 

 सिुशला पा�डे 

 सा�ब�ी �े� 

 कृ�ण बहादरु  �े� 

६,०२,९६०।०० १२,०५,९२०।०० १२,०५,९२०।०० ३ वष� जनह� 

 ज�मा ६,०२,९६०।०० १२,०५,९२०।०० १२,०५,९२०।००  
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३. �छर�� ङटुप लामा र लो�सा� ते�ग ेलामा (10 �कलो 776.1 लाल सनु) 

 �वगो र सजाय �. ५४,२७,५७,१०५।- र ३ वष� कैद । 

 �छर�� ङटुप लामा र लो�सा� ते�गे लामाको साथबाट गोरखा िज�ला चमुन�ुी गा.पा. वडा नं. ३ 

�फ�लम भ�े �थानबाट वराम�दत 10 �कलो 776.1 लाल सनु बरामद गर� �वभागमा दािखला भइ� 

अनसु�धान गदा� आयात ��ापन प� तथा भ�सार �तरेको र�सद �न�सा, �माण प�ाउ ��तबाद�ह�ले 

दािखला गन� नसकेकोले ��तबाद�ह�को साथबाट बरामद भएको � ४,९३,४१,५५५।– बराबरको 

सनुको �नयमानसुार ला�ने र बझुाउन ुपन� राज�व चहुावट गरेको प�ु� हनुकुा साथै �वदेश चाइनाबाट 

�.४,९३,४१,५५५।- बराबरको सनु ख�रद गन� सोह� रकम बराबरको �वदेशी �व�नमय गैरकाननुी 

तबरबाट अपचलन गरेको प�ु� हनु आएकोले �नज ��तबाद�ह� िज�ला गोरखा चमुन�ुी गा.पा. वडा 

नं. ७ छेक�बार ब�ने मटुुप लामा भ�े �छ�र� ङटुप लामा र ऐ.ऐ. ब�ने लो�सा� ते�गे लामाको 

उ� काय� राज�व चहुावट( अनसु�धान तथा �नय��ण ) ऐन २०५२ को दफा ३, ४(क), ४(ग) 

तथा �वदेशी �व�नमय (�नय�मत गन�) ऐन २०१९ को दफा ३ र ९ग �वप�रत कसरु समेत गरेको 

देिखदा �नज ��तबाद�ह� िज�ला गोरखा चमुन�ुी गा.पा. वडा नं. ७ छेक�बार ब�ने मटुुप लामा भ�े 

�छ�र� ङटुप लामा र ऐ. ऐ. ब�ने लो�सा� ते�गे लामालाई राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा 

�नय��ण) ऐन २०५२ को दफा ३३ बमोिजम �नजह�बाट बरामद� दशी जफत हनु तथा ऐ ऐनको 

दफा २३ बमोिजम ��तबाद�ह�लाई सजाय गर� र �वदेशी �व�नमय (�नय�मत गन�) ऐन २०१९ को 

दफा १७(१) तथा १७(९) बमोिजम थप सजाय समेत गर� पाउन �म�त २०७५।07।2७ मा �ी 

गोरखा िज�ला अदालत, गोरखामा म�ुा दता� ग�रएको । 

 

�स.नं. अ�भय�ुह�को 

नाम 

�वगो रकम सजाय ज�रवाना माग दावी �वगो र ज�रवाना समेत 

ज�मा रकम 
कैद माग दावी 

१.  �छर�� ङटुप 

लामा   

 लो�सा� ते�ग े

लामा 

4,93,41,555।- ९,८६,८३,११०।- 

९,८६,८३,११०।- 

-/fh:j r'xfj^_    

१४,८०,२४,६६५।- 

१४,८०,२४,६६५।- 

-ljb]zL ljlgdo 

ckrng_ 

५४,२७,५७,१०५।- राज�व चहुावटको 

कसरुमा ३ वष� 

कैद जनह� 

 

�वदेशी �व�नमयको 

कसरु ३ वष� कैद 

जनह� 

 ज�मा   ५४२७५७१०५।-  
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४. अ�ण कुमार दास, रोशन कुमार महरा समेत (�वदेशी �वनीमय) 

 �वगो र सजाय �. 2,20,42,60,928।- र ३ वष� कैद । 

 अ�ण कुमार दास, रोशन कुमार महरा, �व�णदेुव राउत, महादेव राउत र �व�दे�र राउतले यस 

�वभागमा गरेका वयान �हर� ��तबेदन, बरामद� मचु�ुका, समेतको आधारमा �नज�ले अबैध �पमा 

�वदेशबाट रकम नेपाल �भ�याई �व�भ� �यि�ह�लाई �वतरण गर� अवैध �पमा �वदेशी म�ुाको 

कारोवार (ह�ुडी) गरेको वारदात �था�पत हनु आएको । ��तबाद�ह�को साथ तथा घरकोठाबाट 

बरामद� मचु�ुकामा उ�लेिखत नगद तथा बैक भौचर �यापटप मोवाइल चेक समेत बरामद भएको र 

सो बारेमा सोधपछु गदा� नेपाल सरकारको राज�व छल� गर� �वदेशबाट रकम मगाउने एबं रकम 

पठाउने अबैध ह�ुडीको कारोवार गद� आईरहेको भनी बताएको हदुा �नजह�बाट बरामद भई आएको 

ज�मा �.५५,३७,२००।– र प�ाउ ��तबाद�ह� अ�ण कुमार दास, रोशन कुमार महरा, �व�णदेुव 

राउत, �व�दे�र राउत र महादेव राउतलाई कारवाह�को ला�ग दािखला गरेको भ�े �हर�को ��तबेदन 

। �व�दे�र राउत र �व�णदेुव राउतले आ�नो नाममा दता� भएको फम�ले नेपाल �भ� आ�त�रक 

कारोवार गन� पाएको नेशनल �पन कोड �योग गरेर �वदेशबाट अबैध �पमा नेपालमा रकम िझकाई  

�वतरण गर� �यस बापत �नजह�लाई �ा� हनुे �वदेशी म�ुा नेपाल सरकारको खातामा ज�मा नगर� 

�व�णदेुव राउत माफ� त गैरकाननुी �पमा �व�� �वतरण समेत गर� �व�� ख�डका ��तबाद�ह�ले 

मनी �ा�साफर �यवसायको आडमा गैर का◌ुननी �पमा अबैध �पमा �वदेशी �व�नमय अपचलन गर� 

ह�ुडी �यवसाय गरेको देिखदा ��तबाद� �व�दे�र राउतको घरबाट बरमद भएको कागजतह�बाट 

देिखएको �नजह�ले सनाखत गरेको �व�भ� समयमा �व�भ� �यि�ह�लाई भ�ुानी �दएको र भ�ुानी 

�लएको ज�मा रकम � १३,२२,२९,१०८।- (अ��पी ते� करोड बाइस लाख उना�तीस हजार 

एक सय आठ) र �नजह�को साथबाट बरामद भएको नगद ज�मा �.५५,३७,२००।– समेत कुल 

ज�मा � १३,७७,६६,३०८।–(अ��पी ते� लाख सतह�र लाख छैस�ी हजार तीन सय आठ) 

�वदेशी �व�नमय(�नय�मत गन�) ऐन २०१९ को दफा १७(१) अनसुार �वगो कायम गर� बरामद� 

�वगो जफत गर� सोह� ऐनको सोह� दफा अनसुार ��तबाद�ह� अ�ण कुमार दास, रोशन कुमार 

महरा, �व�णदेुव राउत, महादेव राउत र �व�दे�र राउतलाई सजाय हनु र ऐ. ऐनको दफा १७(९) 

बमोिजम कैद समेत हनु �म�त २०७५।07।2९ मा �ी धनषुा िज�ला अदालत, जनकपरुमा 

अदालतमा म�ुा दता� ग�रएको । 
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�स.नं. अ�भय�ुह�को नाम �वगो रकम सजाय ज�रवाना माग 

दावी 

�वगो र ज�रवाना समेत 

ज�मा रकम 

कैद 

माग 

दावी 

१.  अ�ण कुमार 

दास 

 रोशन कुमार 

महरा 

 �व�णदेुव राउत 

 महादेव राउत  

  �व�दे�र राउत 

१३,७७,६६,३०८।- 41,32,98,924।- 

 

41,32,98,924।- 

 

41,32,98,924।- 

41,32,98,924।- 

 

41,32,98,924।- 

2,20,42,60,928।- ३ वष� 

कैद 

जनह� 

 

५. वहादरु तामा� (५ �कलो�ाम ) 

 �वगो र सजाय �. 12,45,25,000।- र ३ वष� कैद । 

 काठमा�डौ िज�ला तारके�र नगरपा�लका वडा नं ३, तीन�प�ले ि�थत सडकमा रसवुाको �टमरेुबाट 

काठमा�डौतफ�  आउंदै गरेको पासांग �हाम ु यातायातको बा.२ ख ६३८१ न�बरको साव�ज�नक 

भाडाको बसमा या�ा गर�रहेका िज�ला रसवुा, गोसाईकु�ड गाउँपा�लका वडा नं १ दाहालफेद� ब�न े

बष� १८ बताउने सो बहादरु तामाङको शर�र चेक जाँच गदा� ५ �कलो�ाम (थान ५) सनु कालो 

टेपले बेर� लकुाई �छपाई राखेको अव�थामा फेला पर� �वभागमा दािखला भइ� अनसु�धान गदा� 

��तवाद� बहादरु तामाङले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� बरामद भएको सनु आफुलाई चीनको 

के�ङमा दोज� भ�े मा�छेले ��त के.जी. ५०,०००/- (पचास हजार) को दरले �दएको, काठमा�डौ 

पगेुप�छ सनु �लने मा�छेको वी �याट आइ.डी. �द�छु र उ� �यि�लाई स�पक�  गर� सनु बझुाउन ु

भनेकाले मैले उ� सनु बोक� आएको हो भनी बयान गरेको । यसर� यी ��तवाद� आफूबाट सनु 

बरामद भएकोमा सावीतै भएका र �नजले बरामद भएको सनुको बैध �ोत समेत खलुाउन नसकेको 

हुँदा यी ��तवाद�ले �बना इजाजत अ�य मलुकुबाट भ�सार चोर� पैठार� गर� राज�व चहुावट गर� 

�याएको देिखएको हुँदा �नज ��तवाद�ले राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, २०५२ 

को दफा ४(क) र (ग) बमोिजम  कसरु गरको प�ु� हनु आएको । बरामद भएको सनुको म�ुय 
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वारदात भएको �म�त २०७५/०६/१६ ��त १० �ाम सनुको म�ुय �. ४९,८१०/- (उना�चास 

हजार आठ सय दश) को दरले ५००० �ाम सनुको हनु आउने ज�मा मू�य �. 

२,४९,०५,०००/- (दईु करोड उना�चास लाख पाँच हजार)  लाई थोक मू�य मानी राज�व 

चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन २०५२ अनसुार  �बगो कायम गर�  सो�ह ऐनको दफा 

२३(१) बमोिजम सजाय हनु मागदावी स�हत बरामद भएको सनु चीनको के�ङबाट �याएको हो 

भनी ��तवाद� आफैले बयानमा उ�लेख गरको र सो सनुको भ�ुानीको �ोत पेश गनु�होला भनी माग 

गदा� �नजले पेश गन� नसकेको हुँदा वारदात भएको �दन मा�थ उ�लेिखत सनुको म�ुय ��त १० 

�ामको म�ुय �. ४९,८१०/- (उना�चास हजार आठ सय दश)  को दरले ५००० �ाम सनुको 

हनु ेम�ुय �. २,४९,०५,०००/- (दईु करोड उना�चास लाख पाँच हजार ) नेपाल� �प�या बराबर 

हनु े �वदेशी म�ु भ�ुान गरको �वत: �मािणत हनुे हुँदा उ� सनु �याउन �नज ��तवाद�ले अबैध 

�पमा �वदेशमा भ�ुानी गर� �वदेशी �व�नमय अपचलन गरेको देिखएको हुँदा �वदेशी �व�नमय 

(�नय�मत गन�) ऐन २०१९ को दफा ३,४ र ५(२) बमोिजमको कसरु गरको देिखएकाले ऐ ऐनको  

१७(१)  बमोिजम �नजले सनु �क� भ�ुानी गरेको �. २,४९,०५,०००/- (दईु करोड उना�चास 

लाख पाँच हजार)  �बगो कायम  गर� ऐ ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ज�रवाना र ऐ ऐनको दफा 

१७(९) बमोिजम कैद सजाय र राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 

३३ बमोिजम बरामद� दशी सनु जफत हनेु गर� पाउन �म�त २०७५।0७।2७ मा �ी काठमा�डौ 

िज�ला अदालत, बबरमहलमा म�ुा दता� ग�रएको । 

 

�स.नं. अ�भय�ुह�को नाम �वगो रकम सजाय ज�रवाना माग 

दावी 

�वगो र ज�रवाना समेत 

ज�मा रकम 
कैद माग दावी 

१. वहादरु तामा� २,४९,०५,०००।- 49,810,000।- 

-/fh:j r'xfj^_    

7,47,15,000।- 

-ljb]zL ljlgdo 

ckrng_ 

12,45,25,000।- राज�व चहुावटको 

कसरुमा ३ वष� 

कैद 

 

�वदेशी �व�नमयको 

कसरु ३ वष� कैद 

 ज�मा   12,45,25,000।-  

 


