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राजस्व अनसुन्त्धान ववभागबाट लनम्न वववरण सवहतको ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, २०१९ सम्बन्त्धी 
मदु्दा नवलपरासी न्त्जल्ला अदालतमा लमलत २०७८।१२।२५ मा दार्र गररएको छ। 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणिः  

 न्त्जल्ला नवलपरासी (ब.स.ुप.), सरावल गाउँपाललका वडा नं.-४ वडसारी भई भारतीर् आधारकाडा 
नम्बर 2252 5360 0268 भएका बषा २१ का सलमर खान । 

 न्त्जल्ला नवलपरासी(बसपु), पाल्हीनन्त्दन गाउँपाललका वडा नं. ४ स्थार्ी ठेगाना भएका बषा ३५ का 
र्ोगेन्त्र र्ादव । 

 छोरा न्त्जल्ला नवलपरासी(बसपु), बदाघाट नगरपाललका वडा नं. १३ स्थार्ी ठेगाना भएका बषा ३९ 
का कृष्ण प्रसाद काफ्ले । 

 न्त्जल्ला नवलपरासी(बसपु)ु, हुसीकोट गाउँपाललका वडा नं. ३ लगरुवारी स्थार्ी ठेगाना भएका बषा 
४८ का इश्वरी प्रसाद रेग्मी । 

 न्त्जल्ला नवलपरासी(बसपु), ससु्ता गाउँपाललका वडा नं. 2 फेनराबजार स्थार्ी ठेगाना भएका बषा ४१ 
का रमेश कलवार । 

२. कसरुको संन्त्ि त वववरणिः प्रलतवादीहरु सलमर खान, र्ोगेन्त्र र्ादव, कृष्ण प्रसाद काफ्ले र ईश्वरी प्रसाद रेग्मीले 
ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, २०१९ को दफा ३, ४ र ५ तथा अन्त्र् सम्बद्ध काननु ववपरीतको 
कसरु गरेको देन्त्खएको । 

 

३. कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदावविः प्रलतवादीहरु सलमर खान, र्ोगेन्त्र र्ादव, कृष्ण प्रसाद काफ्ले र 
ईश्वरी प्रसाद रेग्मीले ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, २०१९ (संशोधन सवहत) को दफा ३, ४ र ५, 
सोही ऐनको दफा १२ को अलधकार प्रर्ोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्त्रीर् कार्ाालर्, ववदेशी ववलनमर् 
व्र्वस्थापन ववभागले लमलत २०७६/०९/०९ मा जारी गरेको एकीकृत पररपर-२०७६ को दफा १.११.६ 
मा भएको व्र्वस्थाले ] लनषधे गरेको कार्ा गरेको देन्त्खन आएकोले बरामदीत भारतीर् रुपैर्ाँ 
भा.रु.९,००,०००।- (नौ लाख) को नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ववलनमर् ववक्री दर बमोन्त्जम ने. 
रु.१४,४१,३५०।- (अिरुपी चौध लाख एकचाललस हजार तीन सर् पचास) र भारतीर् मरुा सटही गने 
प्रर्ोजनको लालग सलमर खान र र्ोगेन्त्र र्ादवले ललइ आएको लनजहरुको साथबाट बरामद भएको नेपाली 
रुपैर्ाँ रु.१८,५०,०००।- (अठार लाख पचास हजार) समेत गरी जम्मा ववगो ने.रु.३२,९१,३५०।- 



(अिरुपी बन्त्िस लाख एकानब्वे हजार तीन सर् पचास) कार्म गरी ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, 
2019 को दफा 17(1) बमोन्त्जम हदै सम्मको जररबाना गरी पाउन र बरामद भएको भारतीर् रुपैर्ाँ 
भा.रु. 2000।- को २०७ थान, भा.रु.500।- दरका नोट ९७२ थान गरी जम्मा भा.रु.९,००,०००।- 

(नौ लाख) र नपेाली रुपैर्ाँ ने.रु.१०००।- दरको १०६९ थान, ने.रु.५००।- दरको १५६२ थान गरी 
जम्मा ने.रु.१८,५०,०००।- (अठार लाख पचास हजार) जफत गने समेतको मागदावी ललइएको । 
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