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प्रसे ववऻप् ती 
 

ननशा गरुुङ्ग य काठभाडौं भ्मटुावयको ननभााण गने जरेश्वय स्वच्छन्त्द ववकोई ववल्डसा प्रा.नर.का 
संचारक भनोज कुभाय बेटवार सभेत ४ जना उऩय हनु्त्डड गयी ववदेशी ववननभम अऩचरन 

गयेको अनबमोगभा काठभाडडौ न्त्जल्रा अदारतभा नभनत २०७६।०४।१५ गते भदु्दा दामय। 
 

प्रनतफादी भध्मेकी ननशा गरुुङ्गरे आफ्नो नसंगाऩयुभा यहेका आपन्त्त सानथ बाई य अन्त्म ब्मन्त्िहरुसंग जरेश्वय 
स्वच्छन्त्द ववकोई ववल्डसा प्रा.नर.रे ननभााण गरय याखेको काठभाडौं भ्मटुावय ननभााणभा रगानी गने सभेत बनी 
यकभ संकरन गयी फैवकंग प्रविमा बन्त्दा फावहय गई नेऩार याष्ट्र फैकको कुनै अनभुती ननरई गैय काननुी 
रुऩभा हडुडीको भाध्माभफाट यकभ भगाई ल्माई प्रनतफादी भध्मेका याज कुभाय ववष्ट य ननजका बाई न्त्शव 
ववष्टको सहमोगभा काठभाडौं भ्मटुावयको ननभााण गने जरेश्वय स्वच्छन्त्द ववकोई ववल्डसा प्रा.नर.का संचारक 
भनोज कुभाय बेटवारसंग सभेत नभरेभतो गयी यकभ प्रमोग तथा ववनबन्न ब्मन्त्िहरुराई ववतयण सभेत गयेको 
कुया ऩषु्टी हनु आएको । 

 

यकभ फयाभद बएको ब्मन्त्ि याज कुभाय ववष्ट ननशा गरुुङ्गकोभा कामायत कभाचायी बएको य ननजको साथफाट 
फायभद बएको यकभ य चेक तथा बौचयहरुको सभेत ननशा गरुुङ्ग सभेत संचारक यहेको अनबताब भल्टी 
प्रऩोज प्रा.नर. रगामतका पभारे कुनै ऩनन कायोवाय नगयेको बनी सम्फन्त्धीत आन्त्तरयक याजस्व कामाारमभा 
शनु्त्म वववयण ऩेश गयेको, तय उि पभाहरुको फैक खाताभा ब्मफसावमक आम्दानी बनी ठुरो नगद फायम्फाय 
जम्भा गने य ननकाल्ने गयेको सभेत देन्त्खएको य याजकुभाय ववष्टसंग फयाभद बएको ववनबन्न ब्मन्त्िहरुको 
नाभको खाताभा जम्भा गयेको बौचयभा उल्रेन्त्खत यकभको श्रोत य के फाऩतको यकभ हो बनी स्वमं याज 
कुभाय ववष्ट य ननशा गरुुङ्गरे सभेत स्ऩष्ट ऩाना सभेत नसकेको देन्त्खदा ननजहरुरे ववदेशी ववननभम (ननमनभत 
गने) ऐन २०१९ को दपा ३, ३ख य ४ को ब्मफस्था तथा दपा १२ फभोन्त्जभ जायी ववप्रषेण ननमभावरी, 
२०६५ को ववऩरयत ववना इजाजत नसंगाऩयुभा ववनबन्न ब्मन्त्िहरुसंग साऩटीको रुऩभा यकभ नरई सो यकभ 
गैयकाननुी फाटोफाट नेऩार नबत्र्माई याज कुभाय ववष्ट य न्त्शव ववष्टको सहमोग य संरग्नताभा भनोज कुभाय 
बेटुवार भापा त काठभाडौं भ्मटुावयभा रगानी गयेको तथा नेऩारभा ववनबन्न ब्मन्त्िहरुराई ववतयण गयेको 
देन्त्खएको हदुा फयाभद बएको नेऩारी रुऩैमा २६,१५,०००।- तीन थान चेकभा उल्रेन्त्खत यकभ 
रु.३४,००,०००।- य नसंगाऩयुफाट गैयकाननुी तवयरे नेऩार नबत्र्माएको यकभ बिुानी गना प्रमोग बएको 
साथै प्रहयी प्रनतफेदन साथ ऩेश बएको १०४ थान ववनबन्न फैकको बौचयहरुभा उल्रेन्त्खत यकभ 
रु.४,००,२७,८५०।- सभेत जम्भा रु.४,६०,४२,८५०।- (अऺरुऩी चाय कयोड साठी राख फमानरस हजाय 
आठसम ऩचास) ववगो कामभ गयी प्रनतफादीहरु याज कुभाय ववष्ट, न्त्शव ववष्ट, भनोज बेटुवार य ननशा गरुुङ्गराई 
ववदेशी ववननभम(ननमनभत गने) ऐन २०१९ को दपा १७(१) फभोन्त्जभ ववगोको ३ गणुा सजाम तथा सोही  
ऐनको दपा १७(९) फभोन्त्जभ ३ वषा कैद सजाम सभेत गयी फयाभद दशी सभेत जपत हनु भाग दावी नरई 
काठभाडडौ न्त्जल्रा अदारतभा नभनत २०७६।०४।१५ गते भदु्दा दताा गरयएको । 


