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प्रशे विज्ञप्ति 

 

मस याजश्व अनसुन्धान विबागफाट प्तनम्न विियण सवितको विदेशी विप्तनभम सम्फन्न्ध भदु्दा  काठभाडौं न्जल्रा 
अदारतभा प्तभप्तत 2079/05/31 गते भदु्दा दामय गरयएको छ । 

 

१. अप्तबमकु्तको विियण 
भनबुाई ऩटेरको नाती, घनश्माभबाई ऩटेर को छोया  स्थामी ठेगान 2 parklands, नैयोिी केन्मा बएका ईभेर 
ठेगाना rockyn@yahoo.com, सम्ऩकक  नॊ. +254710186393 यािदानी नॊ. Z5565715 बएको बायप्ततम नागरयक िर्क 
43 को अॊकुय घनश्माभबाई ऩटेर । 

 
 

2.  कसयुको सॊन्िि विियण 
प्तभप्तत२०७9।04।२1 गते अन्दाजी १4 :०5 फजे फ्राई दिुईको उडान नॊ FZ-540द्वाया काठभाडौंफाट दफुई 
जना  रागेका मात्र ुबायतीम नागरयक यािदानी नॊ. Z5565715 िािक िर्क 43 को ANKUR GHANSHYAMBHAI 

PATEL रे प्तत्रबिुन अन्तयाकविम विभानस्थरको अन्तयाविम उडान तपक को प्रस्थान िोल्ड ब्मागेज चेवकङ एरयमाको 
A साइडको X-Ray Machine भा Screening गने क्रभभा प्तनजरे फोकी आएको साइड ब्मागप्तबत्र अभेयीकी डरय 
3600 (प्ततन िजाय छ सम), Pound Sterling 2130 (दईु िजाय एक सम प्ततस), मयुो 3,400।-(तीन िजाय 
चाय सम), UAE ददयाभ 4,465(चाय िजाय चाय सम ऩैसाठ्ठी) य Kenya Shilliings 4,650।-(चाय िजाय छ 
साम ऩचास) भदु्रा अफैध रुऩभा रकुाई प्तछऩाई फावियी भरुभुतपक  रैजान रागेको अिस्थाभा पेरा ऩायीएको िुॉदा 
प्तनजराई प्तनमन्त्रणभा प्तरई खानतरासी गदाक फयाभदीत भचुलु्का प्तभप्तत 2079/04/21  ऩक्राउ गयी फयाभदी 
भचुलु्का सवित मसै आिश्मक अनसुन्धान तथा कायफािीको राप्तग प्तभप्तत २०७7/०4/22 गते मस विबागभा 
ऩेश गयेको । 

 

3.  कामभ यिेको विगो य सजामको भागदिी 
विदेशी विप्तनभम प्तनमप्तभत गने ऐन 2019 को दपा 3,4,5 तथा प्तभप्तत २०७५।१२।२६ को सूचनाको फदुा 
नॊ. ४ को कुनै विदेन्श नागरयकरे नेऩार आउॉदा ल्माएको यकभ बन्साय स्िघोर्णा गयेकोभा फािेक ५००० 
U.S.$ िा सो फयाफयको ऩरयिर्तमक विदेशी भदु्रा बन्दा फढी वपताक रैजान नऩाउने गरय योक रागएकोभा मी 
प्रप्ततिादी अॊकुय घनश्माभबाइ ऩटेर रे जम्भा ने.रु.6,35,400।- फयाफयको ऩरयिर्तमक विदेशी विप्तनभम अिैध 
रुऩभा ओसायऩसाय गयेको देन्खएको सभेतका उल्रेन्खत आधाय प्रभाणिरुफाट मी प्रप्ततफादी अॊकुय घनश्माभबाइ 
ऩटेररे उक्त अिैध विदेशी भदु्राको िनुे ने.रु. 6,35,400।- फयाफयको विदेशी विप्तनभम  अऩचरन कायोफाय 
गयेको देन्खई विदेशी विप्तनभम (प्तनमप्तभत गते) ऐन, २०१९ को दपा १२ य सो दपारे ददएको अप्तधकाय फभोन्जभ 
नेऩार याि फैंकरे प्तभप्तत २०७८।०९।२३ भा जायी गयेको ऩरयऩत्र तथा सोिी ऐनको दपा १७ को उऩदपा 
(१) फन्खकराऩ कसूय गयेको ऩवुि िनु आएकोरे उक्त कसूयभा प्तनज प्रप्ततिादीराई विगो ने.रु. 6,35,400।- 
(अिरुऩी छ राख ऩैतीस िजाय चाय सम )जपत गयी जयीिाना सभेत को भाग दािी  प्तरई काठभाडौं न्जल्रा 
अदारतभा भदु्दा दताक गरयएको छ । 

 
सूचना अप्तधकायी 

   याजस्ि अनसुन्धान विबाग  


