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राजस्व अनसुन्त्धान ववभागबाट लनम्न वववरण सवहतको राजस्व चहुावट सम्बन्त्धी मदु्धा उच्च अदालत पाटन, 
लललतपरुमा लमलत 2079।01।22 गते मदु्दा दार्र गररएको छ। 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणिः 
 न्त्जल्ला काठमाडौँ महानगरपाललका वडा नं. २७, स्थार्ी ठेगाना भएको श्री अन्त्तरा इन्त्टरनेशनल 

(स्था.ले.नं. 301811613) का प्रोप्राईटर। 

२. मलतर्ारहरिः  

 न्त्जल्ला डोटी, ददपार्ल लसलगढी नगरपाललका वडा नं. 4, स्थार्ी ठेगाना भएका श्री अन्त्तरा इन्त्टरनशेनल 
(स्था.ले.नं. 301811613) का लेखापरीक्षक श्री गणेश बहादरु के.सी.। 

 न्त्जल्ला धनषुा, लक्ष्मीलनर्ााँ गाउाँपाललका वडा नं. 6 स्थार्ी ठेगाना भएका श्री अन्त्तरा इन्त्टरनेशनल 
(स्था.ले.नं. 301811613) का लेखापरीक्षक श्री श्र्ाम सनु्त्दर र्ादव। 

 

३. कसरुको संन्त्क्ष त वववरणिः श्री अन्त्तरा इन्त्टरनेशनल (स्था.ले.नं. 3018111613) ले राजस्व चहुावट 
गने मनसार्ले जालसाजीरू्क्त, नक्कली तथा झटु्टा मूल्र् अलभबवृद्ध कर ववजक खररद गरी ववत्तीर् 
वववरणहर तथा आर् वववरणहर तर्ार गरी प्रचललत आर्कर ऐन तथा मलु्र् अलभबवृद्ध कर ऐन तथा 
लनर्महर बमोन्त्जम लतनुापने कर नलतरी राजस्व चहुावटको कार्ा गरेको।  

 

४. कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदावविः राजस्व अनसुन्त्धान (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, 
2052 (पवहलो संसोधन सवहत) को दफा 3 ले लनषेलधत सोही ऐनको दफा 4(क), (च), (ज) र (झ) 
बमोन्त्जमको कसरु गरेको पषु्टी हनु आएकोले सोही ऐनको दफा 2(छ१) हनु आउने म.ुअ.कर तफा  र. 
2,50,45,311।- र आर्कर तफा  र. 6,03,32,243।- समेत जम्मा हनु आउने कुल ववगो र. 
8,53,77,554।- (आठ करोड लरपन्न लाख सतहत्तर हजार पााँच सर् चौवन्न रपैर्ा मार) राजस्व 
चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो संशोधन सवहत) को दफा 23(१) बमोन्त्जम 
प्रलतवादीहरमध्रे् मखु्र् अलभर्कु्तलाई ववगो र. 8,53,77,554।- असलु गरी सोही ऐनको दफा 
23(१)(ग) र (४) बमोन्त्जम कैद सजार् हनु तथा दफा 23(१) बमोन्त्जम कार्म भएको ववगोको शत 
प्रलतशत र. 8,53,77,554।जररवाना समेत हनेु जम्मा र. 17,07,55,108।- (अक्षरेपी र. सर 
करोड सात लाख पचपन्न हजार एक सर् आठ रपैर्ा मार) मागदावी ललई अलभर्ोग पर दार्र 
गररएको। साथै मलतर्ारहरलाई सोही ऐनको दफा 23(3) बमोन्त्जम सजार् हनु मागदावी गररएको । 
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