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प्रशे विज्ञप्ति 

 

मस याजश्व अनसुन्धान विबागफाट प्तनम्न विियण सवितको विदेशी विप्तनभम सम्फन्न्ध भदु्दा  धाददङ्ग 
न्जल्रा अदारतभा प्तभप्तत 2079/06/06 गते भदु्दा दामय गरयएको छ । 

 

१ अप्तबमकु्तको विियण 
भेिा करिायको नाप्तत न्ियकुट करियको छोया िर्ष २८ को न्जल्रा निरऩयासी साविक भनयी 
गा.वि.स.२ िार सयािर गाउॉऩाप्तरका िडा नॊ. ३ वऩप्रा स्थामी ितन बएका आनन्द प्रसाद करिाय । 
 

2.  कसयुको सॊन्िि विियण 
अस्थामी प्रियी ऩोष्ट प्तसम्रे  धाददङ्ग  ि.नॊ. ५८९१ प्तभप्तत २०७५/०३/१४ को ऩत्रसाथ ऩठाइएको 
विदेशी विप्तनभम अऩिरन सम्फन्धी कसूयभा न्जल्रा निरऩयासी साविक भनयी गा.वि.स.२ िार 
सयािर गाउॉऩाप्तरका िडा नॊ. ३ वऩप्रा स्थामी ितन बएका आनन्द प्रसाद करिाय राई ऩक्राउ गयी 
फयाभदी भिुलु्का सवित कायफािीको राप्तग प्तभप्तत २०७५/०३/१४ 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 
सूिनाको फदुा नॊ. ४ को कुनै विदेन्श नागरयकरे नेऩार आउॉदा ल्माएको यकभ बन्साय स्िघोर्णा 
गयेकोभा फािेक ५ ,००० U.S.$ य नेऩारीरे 1500  U.S.$ िा सो फयाफयको ऩरयिर्तमष विदेशी भदु्रा 
बन्दा फढी वपताष रैजान नऩाउने गरय योक रागएकोभा मी प्रप्ततिादी  आनन्द प्रसाद करिायफाट 
फयाभद बएको  उक्त विदेशी भदु्राको िायदात प्तभप्ततको सटिी दय अनसुाय िनुे जम्भा नेऩारी रुऩैमा 
43,७4,000।- फाट अऩिरन कायोफाय गयेको देन्िई  विदेशी विप्तनभम (प्तनमप्तभत गते) ऐन, २०१९ 
को दपा १२ य सो दपारे ददएको अप्तधकाय फभोन्जभ नेऩार याष्ट्र फैंकरे 2072/8/6 गते जायी 
गयेको सूिनाफाट सोिी ऐनको दपा १७ को उऩदपा (१) फन्िषराऩ कसूय गयेको ऩवुष्ट िनु आएकोरे 
उक्त कसूयभा प्तनज प्रप्ततिादीराई विगो  न.ेरु.43,७4,000।- (प्तत्रिाप्तरस िजाय िौित्तय िजाय भात्र)  
कामभ गयी सोिी ऐनको दपा १७ को उऩदपा (१) फभोन्जभ सजाम बई दन्श यकभ  जपत गयी 
जयीिाना सभेतको भाग दािी प्तरइ धाददङ्ग न्जल्रा अदारतभा भदु्दा दताष गरयएको छ ।  

 
सूिना अप्तधकायी 

याजस्ि अनसुन्धान विबाग 


