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लललतपरु  

प्रसे ववज्ञन्त् त 
 

राजस्व अनसुन्त्धान ववभागबाट लनम्न वववरण सवहतको राजस्व चहुावट सम्बन्त्धी मदु्धा उच्च अदालत 
पाटन, लललतपरुमा लमलत २०७९।०७।२९ गते मदु्दा दार्र गररएको छ। 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणः  

 न्त्जल्ला सलााही हररवन नगरपाललका वडा नं. ११, स्थार्ी वतन भएको  खड्ग बहादरु लबश्वकमााको नाती   
लबर बहादरु लबश्वकमााको छोरा वकरण लबश्वकमाा  

 न्त्जल्ला धनषुा सालबक पषु्पवलपरु गा.लब.स. वडा नं. ६ हाल धनषुा न्त्जल्ला लमलथला न.पा. वडा नं. ४ 
स्थार्ी वतन भएको हषामान न्त्िलसङ्ग तामाङ्गको छोरा कमल कुमार लामा 

२.  कसरुको संन्त्ि त वववरणः 
सलााही हररवन नगरपाललका वडा नं. ४ स्थार्ी बसोबास भएको वकरण लबश्वकमााले चलाई ल्र्ाएको 
प्रदेश २ -03-001ख 1997 नं. को ढुवानीको साधनमा लबना लबल लबजकको लबलभन्न कपडाहरु 
लकुाई लछपाई ओसार पसार गरीरहेको अवस्थामा बरामद भएकोले भंसार महसलु तथा मलु्र् अलभववृद्ध 
कर छली गरेको।  
 

३.  कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदाववः 
प्रलतवादीहरु वकरण लबश्वकमाा र कमल कुमार लामाले गरेको उपरोक्त कार्ा राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान 
तथा लनर्न्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले लनषेध गरेको कार्ा गरी सोही ऐनको दफा ४ (क),(ख) र 
(झ) बमोन्त्जमको राजस्व चहुावटको कसूर अपराध गरेको पषु्टी हनु आएकोले प्रदेश २ -03-001ख 
1997 नम्बरको ट्रकबाट बरामद भएको कपडाको लबगो रु.18,41,248।- लाई राजस्व चहुावट 
(अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन २०५२(पवहलो संसोधन) को दफा २(छ१) बमोन्त्जम लबगो कार्म गरी 
राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन २०५२ (पवहलो संसोधन) को दफा ४छ अनसुार भन्त्सार 
महशलु रु.3,68,250।- म.ुअ.कर रु.2,87,235।- समेत गरी जम्मा रु.२४,96,733।- (अिरुपी 
चौलबस लाख छर्ानब्बे हजार सात सर् तेन्त्िस) राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ 
(पवहलो संसोधन) को दफा २३(१) बमोन्त्जमको सजार् हनु तथा सोही ऐनको दफा २३(४) बमोन्त्जम 
बझुाउनपुने राजस्व रकमको ब्र्ाज समेत असलु उपर हनुको साथै बरामद भएको कपडा तथा उक्त 
कपडा ओसार पसारमा संलग्न प्रदेश २ -03-001ख 1997 नं. को ढुवानीको साधन समेत सोही 
ऐनको दफा ३३ बमोन्त्जम जफत हनु मागदावी ललई अलभर्ोग पर दार्र  गररएको ।  

 

लस.नं. प्रलतवादी ववगो सजार् हनेु ववगो सजार्को माग दावी 
१ वकरण लबश्वकमाा  

कमल कुमार लामा २४,96,733।- २४,96,733।- 49,93,4६6।- 

 

सूचना अलधकारी 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 


