
 

नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 

 
 

मममत: २०७9।०2।१0 
 

प्रसे ववज्ञप्ती 
राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् कोहलपरुबाट मनम्न वववरण सवहतको राजस्व चहुावट सम्बन्त्धी मदु्दा 
उच्च अदालत तलुसीपरु नेपालगन्त्ज इजलासमा मममत २०७9।०2।10 गतेमा दार्र गररएको। 

१. अमभर्कु्तको वववरण: 
 न्त्जल्ला बााँके, नेपालगन्त्ज उप-महानगरपामलका वडा नं. १४, वस्ने बषा 35 का आमलर्ा टे्रड एण्ड 

सप्लार्सा (स्था.ले.नं. 614257526) का संचालक मोहम्मद मेहेमदु अन्त्सारी । 

 न्त्जल्ला बााँके, नेपालगन्त्ज उप-महानगरपामलका वडा नं. 08, वस्ने बषा 50 का भन्त्सार एजेन्त्ट नं. 
473 छोतेन इन्त्टरप्राइजेजका प्रमतमनधी मोहम्मद समलम मसविकी । 

 न्त्जल्ला बााँके, नेपालगञ्ज उप-महानगरपामलका वडा नं. १६, जैसपरु बस्ने ओमसम सैर्ादको छोरा 
वषा 35 का मोहमद आररफ सैर्ाद । 

 न्त्जल्ला दाङ तलुसीपरु उपमहानगरपामलका वडा नं ७ स्थार्ी ठेगाना भई नेपालगंज भन्त्सार कार्ाालर्का 
तत्कालीन भन्त्सार अमधकृत (नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समहह, रा.प.ततृीर् शे्रणी, कमाचारी संकेत नं- 
173167) टोप बहादरु भसुाल ।  

 न्त्जल्ला धनकुटा महालक्ष्मी गाउाँपामलका वडा नं ५ स्थार्ी ठेगाना भई नेपालगंज भन्त्सार कार्ाालर्का 
तत्कालीन भन्त्सार जााँचकी नार्ब सबु्बा (नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समहह, रा.प.अनं प्रथम शे्रणी, 
कमाचारी संकेत नं- 169652)  रेवतीराज मगरी । 

 न्त्जल्ला काठमाण्डौँ, काठमाण्डौं महानगरपामलका बौि स्थार्ी ठेगाना भइ भन्त्सार ववभाग अन्त्तगात भन्त्सार 
एजेन्त्ट भै काम गदै आएका भन्त्सार एजेन्त्ट नं. ४७३ छोतेन इन्त्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर मडन्त्ल्लराम 
तामाङ्ग । 

2. कसहरको संन्त्िप्त वववरण: राजस्व छमल भईरहको गोप्र् सचुनाको आधारमा र्स कार्ाालर्बाट 
खवटएको गस्ती टोमलले नपेालगन्त्ज भन्त्सार कार्ाालर् नेपालगन्त्जमा र्.ुपी.40टी.4259 नम्बरको 
मममन ट्रक नेपालगन्त्ज भन्त्सार कार्ाालर् नेपालगन्त्जको पररसर मभर रोवकई राखेको अवस्थामा 
मनर्न्त्रणमा मलई हेदाा भन्त्सार प्रज्ञापन परमा मालबस्तकुो घोषणामा फरक पाररएको, मालबस्तकुो 
मलु्र् घोषणा गदाा अस्वभाववक न्त्र्हन मलु्र् घोषणा गरेको, प्रज्ञापनपरमा घोषणा गरेभन्त्दा बढी 
मालसामान भौमतक गणनामा भेवटएको, बरामदी मालबस्त ुभन्त्सारमा घोषणा नै नगरी पैठारी गरेको, 
मालबस्तकुो घोषणा गदाा Country of origin, बनावट गणुस्तर ववशेषता महल्र् फरक पारी घोषणा 
गरेको, मालवस्तकुो मलु्र् अस्वभाववक तररकाले न्त्र्हन घोषणा गरर देन्त्खाँदा राजस्व चहुावटको कार्ा 
गरेको । 

3. कार्म भएको मबगो र सजार्को मागदावी:  
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 प्रमतवादी मध्रे्  अमलर्ा टे्रड एण्ड सप्लार्साका संचालक मोहम्मद मेहेमदु अन्त्सारीले राजश्व चहुावट 
(अननु्त्धान तथा मनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ (पवहलो संसोधन सवहत) को दफा ३ बमोन्त्जम मनषेमधत गरेको 
कार्ा हुाँदा मनजलाई सोही ऐनको दफा ४ (ख) र (छ) बमोन्त्जमको कसहर गरेकोमा सोवह ऐनको दफा 
23(1) बमोन्त्जम उक्त कार्म भएको मबगो रु.१,१८,१८,९५१।५९ (एक करोड अठार लाख अठार 
हजार नौ सर् एकाउन्न रुपैर्ा उनान्त्साठ्ठी पैसा मार) असलु वा जफत गरी मबगोको शत प्रमतशत जररवाना 
एवं सोही २३(१) (ख) बमोन्त्जम कैद सजार्,  

 प्रमतवादीहरु मडन्त्ल्लराम तामाङ्ग, मोहमद समलम मसद्दद्दकी, टोप बहादरु भसुाल र रेवतीराज मगरी सवहत जना 
4 ले राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा मनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो संसोधन सवहत) को दफा 3 
बमोन्त्जम मनषमेधत र सोही ऐनको दफा 4(ख) र (छ) बमोन्त्जमको कसहर गरेको हुाँदा सोवह ऐनको दफा 
23(1) बमोन्त्जम उक्त ऐ.ऐनको दफा 2(छ1) बमोन्त्जम कार्म मबगो रकम रु.1,42,30,628।16 
(एक करोड बर्ामलस लाख मतस हजार छ सर् अठ्ठाईस रुपैर्ााँ सोह्र पैसा मार) असलु वा जफत गरी 
प्रमतवादीहरुलाई मबगोको शत प्रमतशत जररवाना तथा सोवह ऐनको २३(१) (ख) बमोन्त्जम कैद सजार् र 

 प्रमतवादी मोहम्मद आररफ सैर्ादले राजश्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा मनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो 
संसोधन सवहत) को दफा 3 ववपररतको कसहर गरेकोले सोही ऐनको दफा ४(ख) र (छ) बमोन्त्जमको 
कसहरमा सोही ऐनको दफा 2(छ1) बमोन्त्जम कार्म भएको ववगो गणना तालीकामा उल्लेन्त्खत उक्त 
जम्मा ववगो रकम रु. 1,42,30,628।16(एक करोड बर्ामलस लाख मतस हजार छ सर् अठ्ठाईस 
रुपैर्ााँ सोह्र पैसा मार) लाई सोही ऐनको दफा 23(3) बमोन्त्जम आधा रकम रु. 71,15,314।08 
(एकहत्तर लाख पन्त्र हजार तीन सर् चौध रुपैर्ा आठ पैसा मार) मबगो कार्म गरी राजस्व चहुावट 
(अनसुन्त्धान तथा मनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो संसोधन सवहत) को दफा 23(1) बमोन्त्जम मबगो 
असलु वा जफत गरी प्रमतवादीलाई मबगोको शत प्रमतशत जररवाना गरी सोवह ऐनको २३ (१) (क) 
बमोन्त्जम कैद सजार् हनु तथा अवैध सामान सवहत बरामद हनु आएको राजस्व चहुावटमा प्रर्ोग भएको 
भारतीर् नं. प्लेटको र्.ुपी ४० टी ४२५९ नं. को ढुवानीको साधनको हकमा उक्त मममन ट्रकलाइ 
राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा मनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो संसोधन सवहत) को दफा 33 बमोन्त्जम 
जफत हनु समेतको मागदावी मलईएको र प्रस्ततु मदु्दाका प्रमतवादीहरु टोप बहादरु भसुाल र नार्व सबु्बा 
रेवतीराज मगरी राष्ट्रसेवक कमाचारी देन्त्खएकोले ऐ. ऐनको दफा २०क बमोन्त्जम हनु र सरुाकी र 
अनसुन्त्धानमा संलग्न कमाचारीको हकमा ऐ. ऐनको दफा 29(1) (3) बमोन्त्जम हनु समेत तथा प्रस्ततु 
वारदातमा अन्त्र् कोवह कसैको संलग्नता रहेको पछी कवह कतैबाट खलु्न पवुि हनु आएमा कानहन 
बमोन्त्जम परुक अमभर्ोग पर पेश गने गरी साथै बरामद हनु आएको र्.ुपी ४० टी ४२५९ नम्बरको 
भारमतर् नम्बरको गाडी धमन र सवारी चालकको एवकन नाम थर वतन खमुल आएका बखत वा नेपाल 
राज्र् मभर फेला परेका बखत कानहन बमोन्त्जम हनु मागदावी गरी अमभर्ोग पर दार्र गररएको । 

 

सचुना अमधकारी 
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