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राजस्व अनसुन्त्धान ववभागबाट लनम्न वववरण सवहतको राजस्व चहुावट सम्बन्त्धी मदु्धा उच्च अदालत पाटन, लललतपरुमा 
लमलत 2079।02।05 गते दार्र गररएको छ । 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणिः  

 न्त्जल्ला पसाा, लबरगन्त्ज महानगरपाललका वडा नं. 10, स्थार्ी ठेगाना भई न्त्जल्ला न्त्चतवन भरतपरु महानगरपाललका 
वाडा नं. 3 न्त्चतवनमा ब्र्वसार् गने श्री लनरज टे्रडसा एण्ड सलार्सा (स्था.ले.नं. 603820126) को प्रोपराईटर 
श्रीराम ठाकुर । 

 न्त्जल्ला पसाा, लबरगन्त्ज महानगरपाललका वडा नं. 2, स्थार्ी ठेगाना भई न्त्जल्ला न्त्चतवन भरतपरु महानगरपाललका 
वाडा नं.3 न्त्चतवनमा ब्र्वसार् गने श्री लनरज टे्रडसा एण्ड सलार्सा (स्था.ले.नं. 603820126) को खाता 
संचालक जटाशंकर जैसवाल । 

2.  कसरुको संन्त्ि त वववरणिः श्री लनरज टे्रडसा एण्ड सलार्साले राजस्व चहुावट गने मनसार्ले जालसाजीरू्क्त, नक्कली 
तथा झटु्टा मूल्र् अलभबवृद्ध कर ववजक खररद गरी लबत्तीर् वववरणहरु तथा आर् वववरणहरु तर्ार गरी प्रचललत 
आर्कर ऐन तथा मलु्र् अलभबवृद्ध कर ऐन तथा लनर्महरु बमोन्त्जम लतनुापने कर नलतरी राजस्व चहुावटको कार्ा 
गरेको ।  

3. कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदावविः राजस्व अनसुन्त्धान (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो 
संसोधन सवहत) को दफा 3 ले लनषलेधत सोही ऐनको दफा 4(क), र (झ) बमोन्त्जमको कसरु गरेको पषु्टी हनु 
आएकोले सोही ऐनको दफा 2(छ१) बमोन्त्जम हनु आउन ेमू.अ.कर तफा  रु. 2,41,35,941।- र आर्कर तफा  
रु. 5,57,16,612।- समेत जम्मा हनु आउन ेकुल ववगो रु. 7,98,52,553।- (सात करोड अन्त्ठानब्बे लाख 
बाउन्न हजार पााँच सर् लरपन्न रुपैर्ा मार) राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो 
संशोधन सवहत) को दफा 23(१) बमोन्त्जम प्रलतवादीहरुबाट असलु उपर गरी सोही ऐनको दफा 23(१) बमोन्त्जम 
कार्म भएको ववगोको शत प्रलतशत जररवाना रु. 7,98,52,553।- तथा दफा 23(१)(ग) बमोन्त्जम कैद सजार् 
हनु मागदावी गरी अलभर्ोग पर दार्र गररएको । 

क्र.सं. प्रलतवादीहरु 
मू.अ.कर तफा को 

लबगो रकम 

आर्कर तफा को 
लबगो रकम 

जम्मा लबगो 
माग गररएको कूल 

ववगो रु. 

1 
 श्रीराम ठाकुर 

 जटाशंकर जैसवाल 

 

2,41,35,941।- 5,57,16,612।- 7,98,52,553।- 15,97,05,106।- 

 

सूचना अलधकारी 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 


