
 

नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 

मममत: २०७९/०२/०९ 

प्रसे ववज्ञप्ती 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभागबाट मनम्न वववरण सवितको राजस्व चिुावटसम्बन्त्धी मदु्दा उच्च अदालत 

पाटनमा मममत २०७९/०२/०६ गते दायर गररएको । 
 

१. अमभयकु्तको वववरण:  
 न्त्जल्ला मिोत्तरी, गौशाला नगरपामलका, वडा नम्बर १ स्थायी वतन भई न्त्जल्ला काठमाडौं, काठमाडौं 

मिानगरपामलका, वडा नं. ६ बौद्ध बस्न ेराज टे्रडसा (स्थायी लेखा नम्बर ६०४१२९०२२) नामक 
फमाका प्रोप्राईटर राज वकशोर मसंि कुशवािा । 

 न्त्जल्ला मिोत्तरी, गौशाला नगरपामलका, वडा नम्बर १ स्थायी वतन भई िाल न्त्जल्ला काठमाडौं, 
काठमाडौं मिानगरपामलका, वडा नं. ६ बौद्धमा बसोबास गने पषु्करकुमार मसंि । 

 न्त्जल् ला मिोत्तरी, गौशाला नगरपामलका वडा नम्बर १० स्थायी वतन भएका भववचन मितो कोईरी। 

२. कसूरको संन्त्िप्त वववरण: प्रमतवादीिरूले ममलेमतो गरी भारतीय न्त्चनी अवैध रूपमा चोरी पैठारी गरी 
मालवस्त ु तथा ढुवानीका साधन अनगुमन प्रणाली (Vehicle and Consignment Tracking System, 

VCTS) मा एकपटक प्रववष्ट भएको सक्कल कागजातमा रिेका वववरण २८ पटकसम्म सच्याई मालबस्त ु
ढुवानी गरी काठमाडौं ल्याई मबक्री ववतरण गरी नेपाल सरकारलाई मतनुा पने भन्त्सार मिसूल, मूल्य 
अमभववृद्ध कर र आयकर छली राजस्व चिुावट (अनसुन्त्धान तथा मनयन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधन 
सवित) को दफा ३ ले मनषमेधत सोिी ऐनको दफा ४ को उपदफा (क), (ख) र (झ) बमोन्त्जम राजस्व 
चिुावटको कसरु गरेको । 

३. कायम भएको मबगो र सजायको मागदावी:  
राजस्व चिुावट (अनसुन्त्धान तथा मनयन्त्रण) ऐन, २०५२ (पविलो संशोधन सवित) को दफा २(छ१) 
बमोन्त्जम कायम भएको ववगो रू १,८६,२९,०३१।- (अिेरूपी एक करोड छयासी लाख उनन्त्तीस िजार 
एकमतस रूपैयााँ) प्रमतवादीिरूको कसूरमा संलग्नताको आधारमा सोिी ऐनको दफा २३(१) बमोन्त्जम 
जफत र असूल गरी मबगोको शतप्रमतशत जररवाना र सोिी दफाको उपदफा (१) को (क) (ख) (२) (४) 
र (५) बमोन्त्जम कैद सजायको मागदाबी मलई उक्त सामान ढुवानी गना प्रयोग भएको प्र२-०३-००१च-
३०५४ र प्र२-०४-००१च-००८० नम्बरको वपकअप भ्यान ऐनको दफा ३३(१) बमोन्त्जम जफतको 
मागदाबी मलई अमभयोगपर दायर गररएको ।   

क्र.सं. प्रमतवादीिरु मबगो 
जररवाना माग गररएको कूल 

ववगो रु. 
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 राज वकशोर मसंि कुशवािा  
 पषु्करकुमार मसंि  
 भववचन मितो कोईरी 

१,८६,२९,०३१।- १,८६,२९,०३१।- 3,72,58,062।- 

 

सूचना अमधकारी 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 


