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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।२८ गते मदु्दा दार्र गररएको छ। 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणः  

 मसुाविर महतोको नालत, बाणेश्वर महतोको छोरा व्रम्हपरुी नगरपाललका वडा नम्बर -2, सखवुाबा, 
सलााही स्थार्ी ठेगाना भई का.न्त्ज. का.म.न.पा वडा नं. १४ कुलेश्वरमा रहेको अंकुश सलार्सा एण्ड 
टे्रडसा (स्था.ले.नं. ६०२९२२१६४) का प्रोपराइटर प्रववण कुमार महतो ।  

 रामदेव पासवानको नालत, छेकनारार्ण पासवानको छोरा, न्त्जल्ला बारा, दवहर्ार गा.वव.स. वडा नं. 
2(हाल भवानीपरु नगरपाललका वडा नम्बर ८ स्थार्ी ठेगाना भएका र्लुनक टे्रडसा एण्ड ईन्त्टरप्राइजेज 
(स्था.ले.नं.६०७७२१५०४)को प्रोपराइटर आत्मराम पासवान । 

 

२.  कसरुको संन्त्ि त वववरणः 
अंकुश सलार्सा एण्ड टे्रडसा (स्था.ले.नं. ६०२९२२१६४) र र्लुनक टे्रडसा एण्ड ईन्त्टरप्राइजेज 
(स्था.ले.नं.६०७७२१५०४) का प्रोप्राईटरहरुले राजस्व चहुावट गने मनसार्ले जालसाजीरू्क्त, नक्कली 
तथा झटु्टा मूल्र् अलभबवृद्ध कर ववजक खररद गरी लबत्तीर् वववरणहरु तथा आर् वववरणहरु तर्ार गरी 
प्रचललत आर्कर ऐन, 2058 तथा मलु्र् अलभबवृद्ध कर ऐन, 2052 तथा लनर्महरु बमोन्त्जम लतनुापने 
कर नलतरी राजस्व चहुावटको कार्ा गरेको ।  

 

३.  कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदाववः 
राजस्व अनसुन्त्धान (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ (पवहलो संसोधन सवहत) को दिा ३ ले 
लनषेलधत सोही ऐनको दिा ४ को उपदिा (क),(ख) र (ग) तथा हाल संसोलधत दिा ४ को उपदिा 
(क), (ग) र (झ) (बमोन्त्जमको कसरु गरेको पषु्टी हनु आएकोले सोही ऐनको दिा २(छ१) हनु आउने 
म.ुअ.कर तिा  रु. 5,41,59,029।- र आर्कर तिा  रु. 17,22,21,994।- समेत गरी जम्मा हनु 
आउने कुल ववगो रु. 22,63,81,023।- (वाईस करोड लरसठ्ठी लाख  एकासी हजार तेइस रुपैर्ा 
मार) राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो संसोधन, २०७६) को दिा 
२३(१) बमोन्त्जम असलु गरी शत प्रलतशत जररवाना तथा सोही दिा २३ को उपदिा (१)(क) 
बमोन्त्जमको हदैसम्मको कैद र उपदिा ४ बमोन्त्जमको ब्र्ाज समेत असूल हनु श्री उच्च अदालत पाटन 
लललतपरुमा मदु्दा दार्र गररएको छ। 

 

लस.नं. प्रलतवादी ववगो सजार् हनेु ववगो सजार्को माग दावी 
१ प्रववण कुमार महतो 

आत्मराम पासवान 
22,63,81,023।- 22,63,81,023।- 45,2७,62,046।- 

 

सूचना अलधकारी 
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग 


