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राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् बटुवलबाट लनम्न वववरण सवहतको राजस्व चहुावट सम्बन्त्धी मदु्दा उच्च अदालत 
तलुसीपरु बटुवल ईजलास, बटुवलमा लमलत २०७९।0५।05 मा दार्र गररएको छ। 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणिः  

 भारत, लसलछर्ा वहवान चैलाहा, लसिंन्त्िर्ा वहवान, अजगरी, मोलतहारी, पूवी चम्पारण, ववहार भई न्त्जल्ला रुपन्त्देही 
बटुवल उपमहानगरपाललका वडा निं. ६, मैरीपथ, बटुवलमा सिंचाललत रौनक लसरक डसना पसल (स्था.ले.निं. 
607701881) का प्रोप्राइटर विरोज अहमद । 

 भारत, ववहार राज्र्, पूवी चम्पारनको मोलतहारीको वनववरुवा न्त्जल्ला रुपन्त्देही बटुवल उपमहानगरपाललका 
वडा निं. ६, मैरीपथ, बटुवलमा सिंचाललत रौनक लसरक डसना पसल (स्था.ले.निं. 607701881) का 
प्रोप्राइटर वलसर लमर्ा । 

२. कसरुको सिंन्त्ि त वववरणिः  

प्रलतवादीहरु विरोज अहमद र वलसर लमर्ाले आफ्नो िमा रौनक लसरक डसना पसल (स्था.ले.निं. 
607701881) को सम्पूणा कारोबार अनसुारको वववरण पेश नगरी, लनर्मानसुार म.ुअ.करमा दताा भई 
कारोबार गनुा पनेमा सो नगरी, म.ुअ.कर दान्त्िला गनुापनेमा सो नगरी कारोबार समेत लकुाई कारोबारबाट प्राप्त 
रकम मध्रे् केही रकम आलधकाररक कारोबारमा समावेश गने तर ठूलो पररमाणको ववक्रीलाई कारोबार भन्त्दा 
बावहर रािी आर्कर तथा मू.अ.कर छलल गरी राजस्व चहुावट गरेको 

 

३. कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदावविः  

प्रलतवादीहरु रौनक लसरक डसना पसल (स्था.ले.निं. 607701881) का प्रोप्राइटर विरोज अहमद र वलसर 
लमर्ाले आफ्नो िमाको सम्पूणा कारोबार अनसुारको वववरण पेश नगरी, लनर्मानसुार म.ुअ.करमा दताा भई 
कारोबार गनुा पनेमा सो नगरी, म.ुअ.कर दान्त्िला गनुापनेमा सो नगरी कारोबार समेत लकुाई कारोबारबाट प्राप्त 
रकम मध्रे् केही रकम आलधकाररक कारोबारमा समावेश गने तर ठूलो पररमाणको ववक्रीलाई कारोबार भन्त्दा 
बावहर रािी आर्कर तथा मू.अ.कर छलल गरी राजस्व चहुावट गरेको हुुँदा भन्त्सार चोरी पैठारी तिा  आ.व. 
076/077 मा रु.2,98,004।-, म.ुअ.कर तिा को रु. 30,12,803।- र आर्कर तिा  रु. १,०२,८४१।- 
गरी जम्मा लबगो रकम रु. 34,13,648।- (चौतीस लाि तेह्र हजार छ सर् अढ्चालीस मार) राजस्व चहुावट 
(अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (पवहलो सिंसोधन, 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 ललई श्री उच्च अदालत तलु्सीपरु बटुवल ईजलास, बटुवलमा मदु्दा दार्र 
गररएको छ। 
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