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मस याजश्व अनसुन्धान विबागफाट ननम्न विियण सवितको विदेशी विननभम सम्फन्न्ध भदु्दा  काठभाडौं न्जल्रा 
अदारतभा नभनत 2079/05/30 गते भदु्दा दामय गरयएको छ । 

 

१. अनबमकु्तको विियण 
फिादयु फढुाको नाती न्जत फिादयु ऩनुको छोया िर्ष ५० को यािादानी नॊ.  EP032552 सम्ऩकष  नॊ. 
0032486990681 इभेर ठेगाना Satman1971@icloud.com साविकको ठेगाना न्जल्रा रुकुभ तकनसया १ िार 
न्जल्रा रुकुभ ऩूिष उत्तयगॊगा १० बै फेन्ल्जमभको नागरयक बैसके ऩनछको स्थामी ठेगना  Desive Mellaert 

Straat- 27 kessello फेन्ल्जमभ बएका सतभान ऩनु । 
 

2.  कसयुको सॊन्िप्त विियण 
सन ्२०२२ जरुाई ८ गते अथाषत नभनत २०७९/०३/२४ गते कताय एयिेजको उडान नॊ QR647 द्वाया 
काठभाडौंफाट दोिा िदैु फेन्ल्जमभ जान रागेका मात्र ुनेऩारी भरुका फेन्ल्जमन नागरयक िर्ष ५० को यािदानी 
नॊ. EP032552 िािक सतभान ऩनुराई नत्रबिुन अन्तयाविम विभानस्थर उडान तपष को प्रस्थान िोल्ड ब्मागेज 
चेवकङ "A" भा चेकजाॉच गने क्रभभा जम्भा € ८२३०।- (मूयो आठ िजाय दइु सम तीस भात्र) अिैध रुऩभा 
फावियी भरुकुतपष  रैजान रागेको अिस्थाभा पेरा ऩायी आिश्मक अनसुन्धान तथा कायिाविको रानग 
अन्तयाविम विभानस्थर सयुिा कामाषरम गौचय काठभाडौको च.नॊ. ४१८७ नभनत २०७९।0३।२७ को 
ऩत्रफाट भाननस सवित दशी सभेत मस विबागभा ऩेश गयेको । 

 

3.  कामभ यिेको विगो य सजामको भागदिी 
विदेशी विननभम ननमनभत गने ऐन 2019 को दपा 3,4,5 तथा  नभनत २०७५।१२।२६ को सूचनाको फदुा 
नॊ. ४ को कुनै विदेन्श नागरयकरे नेऩार आउॉदा ल्माएको यकभ बन्साय स्िघोर्णा गयेकोभा फािेक ५ ,००० 
U.S.$ िा सो फयाफयको ऩरयिर्तमष विदेशी भदु्रा बन्दा फढी वपताष रैजान नऩाउने गरय योक रागएकोभा मी 
प्रनतिादी  सतभान ऩनु रे न.ेरु .4,31,89३।- फयाफयको ऩरयिर्तमष विदेशी विननभम अिैध रुऩभा ओसायऩसाय 
गयेको देन्िएको सभेतका प्रभाणिरुफाट ने.रु. 4,31,89३।- फयाफयको विदेशी विननभम  अऩचरन कायोफाय 
गयेको देन्िई  विदेशी विननभम (ननमनभत गते ) ऐन, २०१९ को दपा १२ य सो दपारे ददएको अनधकाय 
फभोन्जभ नेऩार याि फैंकरे नभनत २०७5।12।२6 भा जायी गयेको ऩरयऩत्र तथा सोिी ऐनको दपा १७ को 
उऩदपा (१) फन्िषराऩ कसूय गयेको ऩवुि िनु आएकोरे उक्त कसूयभा ननज प्रनतिादीराई विगो ने.रु.  
4,31,89३।- (अिरुऩी चाय राि एकतीस िजाय आठ सम नत्रमानब्फे भात्र) कामभ गयी सोिी ऐनको दपा 
१७ को उऩदपा (१) फभोन्जभ उक्त विगो  फयाफय दन्श यकभ जपत गयी जयीिाना सभेतको भाग दािी नरई 
काठभाडौं न्जल्रा अदारतभा भदु्दा दताष गरयएको छ ।  

 

सूचना अनधकायी 
याजस्ि अनसुन्धान विबाग 


