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राजस्व अनसुन्त्धान ववभागबाट लनम्न वववरण सवहतको ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, २०१९ सम्बन्त्धी 
उच्च अदालत कास्कीमा लमलत २०७९।03।1५ मा दार्र गररएको छ। 

 

१. अलभर्कु्तको वववरणिः  

 न्त्जल्ला कास्की पोखरा महानगरपाललका वडा नं. १५ रामबजार वस्ने वषा २५ को रमेश सनुार । 

 न्त्जल्ला रुपन्त्देही लसद्धाथानगर नगरपाललका वडा नं. ८ न्त्शवमन्त्न्त्दर स्थार्ी ठेगाना भई हाल का.न्त्ज. 
टोखा नगरपाललका वडा नं. ६ बस्ने स्था.ले.नं. ६१७८२४७५० भएको गणेश ज्वेलसाका सलुनता 
लब.क. ।  

 

२. कसरुको संन्त्ि त वववरणिः लमलत 2078।१०।1५ गते पोखरा म.न..पा ३० न्त्स्थत पावरहाउस चोकबाट 
न्त्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् कास्कीले कााँचो सनु तथा १००७.७० ग्राम सवहत न्त्ज. कास्की पोखरा 
महानगरपाललका  वडा नं. १५ रामबजार बस्ने रमेश सनुार लाई पक्राउ गरी र्स ववभागमा बझुाएकोमा 
उक्त सनु न्त्जल्ला काठमाण्डौ, टोखा न.पा. धापासी न्त्स्थत स्था.ले.नं. ६१७८२४७५० भएको गणेश 
ज्वेलसाका संचालक सलुनता वव.क. समेत भएको सनुको अवैध ओसार पसार गरी राजस्व चहुावट गरेको। 

 

३. कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदावविः बरामद भएको सनु जस्तो पहेँलो धात ुपररिण गदाा उक्त धात ु
सनु रहेको र तौल गदाा १००७.७० ग्राम रहेको तथा शदु्धता ९९९.९ भएको सनु भएको नदेन्त्खएको, 
चोरी पैठारी भएको सनुलाई गालेर अवैध ओसार पसार गरेको, बैंक तथा दताा रहेको फमाबाट सनु खररद 
नगरी अन्त्र्रैबाट सनु चोरी पैठारी गरी वैधालनक रुपमा कााँचो सनु खररद गरेको प्रमाण पेश गना सकेको 
नदेन्त्खएको हुाँदा प्रलतवादी सलुनता ववके र प्रलतवादी रमेश सनुारले आपसी लमलेमतोमा सनुको चोरी पैठारी 
र ओसार पसार गरी प्रचललत काननु बमोन्त्जम लतनुा वा बझुाउन ुपने राजस्व नबझुाएको तथा राजस्व नलतने 
लनर्तले सनु ओसार पसारमा संलग्न रहेको पवुि भएको छ। अतिः लनज प्रलतवादीहरूलाई राजस्व चहुावट 
(अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ (पवहलो संसोधन सवहत) को दफा ३ ववपररत ऐ. ऐनको दफा 
४(क)(छ) (झ) समेतको कसरुमा बरामददत सनुको पररमाण १००७.७० ग्रामको जम्मा मलु्र् ववगो रु 
८०,००,१३०।30(असी लाख एक सर् तीस रुपैँर्ा र तीस पैँसा मार) लाई ववगो कार्म गरी ऐ.ऐनको 
दफा २३(१)(क) बमोन्त्जम सजार् हनु तथा ऐ. दफा २३ र ३३ बमोन्त्जम बरामददत सनु जफत को 
मागदाबी ललईएको छ। 
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