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लललतपरु  

 

प्रसे ववज्ञन्त् त 
 

राजस्व अनसुन्त्धान कार्ाालर् बटुवलबाट लनम्न वववरण सवहतको राजस्व चहुावट सम्बन्त्धी उच्च 
अदालत तलु्सीपरु बटुवल ईजलास, बटुवलमा लमलत २०७९।०९।1३ गते मदु्दा दार्र गररएको छ। 

 

१.  अलभर्कु्तको वववरणः  

न्त्जल्ला रुपन्त्देही लसद्धाथानगर नगरपाललका वडा नं. ३, स्थार्ी ठेगाना भईन्त्जल्ला रुपन्त्देही लसद्धाथानगर 
नगरपाललका वडा नं. 6, गल्लामण्डीमा संचाललत सलुमत एण्ड स्वर्ता टे्रडसा (स्था.ले.नं. 
302951026) का प्रोप्राइटर पूलनत बलनर्ा । 

२.   कसरुको संन्त्ि त वववरणः 
प्रलतवादीले आफ्नो नाममा दताा भएको फमाको आर् वववरण र सो बमोन्त्जमको कर र्ोग्र् आर्मा 
लाग्ने कर रकम समेत सम्बन्त्न्त्धत आन्त्तररक राजस्व कार्ाालर्मा दान्त्िला गनुापनेमा सो बमोन्त्जम 
नगरी Non filer रही अन्त्र् ववलभन्न फमा प्रर्ोग गरी अवैध तवरले केही समर् कारोबार गने गरेको र 
उक्त फमाले बझुाउनपुने राजस्व नबझुाई अको फमाबाट समेत कारोबार गरेको देन्त्िदा लनजले 
जानाजान गलत लनर्तले कारोबार लकुाउन ेउद्देश्र्ले ववलभन्न फमा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई 
लनर्मानसुार लतनुा बझुाउन ु पने राजस्व नबझुाई लनरन्त्तर एक पलछ अको फमाबाट कारोबार गदै 
आइरहेको र लनजले कर कार्ाालर्लाई समेत गमुराहमा राख्न लनतान्त्त राजस्व छल्ने लनर्तले कार्ा 
गरी राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ (संसोधन सवहत) को दफा ३ र ४ 
बमोन्त्जमको राजस्व चहुावटको कसरु गरेको । 

३.   कार्म भएको ववगो र सजार्को मागदाववः 
सलुमत एण्ड स्वर्ता टे्रडसा (स्था.ले.नं. 302951026) का प्रोप्राईटर पूलनत बालनर्ाले गरेको 
उपरोक्त कार्ा, राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले लनषेध गरेको 
कार्ा गरी सोही ऐनको दफा 4 को िण्ड (क) र (झ) बमोन्त्जमको राजस्व चहुावटको कसूर अपराध 
गरेको पषु्टी हनु आएकोले लबगो रु.33,03,50,896।00 (अिरुपीः तैँन्त्िस करोड लतन लाि 
पचास हजार आठसर् छ्यानब्बे रुपैर्ााँ मार) लबगो कार्म गरी राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा 
लनर्न्त्रण) ऐन, 2052 (प्रथम संशोधन) को दफा २३(१) बमोन्त्जम लबगो असलु उपर गरी ऐ.ऐनको 
दफा २३(१) बमोन्त्जमशत प्रलतशत जररवाना र ऐ.ऐनको दफा २३(१)(घ) बमोन्त्जम हदै सम्मको कैद 
सजार् माग दाबी ललई अलभर्ोग पर दार्र  गररएको ।  

 

लस.नं. प्रलतवादी ववगो सजार् हनेु ववगो सजार्को माग दावी 
१ पूलनत बालनर्ा 33,03,50,896।- 33,03,50,896।- 66,07,01,792।- 
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