अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं}+

मिमि: २०७५।११।०१ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
-------------------------------------------------याजस्व

अनुसन्धान

ववबाग,

हरयहयबवन,

ऩुल्चोक,

रलरिऩुयको

च.नॊ.

२१५

लभलि

२०७५।०८।२५गिेको ऩत्रसाथ प्राप्ि कागजािका प्रलिलरऩीफाट यसुवा बन्साय कामाारम वटभुये यसुवाको
प्रज्ञाऩनऩत्र नॊ. M ८३४७ फाट लभिे यी इन्टयनेशनर (स्थामी रे खा नॊ. ६०३०२५९६३) रे चाइल्ड बेष्ट,
फेफी इराख्स्टक कट्ट,ु इराख्स्टक कट्ट,ु बेष्ट बनी जाॉचऩास गयी ना ५ ख ६६५४ नम्फयको भारफाहक ट्रकभा
रोड गयी काठभाण्डौ िपा ल्माउदै गये को अवस्थाभा याजस्व अनुसन्धान ववबाग, हरयहय बवन, ऩुल्चोकफाट
खवटएको टोरीरे लनमन्त्रणभा लरई सोही ववबागफाट अनुसन्धान गयी लभलि २०७५।०८।२४ गिे
काठभाण्डौं ख्जल्रा अदारिभा याजस्व च ुहावटको कसुयभा बन्साय अलधकृि ऩववत्र कुभाय खड्का सभेि भालथ
भुद्दा दामय गयी उक्त भुद्दाको अलबमोग ऩत्र सवहिका प्रलिलरऩी कागजाि/उजुयी उऩय अनुसन्धान हुॉदा
Adidas रेख्खएका बेष्ट य कट्ट ु एउटै प्राख्स्टकभा यहे का सेटहरु बन्साय ऐन, २०६४ को दपा ५७ को
उऩदपा (९) भा बएको व्मवस्था य जुत्ताको हकभा दपा ५७ को उऩदपा (६) ववऩयीि ऩैठायीकिाा वा
बन्साय एजेण्टरे एउटा भारवस्िुराई अकै भारवस्िु बनी वा एक प्रकायको ऩदाथाफाट लनलभाि भारवस्िुराई
अकै ऩदाथाफाट लनलभाि भारवस्िु बनी वा भारवस्िुको प्रकृलि, बौलिक ववशेषिा, चारयलत्रक गुण, नाऩ, आकाय य
गुणस्िय भध्मे सफै वा कुनै कुया पयक ऩायी घोषणा गये भा वा कुनै भारवस्िु घोषणा नै नगयी बन्साय ऐन
फभोख्जभ सजामॉ हुने कसुय गयी नेऩार सयकायराई लिनु/
ा फुझाउनु ऩने याजस्व कभ लिने लनमिरे याजस्वको
ु भा फनेको साभानराई अको भुरक
ु को बनी उत्ऩख्त्तको भुरक
ु पयक
दावमत्व कभ हुने गयी य एउटा भुरक
ऩायी भारवस्िुको चारयलत्रक गुण, नाऩ, आकाय जस्िा वववयण पयक ऩायी गरि घोषणा गयी वास्िववक रुऩभा
लिनु/
ा फुझाउनु ऩने याजस्व यकभ बन्दा कभ याजस्व लियी काठभाण्डौ िपा ल्माउदै गये को अवस्थाभा वयाभद
बएको ऩाईमो। Classic Footware Made in Thailand उल्रेख बएको Ladies Shoses २१६० जोडा जुत्ताको
ु चाईना दे खाई बन्साय ऐन, २०६४ को दपा ५७ को उऩदपा (६) फभोख्जभ उत्ऩख्त्तको
उत्ऩख्त्तको भुरक
ु पयक ऩायी गरि घोषणा गरयएकोभा बन्साय कामाारमफाट बन्साय ऐन, २०६४ को दपा ५७ को
भुरक
उऩदपा (६) फभोख्जभ जरयवाना गनुा ऩनेभा जरयवाना नगयी जाॉचऩास गयीभारवस्िुको नाभ, प्रकृलि, उत्ऩादन
गने दे श य गुणस्िय सभेि पयक ऩये को हुॉदा प्रलिवादीहरु एक आऩसभा लभरेभिो गयी बन्साय प्रज्ञाऩनऩत्रभा
भारवस्िुको गरि घोषणा गयी वास्िववक लिनुा ऩने याजस्व नलियी याजस्व च ुहावट गयी/गयाई भारवस्िु
ऩैठायी गयीएकोरे उक्त कामाभा सॊ रग्न यहेका दे हाम फभोख्जभका ८ जनाव्मख्क्तहरु उऩय दे हाम फभोख्जभको
कसुयभा दे हाम फभोख्जभको सजामको भागदाफी लरई आज ववशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय
गरयएको छ ।

दे हाम:
लस.

नाभथय

ऩद

कामाारम

ववगो

कसुय य सजामको भागदावी

ऩववत्र

बन्साय अलधकृि

यसुवा बन्साय

रु.७,५९,६३,१९०।१२

भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को

नॊ.
१

कुभाय
खड्का

कामाारम,

दपा७ को दे हाम (क), (ख) य (घ)

वटभुये, यसुवा

फभोख्जभको कसुयभा भ्रष्टाचाय
लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७
फभोख्जभ सजाम गयी ऐ ऐनको दपा
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को
उऩदपा (१) को दे हाम (झ)
फभोख्जभ सजाम ।

२

लधयज

कुभाय

नामव सुव्वा

"

"

"

थाऩा
३

सुभन

धनी एवॊ प्रोऩाईटय

श्रे ष्ठ

लभिेयी

भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को

इन्टयनेशनर

दपा २२ को कसुयभा

ट्रेडसा

भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को

"

दपा ७, दपा ३ को उऩदपा (१) य
दपा ३ को उऩदपा (१) दे हाम (झ)
रे हुने सजामभा ऐ ऐनको दपा २२
को प्रलिफन्धात्भक वाकमाॊश फभोख्जभ
सजाम

४

यन्जन

बन्साय छु टाई ल्माएको

लभिेयी

लत्रऩाठी

साभान आफ्नो हो बनी

इन्टयनेशनर

लनवेदन साथ याजस्व

ट्रेडसा

अनुसन्धान ववबागभा

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

उऩख्स्थि बएका
५

धन

प्रोऩाईटय एवॊ गाडीधनी

फहादुय

राङटाङ ट्रेड
कन्सान

िाभाङ
६
७

आकाश

नेऩार फङ्गरादे श फैं करे गाडी नाभसायी

श्रे ष्ठ

गना ऩत्राचाय गये को व्मख्क्त

लनयन्जन

गाडी ख्जम्भा लरएका व्मख्क्त

लत्रऩाठी
८

डम्फय
फहादुय
श्रे ष्ठ

गाडी चारक

(रािेश्वर ंगग ा )
सह-समिव एवग प्रवक्ता

