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विशेष अदालत,काठमाडौं 
इजलास 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री द्वाररकामान जोशी 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नारायण प्रसाद पोखरेल 

फैसला 
(इजलास नं. २) 

मदु्दा नं. ०७३-CR-०११४ 
नन.नं.- २१ 

 

नेपाल राष्ट्र बैंक वििीय जानकारी ईकाईको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार .......................... िादी 

विरूद्ध 

त्तजल्ला िारा, दवहयार गा.वि.स., िडा नं.८ बस्ने (ना.प्र.नं. २९८०/३२९२ नमनत २०५२/४/३१ 
त्तज.प्र.का., बारा भएका) मधसुदुनप्रसाद जयसिालको छोरा ब्रजेशकुमार जयसिाल.............प्रनतिादी 

मदु्दााः  सम्पत्ति शदु्धीकरण 

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा नमनत २०६६।२।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तशत 
सूचनाबमोत्तजम यसै अदालतको क्षेत्रानधकारनभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको संत्तक्षप्त तथ्य एिं ठहर 
यसप्रकार रहेको छाः 

तथ्य खण्डाः 
१. कसरुको व्यहोरााः 

(क) मधसुदुनप्रसाद जयसिालका छोरा त्तजल्ला बारा, दवहयार गा.वि.स., िडा नं. ८ िारा बस्न ेिषष ४० को 
ब्रजेशकुमार जयसिालसमेतले एकभन्दा बढी बैंकहरुमा खाता खोली अस्िाभाविक रुपमा खाता सञ्चालन 
गरेको, एकै बैंकमा एकभन्दा बढी खाताहरु खोली सञ्चालन गरेको लगायत नेपालका बैंकहरुमा ठूलो 
पररमाणमा रकम जम्मा गरी भारतका विनभन्न शहरहरुबाट ATM माफष त पटक-पटक रकम त्तिकेको देत्तखएको 
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तथा एकै ददन पटकपटक अस्िाभाविक रुपमा रकम त्तिकेको, उक्त कारोबारहरुबाट रकम विदेत्तशन (Fund 

siphoning) गई राष्ट्रमा भारतीय रुपैयााँको अभाि नसजषना भएको र भारतीय मदु्रा (विदेशी मदु्रा) अपचलन हनु 
गई राष्ट्रको भारतीय रुपैयााँको सत्तञ्चनतमा समेत असर पनष गएको देत्तखएकोले सम्पत्ति शदु्धीकरण  (मनन 
लाउन्डररङ्ग) ननिारण ऐन,२०६४ को दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) तथा सोही ऐनको दफा 
१२ बमोत्तजम थप अनसुन्धान तथा कारिाही हनु भनी नेपाल राष्ट्र बैंक वििीय जानकारी ईकाईको च.नं. 
३४५ नमनत २०६७/१०/११ को पत्र बाट लेखी आएको। 

(ख) प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले विनभन्न नमनतमा नबनभन्न बैंकहरुमा खाता खोली सो खाताहरुमा रहे 
भएको रकम भारतत्तस्थत विनभन्न शहरहरुबाट ATM माफष त ननकाल्ने गरेको तथ्यको पषु्ट्याई गनव वििरणहरु 
समेवटएको नविल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकसमेतको विनभन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको बैंक खाता 
वििरणहरु ।  

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंक वििीय जानकारी ईकाईको उजरुी पत्रानसुार यस विभागबाट ननज ब्रजेशकुमार 
जयसिाललाई सात दद नभत्र उपत्तस्थत हनु नमनत २०६८/६/१ मा पत्राचार गररएकोमा उपत्तस्थत नभएकोले  
नमनत २०६९/६/१० गते १५ ददननभत्र उपत्तस्थत हनु आउनहुोला भनी रावष्ट्रय दैननक गोरखापत्रमा सूचना 
प्रकात्तशत गदाषसमेत उपत्तस्थत हनु नआई कसरुलाई स्िीकारी बसेको । 

(घ) यस विभागको च.नं.५४१ नमनत २०६९/६/९ गते को मा.पो.का. बारालाई लेत्तखएको जग्गा रोक्का 
सम्बन्धी विषयक पत्रबमोत्तजम सो कायाषलयको च.नं २८१० नमनत २०६९/६/२१ गतेको पत्रबाट 
ब्रजेशकुमार जयसिालको नाममा रहेको ननम्न जग्गाहरु रोक्का रहेको ।  

नस.नं. जग्गाधननको 
नामथर  

गा.वि.स.  िडा नं.  वक.नं. क्षेत्रफल  

१  ब्रजेशकुमार 
जयसिाल  
(३००७) 

दवहयार 

दवहयार 

दवहयार 

८ 

९ख 

९ख 

२०६ 

१३९ 

१४१ 

०-१४-० 

०-३-१० 

०-१-१० 

२ ब्रजेशकुमार 
जयसिाल 
(२१५१) 

तेतररया ९ ५१६ ०-१९-० 
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२.अनसुन्धान प्रनतिेदनाः 
प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौं नल. मा नं.०३०२०००००६६१HFR को 
खाता सन ् २०१०।१२।१९ सम्म संचालन गरी रु.८,७३,७००।- कारोबार गरेको, त्यस्तै नेपाल 
एसबीआई बैंक नल. मा नं.१७८१५२४१४०४३९१ को खाता खोली रु.३,५३,१००।- कारोबार गरेको, 
नविल बैंकमा नं.३११००१७५०४२२० को खातामा सन ्२०१०।१०।१७ सम्ममा रु.२,९२,०००।- 
रकम कारोबार गरेको, त्यस्तै NIB बैंकमा सन ् २०१०।१२।२३ सम्ममा रु.२,९१,०००।- रकम 
कारोबार गरेको, त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंक नल. मा सन ् २०१०।१०।२८ सम्ममा रु. 
४,७०,०००।- कारोबार गरेको, एभरेष्ट बैंक नल. मा नं.००१००५०१२१०५०३ र 
००१००५०१२१०५ मा क्रमशाः रु.५,६५,३३०।- र  ५,०१,११०।- रकम कारोबार भएको र NIC 
बैंकमा खाता नं. ७२९४४MB मा रु.९,६५,५००।- समेत गरी जम्मा रु. ४२,५२,७४०।- (अक्षरुपी 
बयालीस लाख बाउन्न हजार सातसय चानलस मात्र) रकम नेपालका बैंकमा जम्मा गरी भारतत्तस्थत विनभन्न 
शहरहरुबाट भारतीय बैंकको ATM बाट त्तिकी विदेशी मदु्रा अपचलन गनव कायष गरी नेपालमा संत्तचत हनुे 
भारतीय मदु्रामा समेत हानी नोक्सानी परु् याई विनभन्न व्यत्तक्तहरुसाँग नमलोमतो गरी नेटिकष  बनाई अिैध रुपमा 
भारतीय मदु्राको कारोबार भए गरेको देत्तखाँदा यी प्रनतिादीले स्रोत नखलेुको रकम विनभन्न बैंकहरुमा जम्मा 
गरेको पषु्टी हनु आएकोले ननजको त्यस्तो कायष सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन‚ २०६४ 
को दफा ३ ले ननषनेधत गरेको कायष दफा ४(ङ)(ड)(ढ) र दफा २८, २९ (संसोधन सवहतको) दफा ३ ले 
ननषनेधत कसरुजन्य कायष गरेकोले त्यस्तो कायष गनव ननज ब्रजेशकुमार जयसिाललाई रु.४२,५२,७४०।- 
(अक्षरुपी बयालीस लाख बाउन्न हजार सातसय चानलस मात्र) नबगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३०(१) 
बमोत्तजम सजाय गरी बैंक खातामा भएको रकम सोही ऐनका दफा ३४(१) बमोत्तजम जफत हनु मागदािी 
नलई मदु्दा चलाउन ु पनव भने्न समेत व्यहोराको अनसुन्धान अनधकृतको नमनत २०७०/०८/१० को 
अनसुन्धान प्रनतिेदन । 

३. मदु्दा चलाउन ेननणषयाः 
प्रनतिादीउपर सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउन्डररङ्ग) ननिारण ऐनको कसरु अपराधमा  ननज विरुद्ध मदु्धा 
चलाउने गरी विशेष सरकारी िकील कायाषलय काठमाडौको  च.न.१७०० नमनत २०७३।११।२० गतेको 
पत्रसाथ प्राप्त ननणषय प्रनतनलवप पाना -२ । 
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४.अनभयोग दाबीाः 
प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालसमेतका व्यत्तक्तहरुले नपेालका एकभन्दा बढी बैंकहरुमा खाता खोली 
तलुनात्मक रुपमा ठूलो पररमाणको रकम जम्मा गरी भारतका विनभन्न शहरका स्थानहरुबाट ATM माफष त 
एकै ददनमा पटक/ पटक अस्िाभाविक रुपमा विनभन्न पररमाणका रकम नभकी रकम विदेत्तशन गई भारतीय 
रुपैयााँको अभाि नसजषना गनव कायष गरी भारतीय मदु्दा अपचलन हनु गई राष्ट्रको भारतीय रुपैयााँ सत्तञ्चतीमा 
समेत असर पनष गएको देत्तखएकोले अनसुन्धान तथा कारिाहीका लानग कागजातहरु पठाईएको भने्न समेत 
व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक वििीय जानकारी ईकाईको च.नं. ३४५ नमनत २०६७/१०/११ को पत्र रहेको 
देत्तखएको ।  
प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले बैंक अफ काठमाडौं नलनमटेडमा ०३०२०००००६६१ नं. को खाता 
नमनत २०७१/१२/१९ सम्म संचालन गरी रु.८,७३,७००।- कारोबार गरेको, नेपाल एसनबआई बैंक 
नलनमटेडमा १७८१५२४१४०४३९१ नं. को खाताबाट रु.३,५३,१००।- कारोबार गरेको, नविल बैंकमा 
३११००१७५०४२२० नं. को खाताबाट सन २०१०।१०।१७ (नमनत २०६७।६।३१) सम्ममा 
रु.२,९२,०००।- कारोबार गरेको, त्यस्तै एन.आई.बी बैंकको खाता नं. ०२८०५०८०२८४७६९ बाट 
सन ् २०१०।१२।२३ (नमनत २०६७।०९।०८) सम्म रु. २,९१,०००।- रकम कारोबार गरेको, 
ग्लोबल बैंक नलनमटेडमा ०३०७०१०००१८६७ बाट सन ्२०१०।१०।२८ (नमनत २०६७।७।११) 
सम्म रु.४,७०,०००।- कारोबार गरेको, एभरेष्ट बैंक नलनमटेडको ००१००५०१२१०५०३ नं. र 
००१००५०१२१०५ नं. का खाता खोली क्रमशाः रु. ५,६५,३३०।- र रु.५,०१,११०।- रकम 
कारोबार गरेको र एनआइसी बैंकमा खाता नं. ७२९४४MB बाट रु.९,६५,५००।- गरी जम्मा 
रु.४२,५२,७४०।- रकम उल्लेत्तखत बैंकका खाताहरुमा जम्मा गरी भारतका विनभन्न शहरहरु नसतामढी, 
फारिेसगंज, सरैयागंज समेतबाट एवटएम माफष त भारतीय रुपैयााँ त्तिकेको भने्न ग्लोबल बैंक नलनमटेड, नेपाल 
एसनबआई बैंक नलनमटेड, ननबल बैंक नलनमटेड, एभरेष्ट बैंक नलनमटेड, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल 
इन्भेष्टमेन्ट बैंक नलनमटेडसमेतका बैंक स्टेटमेन्टहरुबाट देत्तखएको भने्न नमनसल संलग्न कागजात तथा 
तथ्यबाट पषु्टी भएकोले ननज प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले नपेालका ग्लोबल बैंक नलनमटेड, नपेाल 
एसनबआई बैंक नलनमटेड, नविल बैंक नलनमटेड, एभरेष्ट बैंक नलनमटेड, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल 
इन्भेष्टमेन्ट बैंक नलनमटेड समेतका बैंकहरुमा अस्िाभाविक रुपमा धेरै संख्यामा खाता खोली श्रोत नखलेुको 
रकम जम्मा गरी भारतका विनभन्न शहरहरुबाट रकम त्तिकेबाट रकम विदेत्तशन गई भारतीय रुपैयााँको अभाि 
नसजषना गनव भनूमका खेलेको ए.वट.एम. माफष त एकै ददनमा तथा छोटो समयको अन्तरालमा भारतीय रकम 
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त्तिक्ने कायष गरी भारतीय मदु्राको संत्तचतीमा असर पारेको र विदेशी मदु्रा अपचलन गनव कायष गरेको, सबै 
बैंकहरुबाट एउटै नमनतमा कारोबारसमेत गरेको पषु्टी हनु आएकोले ननज प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालको 
उक्त कायष सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङ) ननिारण ऐन, २०६४ को पवहलो संशोधन, २०६८ को 
दफा ३(१) बमोत्तजमको ननषनेधत कायष गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङग) ननिारण ऐन, २०६४ 
को पवहलो संशोधन, २०६८ को दफा ४ को देहाय (ङ)(ड) र (ढ) तथा ऐ. ऐनको दफा २८ र २९ को 
कसरु तथा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङग) ननिारण ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन, २०७० को 
दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क)(ख) र (ग) दफा ३ को उपदफा (३), दफा ५, दफा २८ र 
दफा २९ बमोत्तजमको कसरुजन्य कायषहरु भएको हुाँदा त्यस्तो कसरुजन्य कायष गनव ननज प्रनतिादी 
ब्रजेशकुमार जयसिाललाई रु. ४२,५२,७४०।- (अक्षरुपी बयालीस लाख बाउन्न हजार सातसय चानलस ) 
नबगो कायम गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङग) ननिारण ऐन, २०६४ को पवहलो संशोधन, 
२०६८ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोत्तजम तथा ऐ. ऐनको दोश्रो संशोधन २०७० को दफा ३० 
को उपदफा (१) बमोत्तजम सजाय हनु र ऐ. ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को देहाय (क) 
बमोत्तजमको शदु्धीकरण गररएको सम्पत्ति ऐ. ऐनको दफा ३४(१) बमोत्तजम जफत हनु भन्ने समेत व्यहोराको 
अनभयोगदाबी ।  

५.प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानाः 

मैले सिषप्रथम २०६७ सालमा एभरेष्ट बैंक, ग्लोिल आइ.एम.ई. बैंक, नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, 

एन.आई.सी. बैंकमा व्यापार प्रयोजनको लानग खाता खोलेको छु । बारा त्तजल्ला, दवहयार गा.वि.स., िडा नं. 
८ मा मेरो नाममा दताष भई आददत्य खाद्यान्न भण्डार नामको पान नं. ३०९१८५२७ भएको गल्ला पसल 
संचालन गरेको धान, गहुाँ मसरुो, चना, लगायका सामानहरु खररद नबवक्र गरी मानसक २० देत्तख २५ लाख 
सम्मको कारोिार हनु ेगछष र िषषमा सरदर डेढ करोड जनतको कारोिार हनुे गछष । मेरो पसलमा गल्लाका 
सामानहरु धान, गहुाँ विक्री हनुेमा सो सामान भारतीय नसमा िरपरबाट आउने र भारतीयहरुले सो सामान 
नबक्री गरी नेपाली रुपैयााँ नलन नमाने्न हनुाले भारतमा गई ATM बाट पैसा त्तिकी भारतीयहरुलाई ददने गरेको 
छु । अिैध तररकाले मनन लाउन्डररङ्ग गरेको होइन । गल्ला बेचेको नेपाली पैसा नपेालकै बैंकमा जम्मा 
गरी त्यही पैसा भारतबाट ननकाली सामान वकने्न काम गरेको हो । अन्य कुनै काम गरेको छैन । मेरो 
नाममा बारा त्तजल्ला, दवहयार गा.वि.स., िडा नं ८ र ९, ततररया गा.वि.स.िडा नं. ९ मा गरी ३८ कठ्ठा 
जग्गा पखुौली सम्पत्ति बण्डापत्र भएर नमनत २०५८।६।१५ मा मेरो नाममा आएको हो । पररिारको 
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नाममा जग्गा जनमन छैन । अनभयोग-दािीबमोत्तजम कुनै पनन कायष नगरेको हुाँदा सजाय र जफत हनुपुनव 
होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले यस अदालतमा नमनत २०७३।१२।३० मा 
गरेको बयान ।  

६.थनुछेक आदेशाः 

 पनछ बझु्दै जााँदा ठहरेबमोत्तजम हनुे गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोत्तजम ननज 
प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालबाट रु.२,००,०००।-(अक्षेरुपी दईु लाख रुपैयााँ) माग गररएको छ सो माग 
भएको धरौट नगद िा सो खाम्ने जेथा जमानत िा बैंक ग्यारेन्टी ददन सके नलई तारेखमा राख्न ुर सो ददन 
नसके कानूनबमोत्तजम नसधा खान पाउने गरी अ.ि. १२१ नं. बमोत्तजम थनुिुा पूजी ददई थनुामा राखी मदु्दा 
पपुषक्ष गनुष भने्न नमनत २०७३।१२।३० मा यस अदालतबाट भएको आदेश बमोत्तजम ननज प्रनतिादीले र.नं. 
३३१ बाट सोही नमनतमा रु.२,००,०००।– नगदै धरौटी दात्तखला गरी पपुषक्षको लानग तारेखमा रहेका ।  

७.यस अदालतको आदेश र आदेशानसुार प्राप्त जिाफाः 

 नमनत २०७५।२।१५ गतेको यस अदालतको आदेशानसुार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेपालीले भारतमा ATM 
िाट के कनत रकम ननकाल्न पाउने हो  र आन्तररक राज्व  कायाषलयबाट ब्रजेशकुमार जयसिालले पान नं 
३०१९१८५२७ िाट के कनत कर बिुाएको छ भनी पत्राचार गदाष प्राप्त जिाफ र प्रनतिादीको कारोिारको 
वहसाि वकताि देत्तखने सक्कल रत्तजष्टर समेत प्रनतिादीबाट दात्तखला भै नमनसल संलग्न रहेको ।  

 

ठहर-खण्डाः 

८.ननयमानसुार दैननक पेशी सूचीमा समािेश भई ननणषयाथष पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा िादी नेपाल सरकारको 
तफष बाट उपत्तस्थत विशेष सरकारी िकील कायाषलय, काठमाडौका विद्वान ् शाखा अनधकृत र प्रनतिादीको 
तफष बाट उपत्तस्थत विद्वान ्अनधिक्तासमेतले गनुषभएको बहस बुाँदाहरु देहायबमोत्तजम रहेका छन।् 

िादी नेपाल सरकारको तफष बाट उपत्तस्थत विद्वान ्
शाखा अनधकृत श्री लक्ष्मण खनाल। 

प्रनतिादीको तफष बाट उपत्तस्थत विद्वान ्अनधिक्ता श्री 
नधरेन्द्रकुमार शाह। 

 प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले 
नेपालका एकभन्दा बढी बैंकहरुमा खाता 

 प्रनतिादी एक व्यापारी भएकोमा वििाद 
छैन। 
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खोली तलुनात्मक रुपमा ठूलो पररमाणको 
रकम जम्मा गरी भारतका विनभन् न 
स्थानहरुबाट ATM प्रयोग गरी एकै 
ददनमा र पटक-पटक गरी अस्िाभाविक 
रुपमा भा.रु. रकम त्तिकेको तथ्य नेपाल 
राष्ट्र बैंकको पत्र र सम्बद्ध बैंकहरुको 
स्टेटमेन्टहरुबाट पररपवुष्ट भएको छ। 

 प्रनतिादीको उक्त कायषबाट विदेशी मदु्रा 
अपचलनसमेत हनु गएको छ। 

 प्रनतिादीको व्यापाररक कारोिार र 
बैंकहरुबाट ननकालेको रकमको 
पररमाणमा तालमेल खाएको पनन 
देत्तखाँदैन। 

 प्रनतिादीले विनभन् न बैंकहरुबाट ननकालेको 
रकमको िैधाननक स्रोत खलुाउन सकेको 
देत्तखाँदैन। 

 ननज प्रनतिादीले उक्त रकमको िैधाननक 
स्रोत खलुाउने दावयत्ि बहन गरी प्रष्ट 
प्रमाण ददन सकेको देत्तखाँदैन। 

 अताः ननज प्रनतिादीले आरोप-
दािीअनरुुपको कसरु गरेको प्रष्ट भएको 
हुाँदा ननजलाई आरोप-दािीबमोत्तजम सजाय 
हनुपुछष। 

 

 एक व्यापाररले व्यापारको क्रममा अनेकन 
बैंकमा खाता खोल्न ुनै कसरु हनु सक्दैन। 

 भारतीयहरुसाँग धान, गहुाँ खररद गदाष ने.रु. 
नलन नमानेकाले प्रनतिादीले ATM प्रयोग गरी 
भा.रु. त्तिकी ननज भारतीय व्यापारीहरुलाई 
ददएकोसम्म हो। 

 प्रनतिादीको व्यापाररक कारोिारबाट सो रकम 
अस्िाभाविक भन् न नमल्दैन। 

 प्रनतिादीले 2067 सालसम्म ATM बाट 
भा.रु. ननकाल्ने कायष गरेको पररप्रके्ष्यमा 
आरोप-दािीमा उत्तल्लत्तखत सम्पत्ति शदु्धीकरण 
(मनन लाउण्डररङ्ग) ऐन, २०६४ को पवहलो 
संशोधन, 2068 र दोश्रो संशोधन, 2070 
लागू हनु सक्दैन। 

 प्रस्ततु मदु्दा चल्नै नसक्न ेहुाँदा स्िताः खारेज 
भागी छ। 

 िादी पक्षले पयाषप्त र प्रष्ट प्रमाण प्रस्ततु गरी 
प्रनतिादीले आरोवपत कसरु गरेको तथ्य पवुष्ट 
गनष सकेको देत्तखाँदैन। 

 अताः प्रस्ततु आरोप-दािी खारेज गरी 
प्रनतिादीलाई सफाई ददलाई पाऊाँ । 

  ९.उपयुषक्त बहस सनुी आरोप-पत्रसवहतको नमनसल अध्ययन गरी हेदाष मानथ तथ्य-खण्डमा उत्तल्लत्तखत व्यहोराको 
आरोपदािी र प्रनतिादीको बयानसमेत रहेको देत्तखन्छ। यसमा आरोप-दािी, प्रनतिादीको बयान र बहस 
बुाँदाहरुसमेतलाई मध्यनजर गरी हेदाष मूलताः देहायका प्रश् नहरुको ननरुपण हनुपुनव देत्तखन आयो। 

पवहलो प्रश् नाः  प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले ए.वट.एम. माफष त भारतीय रुपैयााँ 
त्तिक्ने कायष कवहले गरेका हनु?् 

दोश्रो प्रश् नाः  प्रस्ततु मदु्दामा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 
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2064 को पवहलो संशोधन, 2068 र दोश्रो संशोधन, 2070 को 
कानूनी व्यिस्था आकवषषत  हनुसक्ने अिस्थाको विद्यमानता छ वक 
छैन? 

तेश्रो प्रश् नाः  ननज प्रनतिादीले आरोप-दािीअनरुुप सम्पत्ति शदु्धीकरणसम्बन्धी कसरु 
गरेका हनु ्िा होइनन?् 

चौथो प्रश् नाः  यदद आरोप-दािीअनरुुप सम्पत्ति शदु्धीकरणसम्बन्धी कसरु गरेका हनु ्
भनें ननज प्रनतिादीलाई के कस्तो सजाय हनुे हो? 

  

१०.पवहलो प्रश् नतफष  विचार गदाष, आरोप-दािी एिम ् नमनसल संलग्न सम्बद्ध बैंकहरुको स्टेटमेन्टसमेतबाट 
प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले बैंक अफ काठमाडौ नलनमटेडमा खोलेको खाता नं. 030200000661 
बाट सन ् 2010।12।19 तदनरुुप नमनत 2067।09।04 सम्ममा रु.8,73,700।-, नेपाल 
एस.बी.आई.बैंक नलनमटेडमा खोलेको खाता नं. 17815241404391 बाट रु.3,53,100, नविल 
बैंकमा खोलेको खाता नं. 3110017504220 बाट सन ् 2010।10।17 तदनरुुप नमनत 
2067।06।31 सम्ममा रु.2,92,000।-, एन.आई.नब. बैंकमा खोलेको खाता नं. 
02805080284769 बाट सन ् 2010।12।23 तदनरुुप नमनत 2067।09।08 सम्ममा 
रु.2,91,00०।-, ग्लोबल बैंक नलनमटेडमा खोलेको खाता नं. 0307010001867 बाट सन ्
2010।10।28 तदनरुुप नमनत 2067।07।11 सम्ममा रु.4,70,000।-, एभरेष्ट बैंक नलनमटेडमा 
खोलेको खाता नं. 00100501210503 र खाता नं. 001005012105 बाट क्रमशाः 
रु.5,65,330।- एिम ्रु.5,01,110।-, र एन.आई.सी.बैंकमा खोलेको खाता नं. 42944MB  बाट 
रु.9,65,500।- समेत जम्मा रु.42,52,740।- 2067 सालसम्ममा भारतका विनभन् न शहरहरुबाट 
ए.वट.एम.माफष त भारतीय मदु्रामा रकम त्तिक् ने कायष गरेको देत्तखन्छ। अनभयोजन पक्षले उक्त ऐनको पवहलो 
संशोधन र दोश्रो संशोधन भए पश् चात ्यो यो नमनतमा यनत भा.रु. त्तिकेको भनी आरोपपत्रमा प्रष्ट खलुाउन 
सकेको देत्तखाँदैन। अताः आरोप-दािीको व्यहोरा, सम्बत्तन्धत बैंकहरुको स्टेटमेण्ट, नेपाल राष्ट्र बैंक, वििीय 
जानकारी इकाईको नमनत 2067।10।11 च.नं. 345 को पत्रसमेतबाट प्रनतिादी ब्रजेशकुमार 
जयसिालले ए.वट.एम. माफष त भारतीय रुपैयााँ त्तिक् न ेकायष 2067 सालसम्ममा गरेको तथ्य सम्पवुष्ट भएको 
देत्तखन्छ। 
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११.दोश्रो प्रश् नतफष  विचार गदाष, सिषप्रथम मानि अनधकारको विश् िव्यापी घोषणापत्र, 1948 ले “No one 

shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not 

constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was 

committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the 

time the penal offence was committed.”1 अथाषत कुनै कायष गदाष िा नगदाषको बखत रावष्ट्रय िा 
अन्तारावष्ट्रय कानूनअन्तगषत दण्डनीय कसरु नमाननन े त्यस्ता कायषका लानग कुनै पनन व्यत्तक्तलाई दण्डनीय 
कसरुको दोषी ठहराइने छैन। न त सो दण्डनीय कसरु गदाषका बखत लागू रहेको सजायभन्दा बढी सजाय 
नै गररनेछ भन् न ेव्यिस्था गरेको पाइन्छ। तदनरुुप नागररक तथा राजनीनतक अनधकारसम्बन्धी अन्तारावष्ट्रय 
प्रनतज्ञापत्र, 1966 ले “No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act 

or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, 

at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one 

that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to 

the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter 

penalty, the offender shall benefit thereby.''2 अथाषत कुनै कायष िा त्रवुट गदाषका बखत रावष्ट्रय िा 
अन्तारावष्ट्रय कानूनअन्तगषत त्यस्तो कायष िा त्रवुट फौजदारी कसरु नहनुे भएमा कुनैपनन व्यत्तक्तलाई त्यस्तो 
कायष िा त्रवुटका लानग कुनैपनन फौजदारी कसरुको दोषी बनाइने छैन । न त फौजदारी कसरु गदाषका 
बखत प्रचनलत सजायभन्दा बढी सजाय नै गररनेछ । कसरु गरेको समयपश्चात ्कानूनद्वारा कम सजायको 
व्यिस्था गररएकोमा कसरुदारलाई सोको लाभ प्राप्त हनुेछ भने्न व्यिस्था गरेको पाइन्छ। प्रस्ततु व्यिस्था 
प्राचीन रोमन सूत्रहरु “Nullum crimen Sine lege”(No Crime  without law) एिम ् “ Nulla poena 

sine lege” ( No penalty without law) र “Principle of Ex-post facto law” (Principle of non 

retroactivity) मा आधाररत छ। वयनै नसद्धान्त एिम ् मान्यतालाई आत्मसात ् गदै नेपालको संविधानले 
“तत्काल प्रचनलत कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरेबापत कुनै व्यत्तक्त सजायभागी हनुे छैन र कुनै पनन 
व्यत्तक्तलाई कसरु गदाषको अिस्थामा कानूनमा तोवकएभन्दा बढी सजाय ददइने छैन”3 भनी मौनलक हकको 
रुपमा समावहत गरेको पाइन्छ। तदनरुुप मलुकुी अपराध (संवहता) ऐन, 2074 ले “कानूनले सजाय नहनुे 
कुनै काम गरेबापत कुनै व्यत्तक्त सजायको भागी हनुे छैन र कुनैपनन व्यत्तक्तलाई कसरु गदाषको अिस्थामा 

                                                           
1 Universal Declaration of Human Rights, 1948 Art 11(2). 
2 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 Art 15(1). 
3  नेपालको संविधान, धारा २०(४) 
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कानूनमा तोवकएभन्दा बढी सजाय हनुे छैन”4 भनी फौजदारी न्यायको सामान्य नसद्धान्तको रुपमा समावहत 
गरेको पाइन्छ। यस सन्दभषमा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट “अवहलेको ऐनबमोत्तजम कारिाही र सजाय गदाष 
अत्तघको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय हनु ेभएमा िा कसरुको नयााँ पररभाषा िा नयााँ कसरुको दाबी परेको 
भए मात्र फरक हद जनतमा आपत्ति जनाउन ुपनव हनु्छ”5 भनी कानूनी नसद्धान्त समेत प्रनतपादन भइरहेको 
पाइन्छ।  

१२.प्रस्ततु पररिेश र पररप्रके्ष्यमा आरोप-दािी अिलोकन गदाष, अनभयोजन पक्षले प्रनतिादीउपर सम्पत्ति 
शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 को पवहलो संशोधन, 2068 को दफा ३(१), दफा ४ 
को देहायका (ङ), (ड) एिम ्(ढ), दफा २८ तथा २९ को कसरु र सोही ऐनको दोश्रो संशोधन, 2070 
को दफा ३(१) को देहायका (क), (ख) एिम ्(ग), दफा ३(३), दफा ५, 28 र २९ को कसरुजन्य 
कायष भएको हुाँदा ऐ.ऐनको पवहलो संशोधनको दफा ३० (१) तथा ऐ.ऐनको दोश्रो संशोधनको दफा ३० 
(१) बमोत्तजम सजाय हनु र ऐ.ऐनको पवहलो संशोधनको दफा ३४(१) र ऐ.ऐनको दोश्रो संशोधनको दफा 
३४(१)(क) बमोत्तजम शदु्धीकरण गररएको सम्पत्ति जफत हनु समेतको माग दािी नलएको देत्तखन्छ। िस्ततुाः 
सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 नमनत 2064।10।14 देत्तख लागू भएकोमा 
वििाद छैन। त्यस्तै सो ऐनको पवहलो संशोधन नमनत 2068।02।18 र दोश्रो संशोधन नमनत 
2070।12।12 मा भएको देत्तखन्छ। अताः उक्त ऐनको सानबक व्यिस्थाभन्दा पनछ संशोनधत व्यिस्थामा 
कसरुको पररभाषा केही फरक रहेको देत्तखनकुा साथै सजायको मात्रा समेत बढी तोवकएको पररप्रके्ष्यमा मानथ 
उत्तल्लत्तखत कानूनी प्रािधान र प्रनतपाददत कानूनी नसद्धान्तको कोणबाट पनन प्रनतिादीले 2067 सालसम्म 
ए.वट.एम. माफष त भारतीय रुपैयााँ त्तिक्ने कायष गरेको भन् ने दािीयकु्त यस मदु्दामा ऐ.ऐनको पवहलो संशोधन, 
2068 र ऐ.ऐनको दोश्रो संशोधन, 2070 को व्यिस्था आकवषषत हनुसक्ने अिस्थाको विद्यमानता देत्तखन 
आएन। यसमा सानबक सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 नै आकवषषत हनु े
अिस्थाको विद्यमानता देत्तखन आयो। 

१३.तेश्रो प्रश्नतफष  विचार गदाष, सम्पत्ति आजषन, भोगचलन र हस्तान्तरण गनष पाउन ुप्रत्येक व्यत्तक्तको साम्पत्तिक 
अनधकार हो तर सम्पत्तिको िैध आजषन, भोगचलन र हस्तान्तरण मात्र कानूनद्वारा संरत्तक्षत हनु्छ। गैरकानूनी 
रुपमा प्राप्त सम्पत्तिले कानूनी संरक्षण प्राप्त गनष सक्दैन। तसथष माननसहरुले गैरकानूनी तबरबाट आजषन 

                                                           
4 मलुकुी अपराध (संवहता) ऐन, 2074 दफा ७ 
5 नेपाल कानून पनत्रका, 2068 नन.नं. 8023 प.ृ 1223 
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गरेको सम्पत्तिलाई विनभन् न प्रकारले ढाकछोप गरेर कानूनी संरक्षण प्राप्त गनव प्रयास गदषछन।् गैरकानूनी 
सम्पत्तिलाई सफा एिम ्शदु्ध बनाउने प्रयास गदषछन।् यसरी गैरकानूनी रुपमा आजषन गररएको सम्पत्तिलाई 
अको हैनसयतमा रुपान्तरण गदै िैध बनाउने प्रयासलाई नै सम्पत्ति शदु्धीकरण भननन्छ। सम्पत्ति 
शवुद्धकरणको कसरु वििीय कारोिारसाँग सम्बद्ध कसरु हो। 

१४.सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 को उदे्दश् य अपराधजन्य कायषबाट प्राप्त सम्पत्ति 
शदु्धीकरण गनव कायषलाई ननिारण गनव6 रहेको छ। यस ऐनले कसैले पनन सम्पत्ति शदु्धीकरण गनष गराउन 
नहनुे र त्यस्तो कायष गरेमा कसरु गरेको माननने7 व्यिस्था गरेको पाइन्छ। त्यस्तै उक्त ऐनले अपहरण, 
आतङ्किाद, भ्रष्टाचार, राजश् ि छली, विदेशी विननमय िा बैंक तथा वििीय कसरु आदद गैरकानूनी कायषबाट 
आत्तजषत सम्पत्ति लकुाउने, रुपान्तरण गनव िा स्थानान्तरण गनव िा गैरकानूनी कायषमा लगानी गरेमा समेत 
सम्पत्ति शदु्धीकरण गरेको माननने8 व्यिस्था गरेको पाइन्छ। 

१५.िस्ततुाः गैरकानूनी कायषबाट आत्तजषत सम्पत्ति भनूमगत रुपमा पनुाः त्यस्तै गैरकानूनी कायषमा लगानी हनुे र 
शदु्धीकरण गनव चक्रहरु चनलरहने हुाँदा पनुाः त्यस्तो गैरकानूनी कायषबाट आत्तजषत सम्पत्ति आपरानधक 
वक्रयाकलापमा प्रयोग नहोस ्र आपरानधक वक्रयाकलाप रोवकयोस ्भनी ननिारणात्मक व्यिस्था (Preventive 

Measures) को प्रयोजनाथष सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 आएको हो। 
सम्पत्ति शदु्धीकरण आफैमा मूल िा सम्बद्ध कसरु (Predicate offence) नभई मूल कसरुको सह-उत्पादन 
(By- Product)  को रुपमा सह-अपराध (Secondary offence) हो। मूल कसरुलाई लकुाई नछपाई 
त्यसबाट आत्तजषत सम्पत्तिलाई लकुाउन िा बचाउन शदु्धीकरण गररएको कसरु यस ऐनअन्तगषत पदषछ। यो 
एउटा बहआुयानमक वििीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime) पनन हो। मूल अपराध 
लवुकन ेलकुाउन े हनुाले शदु्धीकरणको अपराध भएपश् चात ् मूल अपराध गरेको छ िा छैन र अपराध गनव 
आपरानधक मनसाय (Mens Rea) नथयो िा नथएन भनी विचार गनष आिश् यक हुाँदैन। तसथष सम्पत्ति 
शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 ले कसैसाँग आयस्रोत िा आनथषक अिस्थाको तलुनामा 

                                                           
6 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 प्रस्तािना. 
7 उही, दफा, ३ 
8 उही, दफा, 4 
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उसको सम्पत्ति अस्िाभाविक देत्तखन आएमा र उसले आजषन गरेको िैध स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति 
शदु्धीकरणको अपराध हनुे व्यिस्था गरेको हो9। 

१६.प्रस्ततु सैद्धात्तन्तक एिं कानूनी व्यिस्थाको पररप्रके्ष्यमा आरोप-दािी अिलोकन गदाष, अनभयोजन पक्षले मूलताः 
प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले नेपालका विनभन् न बैंकहरुमा अस्िाभाविक रुपमा धेरै संख्यामा खाता खोली 
श्रोत नखलेुको रकम जम्मा गरी भारतका विनभन् न शहरहरुबाट रु.42,52,740।- त्तिकेबाट रकम 
विदेत्तशन गई भारतीय रुपैयााँको अभाि नसजषना गनव भनूमका खेली ए.वट.एम.माफष त एकै ददनमा तथा छोटो 
समयको अन्तरालमा भारतीय रकम त्तिक्न ेकायष गरी भारतीय मदु्राको संत्तञ्चनतमा असर पारी विदेशी मदु्रा 
अपचलन गनव कायष गरी सबै बैंकहरुबाट एउटै नमनतमा कारोिारसमेत गरेको पवुष्ट हनु आएकोले विगो 
रु.42,52,740।- कायम गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 को पवहलो 
संशोधन, 2068 को दफा ३(१), दफा ४ को देहायका (ङ), (ड) र (ढ), दफा २८, दफा २९ र 
ऐ.ऐनको दोश्रो संशोधन, 2070 को दफा ३(१) को देहायका (क),(ख) र (ग), दफा ३(३), दफा ५, 
दफा २८, दफा २९ को कसरुजन्य कायष गरेको हुाँदा ऐ.ऐनको पवहलो संशोधन, 2068 को दफा ३०(१), 
३४(१) र ऐ.ऐनको दोश्रो संशोधन, 2070 को दफा ३०(१) दफा ३४(१) को देहायका (क) बमोत्तजम 
ननज प्रनतिादीलाई सजाय गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण गररएको सम्पत्ति जफतसमेत गररपाऊाँ  भनी आरोप दािी 
नलएको देत्तखन्छ। 

१७.प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले अनसुन्धानको क्रममा उपत्तस्थत भई आफ्नो प्रनतिाद गरेको नदेत्तखए 
तापनन यस अदालतमा उपत्तस्थत भई मैले 2067 सालमा व्यापाररक प्रयोजनाथष खाता खोलेको हो। 2067 
सालमा मैले विनभन् न बैंकमा खाता खोलेकोमा हाल यी सबै बैंकमा 2-3 हजार जनत मौज्दात होला। सो 
रकम व्यापार व्यिसायबाट आएको हो। आददत्य खाद्यान्य भण्डार नामक गल्ला पसल धान, गहुाँ, मसरुो, 
चना खररद नबक्री हनुे हो। सो पसलबाट मानसक 20 देत्तख 25 लाखसम्मको कारोिार हनु्छ। िषषमा डेढ 
करोड जनतको कारोिार हनु्छ। धान, गहुाँ खररद गदाष भारतीयहरुले नेपाली रुपैयााँ नलन नमान् ने हुाँदा भारत 
गई ए.वट.एम.बाट रकम त्तिकी ददने गरेको हो। मैले कुनै कसरु गरेको नहुाँदा सफाई पाऊाँ  भनी आरोवपत 
कसरुमा इन्कार रही बयान गरेको देत्तखन्छ।  

                                                           
9 उही, दफा, 28 
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१८.िस्ततुाः प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिाल एक व्यापारी भएको र ननजको आददत्य खाद्यान्य भण्डार नामक 
गल्ला पसल रहे भएकोमा वििाद देत्तखएन। ननज प्रनतिादीले यस अदालतसमक्ष उक्त पसलबाट मानसक 20 
देत्तख 25 लाखसम्मको कारोिार हनुे एिम ्िावषषक डेढ करोडसम्मको कारोिार हनुे र धान, गहुाँ खररद गदाष 
भारतीयहरुले ने.रु. नलन नमान् ने हुाँदा भारत गई ए.वट.एम. बाट रकम त्तिकी ददने गरेको भनी बयान गरेको 
देत्तखए तापनन नमनसल संलग्न बारा उद्योग बात्तणज्य संघमा दताष गरेको प्रमाण-पत्रबाट ननज प्रनतिादीको 
आददत्य खाद्यान्य भण्डारको पूाँजी रु.5,00,000।- मात्र देत्तखएको छ। त्यस्तै आन्तररक राजस्ि कायाषलय, 
नसमराको नमनत 2075।03।07 च.नं.3098 को पत्रानसुार आददत्य खाद्यान्य भण्डारको आ.ब. 
062।063 देत्तख आ.ि. 065।066 सम्मको जम्मा कारोिार रु.11,50,000।– र जम्मा आय 
रु.2,50,000।– मात्र देत्तखनकुो साथै जम्मा कर रु.11,925।- मात्र बिुाएको देत्तखन्छ। आ.ि. 
066।067 देत्तख कर बिुाएको पनन देत्तखाँदैन। यसको साथै भारतीयहरुसाँग धान, गहुाँ खररद गरेको भन् ने 
सन्दभषमा ननज प्रनतिादीले कवहले को साँग के कनत मूल्यमा के कनत पररमाणको धान, गहुाँ खररद गरेको हो 
भन् ने सन्दभषमा रनसद, भरपाई, बवहखातासमेत पेश गनष सकेको देत्तखाँदैन। यस त्तस्थनतमा ननज प्रनतिादीको 
बयान त्तजवकर स्िाभाविक र पत्यारलायक मान्न सवकने अिस्था देत्तखन आएन।  

१९.अताः ननज प्रनतिादीले आददत्य खाद्यान्य भण्डार नामक गल्ला पसलबाट कारोिार गरेको रकम र ननज 
प्रनतिादीले विनभन् न बैंकहरुमा खाता खोली भारतमा ए.वट.एम. प्रयोग गरी त्तिकेको रु.42,52,740।- का 
बीच तालमेल खाएको देत्तखएन। ननज प्रनतिादीले आफ्नो व्यापाररक कारोिार अथाषत आयस्रोतको तलुनामा 
अत्यनधक एिम ्अस्िाभाविक रकम भारत गई ए.वट.एम. माफष त भारतीय रुपैयााँ त्तिकेको देत्तखयो। सम्पत्ति 
शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 ले त्यस्तो अस्िाभाविक रकमको स्रोत प्रमात्तणत गनव भार 
(Onus of proof) प्रनतिादीमा नै अन्तननषवहत रहन े व्यिस्था गरेको पाइन्छ।10 यस सन्दभषमा सम्माननत 
सिोच्च अदालतबाट “अस्िाभाविक सम्पत्ति देत्तखयो भन े त्यसको स्रोत जायज नथयो भनी प्रमात्तणत गनुषपनव 
प्रमाणको भार प्रनतिादीमा रात्तखएको छ। प्रनतिादीले स्रोत देखाउन सकेन भन ेउसले सम्पत्ति शदु्धीकरणको 
अपराध गरेको हो भनी मान् न ुपनव हनु्छ”11 भनी कानूनी नसद्धान्तसमेत प्रनतपादन भइरहेको पाइन्छ। तर यी 
प्रनतिादीले उक्त रकमको िैधाननक िा आनधकाररक स्रोत यो यस्तो छ भनी िस्तनुनष्ठ एिम ् विश् िसनीय 
प्रमाण प्रस्ततु गरी पररपवुष्ट गनष सकेको अिस्था नदेत्तखएकोले ननज ब्रजेशकुमार जयसिालले सम्पत्ति 

                                                           
10 उही, दफा, 28 
11 नेपाल कानून पनत्रका, 2073 नन.नं. 9708 प्र.2018 



............................... 
नेपाल सरकार वि.व्रजेशकुमार जयसिाल,  मदु्दा - सम्पत्ति शदु्धीकरण,  मदु्दा नं .०७३-CR-०११४, फैसला प.ृ१५ मध्ये 14 

 
 

शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 को दफा ३,4 र 28 समेत बमोत्तजम कसरु गरेको 
देत्तखयो।तसथष मानथ चचाष गरेअनरुुप अनभयोजन पक्षले आरोपपत्रमा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) 
ननिारण ऐन, 2064 को पवहलो संशोधन, 2068 र दोश्रो संशोधन, 2070 अन्तगषत नलएको दािीसम्म 
पगु्न सक्ने देत्तखएन। 

२०.चौथो प्रश् नतफष  विचार गदाष, जसले जनत मात्राको कसरु गरेको छ सोहीअनरुुप सजाय ददन ुनै दण्डको सार 
र नसद्धान्त हो। यस पररप्रके्ष्यमा मानथ वििेचना गरेअनरुुप प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले सम्पत्ति 
शदु्धीकरणसम्बन्धी कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 
2064 को दफा ३०(१) बमोत्तजम १(एक) िषष कैद सजाय गदाष न्यायको मकसद पूरा हनुे देत्तखयो। 
यसको साथै सोही ऐनको दफा ३४(१) को प्रयोजनाथष सम्पत्ति जफतसमेत गनुषपनव हुाँदा ननज प्रनतिादीबाट 
विगो रु.42,52,740।- असलुउपर गरी नेपाल सरकारलाई भराई ददनपुनव देत्तखयो । 

२१.अताः मानथ वििेत्तचत आधार एिम ्कारणबाट प्रनतिादी ब्रजेशकुमार जयसिालले आरोप-दािीमा उत्तल्लत्तखत 
सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 को पवहलो संशोधन, 2068 को दफा ३(१), 
दफा ४ को देहाय (ङ), (ड) र (ढ), २८, २९, ऐ.ऐनको दोश्रो संशोधन, 2070 को दफा ३(१) को 
देहाय (क),(ख) र (ग), दफा ३(३), दफा ५, २८, २९ बमोत्तजमको कसरु गरेको नदेत्तखई सानबक सम्पत्ति 
शदु्धीकरण (मनन लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, 2064 दफा ३, 4, 28 समेत बमोत्तजम कसरु गरेको पवुष्ट हनु 
आएकोले ननज प्रनतिादीलाई सानबक ऐ.ऐनको दफा ३०(१) बमोत्तजम १ (एक) बषष कैद र ऐ.दफा ३४ 
(१) बमोत्तजम विगो बराबर रु.42,52,740।- जफत हनुे हुाँदा ननज प्रनतिादीबाट उक्त विगो बराबरको 
रु.42,52,740।- (बयालीस लाख बाउन् न हजार सात सय चालीस) असलु उपर गरी नेपाल सकारलाई 
भराई ददने ठहछष। अरुमा तपनसल खण्ड बमोत्तजम गनुषहोला।  

तपनसल-खण्ड 

प्रनतिादी व्रजेशकुमार जयसिाललाई १ (एक) िषष कैद हनुे ठहरेकाले ननज बेरुज ुहुाँदा सोको लगत 
कसी असलु गनष ननजको ितन रहेको शरुु त्तजल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू.............................१ 

प्रनतिादी व्रजेशकुमार जयसिालबाट रु.42,52,740।- असलु उपर गरी नपेाल सकारलाई भराई 
ददने ठहरेकाले सो को लगत कसी यस अदालतको आदेशानसुार ननजबाट माग भएको धरौटी 
रु.२,००,०००।– ननजले र.नं. ३३१ नमनत २०७३।१२।३० मा नगदै दात्तखला गरेको देत्तखाँदा 
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उक्त धरौटीबाट राज्व मा सदरस्याहा गनुष र असलु गनष बााँकी रु.4०,52,740।-असलु उपर गनष 
ननजको ितन रहेको शरुु त्तजल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू .................................................२ 

यस फैसलामा त्तचि नबिेु विशेष अदालत ऐन,२०५९को दफा १७ बमोत्तजमको म्याद पैंतीस 
ददननभत्र श्री सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन गनष जान ुभनी प्रनतिादीलाई पनुरािेदनको म्याद ददन.ु....३ 

फैसलाको प्रनतनलवपसवहत फैसलाको जानकारी विशेष सरकारी िकील कायाषलय, काठमाण्डौलाई 
ददन.ु....................................................................................................................४ 

प्रस्ततु मदु्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी नमनसल अनभलेख शाखामा बिुाईददन.ु...........................५ 

 

सदस्य                   सदस्य                   सदस्य                                 

फैसला लेखनमा सहयोग गनव: 
केशि पराजलुीाःइजलास अनधकृत  

नगता त्तघनमरे नगरी-क.अ. 
इनतसम्ित ्२०७५ साल कानतषक मवहना १२ गते रोज २ शभुम ्......................। 
 

 

 

 
 


