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सवोच्च अदारत, सॊमकु्त इजरास 

भाननीम न्मामाधीश श्री वैद्यनाथ उऩाध्माम 

भाननीम न्मामाधीश श्री दीऩकयाज जोशी  
पैसरा 

०७०-CR-१२४० 
भदु्दा : सम्ऩत्ति शदु्धीकयण। 

कभरावायी, गौढटोर जमनगय त्तजल्रा, भधफुनी बफहाय बायत, बायत घय बई   
कायागाय कामाारम बिल्रीफजाय थनुाभा यहको भाधवकुभाय बगत ................१ 

ऩनुयावेदक  

प्रबतवादी 

ववरूद्ध  

अनसुन्धान अबधकृत ऺते्रफहादयु बण्िायी सभेतको प्रबतवेदनरे नेऩार सयकाय....१  प्रत्मथी 
  वादी 

शरुू तहभा पैसरा गने :- अध्मऺ भाननीम न्मामाधीश श्री केदायप्रसाद चाबरसे 

        सदस्म भाननीम न्मामाधीश श्री भोहनयभण बट्टयाई 

        सदस्म भाननीम न्मामाधीश श्री बऩेून्रप्रसाद याई 

    ववशेष अदारत, का०भािौँ 
ववशेष अदारत, का०भािौँको बभबत २०७०।९।२८ को पैसराउऩय न्माम प्रशासन 

ऐन, २०४८ को दपा ९ (१)क फभोत्तजभ वादीको तपा फाट ऩनुयावेदन ऩना आएको प्रस्ततु 
भदु्दाको सॊत्तऺप्त त्म एॊव ०हय मस प्रकाय यहेको छ :-  

२०६९।१२।३० गते ०८.४५ फजेको सभमभा स.प्र.बन. ववकास थाऩाको कभाण्िभा 
खवटएको टोरीरे त्तजल्रा धनषुा खजयुी विा नॊ.१ त्तस्थत येल्वे स्टेसनभा बायतको जमनगयफाट 
जनकऩयु तपा  आउॉदै गयेको येर चेकजाॉच गदाा त्तजल्रा भधफुबन ग्राभ ऩच चामत जमनगय विा 
नॊ.११ फस्ने अॊ. वषा २२ का अशोक कायखसॉग नेऩारी  ८,६०,०००।–(आ० राख सा०ी 
हजाय) य त्तजल्रा भधफुबन ग्राभ ऩच चामत कभरावायी विा नॊ.२ फस्ने वषा २० को भाधवकुभाय 
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बगतसॉग नेऩारी रू ९,५०,०००।–(नौ राख ऩचास हजाय) अवैध रूऩभा ल्माएको अवस्थाभा 
बनजहरूराई अवैध फयाभद रूऩैमा सवहत ऩक्राउ गरयएको बन् नेसभेत फेहोयाको सशस्त्र प्रहयी 
फर वव.ओ.वऩ. खजयुीफाट खिा गयेको फयाभदी/खानतरासी भचुलु्का।  

 बभबत २०६९।१२।३० गते ०८/४५ फजेको सभमभा बायतको जमनगयफाट 
नेऩारको जनकऩयुतपा  आउॉदै गयेको येरराई चेकजाॉच गने क्रभभा त्तजल्रा भधफुबन ग्राभ 
ऩच चामत जमनगय विा नॊ.११ बायत घय बएका अन्दाजी वषा २२ को अशोक कायखफाट 
नेऩारी रूऩैमा रू ८,६०,०००।– तथा ऐ.भधफुनी कभरावायी विा नॊ.२ घय बएका वषा २० 
को भाधवकुभाय बगतफाट नेऩारी रूऩैमा रू.९,५०,०००।– गयी जम्भा रू.१८,१०,०००।–

अवैध रूऩभा ल्माएको अवस्थाभा ऩक्राउ गयी सशस्त्र प्रहयी फर वव.ओ.ऩी.खजयुीको ऩत्रसाथ 
आवश्मक कायवाहीको राबग प्राप्त बएकोभा थऩ अनसुन्धान कायवाहीको राबग सशस्त्र प्रहयी 
फर सीभा सयुऺा कामाारम धनषुाको च.नॊ.४६२ बभबत २०७०।०१।०२ को ऩत्रसाथ 
फयाभदी नेऩारी भरुा सवहत प्रबतवादीहरू सम्ऩत्ति शदु्धीकयण अनसुन्धान ववबागसभऺ दात्तखरा 
बएको देत्तखएको। 

 भराई बायत जमनगयफाट बभबत ०६९।१२।३० गते नेऩार आउने क्रभभा धनषुा 
खजयुी येल्वे स्टेशनभा प्रहयीरे ऩक्राउ गयी आफ्नो साथभा बएको नेऩारी रूऩैमा 
रू.८,६०,०००।– य भोफाईर २ थान सवहत ऩक्राउ गयी फयाभद बएको हो, उल्रेत्तखत नेऩारी 
भरुा आफ्नो वकयाना ऩसर यहेको नेऩार बायत सीभा नत्तजक ऩसरभा आउने ग्राहकफाट प्राप्त 
गयेको यकभ हो, त्महाॉ नेऩारी भरुा चरन चल्तीभा कायोफाय हनु्छ, नेऩारको धनषुाभा आफ्नो 
ससयुारी बएको य ससयुारे जग्गा खरयद गना टेबरपोनफाट साऩट भाग गयेकारे ऩरु् माई ददन 
आउॉदा ऩक्राउ ऩयेको हो, भराई प्रहयीरे ऩक्राउ गदाा अन्म कोही बथएन बन् नेसभेत फेहोयाको 
प्रबतवादी अशोककुभाय कायखरे अबधकायप्राप्त अबधकायीसभऺ गयेको फमान। 

 १२–४–२०१३ का ददन जमनगयफाट नेऩार आउने क्रभभा धनषुाको खजयुी येल्वे 
स्टेशनभा प्रहयीरे भ सॉग बएको ने.रू.९,५०,०००।– फयाभद गयेको हो, उक्त यकभ 
जमनगयभा हािावेमयको ऩसर गने ववकासकुभाय साहको हो, उनी बायतीम हनु, भ आपू 
जनकऩयु घमु्न जान रागेको फेरा उनरे बतभी रूऩैमा बरएय जनकऩयु ऩगुेय येर स्टेशन ओरान,ु  
भ त्मवह आइऩगुेको हनु्छु। भ बतभीराई भोटयसाईकरभा बरएय आफ्नो बबनाज ुकहाॉ जान्छु,  
बबनाजकुो त्महाॉ ईँट्टाबट्टा छ।मो ऩैसा उनीराई ददनछु। त्मसऩबछ बतभीराई घभुाउॉछु बनी 
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बनेफभोत्तजभ फयाभदी यकभ बरएय आएको हुॉ, मो ऩैसा उनैको हो, सो वाऩत कुनै ऩारयश्रबभक 
बरएको छैन, फयाभदी भोफाईर भेया बबनाजकुो साथीरे ददएका हनु बन् नेसभेत फेहोयाको प्रबतवादी 
भाधवकुभाय बगतरे अबधकाय प्राप्त अबधकायी सभऺ गयेको फमान। 

 सशस्त्र प्रहयी फर सीभा सयुऺा कामाारम धनषुाको च.नॊ.४६२ बभबत २०७०।०१।०२ 
को ऩत्रसाथ फयाभदी नेऩारी रूऩैमा रू.१८,१०,०००।– सवहत ऩक्राउ ऩयेका अशोक कायखरे 
आपुफाट फयाभद बएको रू.८,६०,०००।– तथा भाधवकुभाय बगतरे आपुफाट फयाभद बएको 
रू ९,५०,०००।– कसयी प्राप्त बएको सो को मवकन श्रोत खरुाउन नसवक बरखत प्रभाण ऩेस 
गना नसकेको बनजहरू बायतीम नागरयकहरूरे त्मती ०ूरो नेऩारी यकभ बायत तपा फाट नेऩार 
ल्माएकोभा सम्ऩत्ति शदु्धीकयण गने उद्देश्म ऩवुि हनु आएको, साथै फयाभदी नेऩारी रूऩैमा 
आपुफाट फयाभद बएको बबन त्मराई स्वीकाय गयेको हुॉदा उक्त कामा सम्ऩत्ति शदु्धीकयण 
(Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को दपा ३ य ४ ववऩरयत दपा २८ फभोत्तजभको 
कसूय गयेको देत्तखॉदा बनज प्रबतवादी अशोक कायखफाट फयाभद बएको रू ८,६०,०००।– 
(आ० राख सा०ी हजाय) य अकाा प्रबतवादी भाधवकुभाय बगतफाट फयाभद बएको 
रू.९,५०,०००।– (नौ राख ऩचास हजाय) गयी जम्भा रू.१८,१०,०००।–(अ०ाय राख दश 
हजाय) ववगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३०(२) फभोत्तजभ सजाम हनु तथा ऐ.ऐनको दपा 
३४(१) फभोत्तजभ फयाभदी नेऩारी रूऩैमा जपत हनु प्रबतवादी अशोक कायख य भाधवकुभाय 
बगतराई मसै अबबमोग ऩत्रसाथ ऩेस गरयएको छ बन् नेसभेत फेहोयाको बभबत २०७०।१।३० 
भा ववशेष अदारतभा दामय बएको अबबमोग भागदावी।  

 बभबत २०६९।१२।३० गतेका ददन बफहान ८.४५ फजे भ बायतको जमनगयफाट 
नेऩारको जनकऩयुतपा  आउॉदै गदाा खजयुीको चेकऩोिभा खानतरासी हुॉदा भ ऩक्राउ ऩयेको 
बथएॉ। जमनगयको हािावेमय व्माऩायी ववकासकुभाय साहरे उसको जनकऩयुभा यहेको बबनाजरुाई 
रू ९,५०,०००।– यकभ ददन बनेको य जनकऩयुभा घमु्ने वहसाफभा जान रागेको फेराभा भैरे 
सो यकभ बरएय गएको बथएॉ। भेयो साथफाट उक्त यकभ, LG Mobile य २ थान कऩिा 
फयाभद बएको बथमो। भैरे सो यकभ कुनै गैयकानूनी प्रमोजनका राबग ल्माएको बथएन। भ 
भाबथको झठु्ठा आयोऩफाट सपाई ऩाउॉ बन् नेसभेत फेहोयाको प्रबतवादी भाधवकुभाय बगतरे ववशेष 
अदारतभा गयेको फमान। 
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 बभबत ०६९।१२।३० भा भ फाट रू.८,६०,०००।– फयाभद बएको द०क हो, भेयो 
सासरेु जग्गा खयीद गना बबन भ सॉग साऩटी भागेकोरे साऩटी स्वरूऩ रू.८,६०,०००।–

ऩरु् माउन धनषुात्तस्थत ससयुारी आउॉदा भराई यकभ सवहत ऩक्राउ गयेका हनु, साथै भेयो 
साथफाट भोफाईर थान-२ ड्राइबबङ्ग राइसेन्स-२, ऩसा-१, बोटो कऩिा रगामतका वस्त ुफयाभद 
बएको हो। ०ुरो यकभ व्मागभा फोकी वहॉिदा कसैरे रटुी भारयददने होकी बन् ने ियरे बबत्री 
बोटोभा फोकी ल्माएको हुॉ। कानूनी व्मवस्था भराई थाहा बथएन, भराई अबबमोग दावीफभोत्तजभ 
सजाम हनुहुुॉदैन, सपाई ऩाउॉ बन् नेसभेत फेहोयाको प्रबतवादी अशोक कायखरे बभबत 
०७०।१।३० भा ववशेष अदारतभा गयेको फमान।  

 मस भदु्दाभा ऩक्राउ ऩयी अनसुन्धानको क्रभभा भराई का०भािौँ ल्माएको बथमो, सो फेरा 
भ थनुाभा बथएॉ, तसथा ववकासकुभाय साहराई उऩत्तस्थत गयाउन सवकन, सो यकभ ववकासकुभाय 
साहको हो। ववकास साहराई मस अदारतरे खोजेको फखतभा ल्माउने प्रमास गनेछु बन् नेसभेत 
फेहोयाको प्रबतवादी भाधवकुभाय बगतरे बभबत २०७०।१।३१ भा गयेको तबतम्फा फमान। 

 प्रबतवादीहरूरे अनसुन्धान अबधकायी य मस अदारतभासभेत फमान गदाा आयोवऩत 
कसूयभा इन्काय यही फमान गयेको देत्तखएऩबन दावीभा उल्रेत्तखत यकभ बनजहरूफाट फयाभद 
बएको कुयाभा वववाद नयहेको य सो यकभ आपूहरूरे साथभा बरई नेऩार आएको कुया 
स्वीकाय गयी अबधकाय प्राप्त अबधकायीसभऺ य आज मस अदारतभा फमान गयेको देत्तखएको य 
बनजहरूफाट फयाभद बएको उक्त यकभको वैधाबनक श्रोत ऩवुि हनेु प्रभाण प्रबतवादीहरूरे ऩेस 
गना सकेको नदेत्तखएकोरे दावीको कसूय गयेको होईन बन् ने अवस्था तत्कार नहुॉदा ऩबछ प्रभाण 
फझु्दै जाॉदा ०हयेफभोत्तजभ हनेु गयी हार ववशेष अदारत ऐन, २०५९ को दपा ७(घ) अनसुाय 
प्रबतवादी अशोक कायखफाट रू.८,६०,०००।- (आ० राख सा०ी हजाय) य प्रबतवादी भाधव 
कुभाय बगतफाट रू.९,५०,०००।- (नौ राख ऩचास हजाय) धयौट भाग गयी सो धयौट नगदै 
वा सो यकभ खाम्ने फैंक ग्मायेन्टी वा जेथा जभानत ददन सके बरई तायेखभा याखी य सो ददन 
नसके कानूनफभोत्तजभ बसधा खान ऩाउने गयी अ.वॊ.१२१ नॊ. फभोत्तजभ थनुवुा ऩूत्तजा ददई थनुाभा 
याखी भदु्दाको ऩऩुाऺ  गनुा बन् नेसभेत फेहोयाको बभबत २०७०।१।३१ भा  ववशेष अदारत 
का०भािौँफाट बएको आदेश। 

 अदारतफाट बएको आदेशानसुाय धयौट ददन नसवक प्रबतवादीहरू अशोककुभाय कायख य 
भाधवकुभाय बगत थनुाभा यही भदु्दाको ऩऩुाऺ  बएको।  
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 अशोक कायखको घय ईत्तन्िमा फोिाय नत्तजकै य ससयुारी नेऩारको धनषुा त्तजल्रा रग्भा 
गाउॉभा ऩछा। उसको वकयाना ऩसर,  खेतीऩातीफाट आएको ऩैसा य ससयुारीफाट बरएको ऩैसा 
सभेत ससयुारीराई जग्गा वकन् न भागेकोरे फोकेय ल्माएको हो। बनजरे कुनै ऩबन गैयकानूनी 
तवयरे आजान गयी सम्ऩत्ति शदु्धीकयण गने उद्देश्मरे फोकेको ऩैसा होइन। अबबमोग दावी झठु्ठा 
हो। बनजरे सपाई ऩाउन ुऩछा बन् नेसभेत फेहोयाको अशोक कायखका साऺी ववजम बन् ने ब्रज 
वकशोय नामकरे बभबत २०७०।४।२७ भा गयेको फकऩत्र। 

 बभबत २०७०।६।१७ भा प्रबतवादी अशोककुभाय कायखरे जेथा जभानत ददई थनुाभकु्त 
बै तायेखभा यहेका। 

सम्ऩत्ति शदु्धीकयण बनवायण ऐन, २०६८ को दपा २८ अन्तगात आफ्नो साथभा बएको 
सम्ऩत्तिको वैधाबनक श्रोत प्रभात्तणत गना नसके सो ऐन अन्तगातको कसूय गयी प्राप्त गयेको 
सम्ऩत्ति हो बनी भान् न ुऩने हनुारे वैधाबनक श्रोतफाट आजान गयेको बन् ने ऩवुि हनेु कुनै आधाय 
प्रभाणफाट नदेत्तखने प्रबतवादीहरू अशोक कायख य भाधवकुभाय बगतको साथफाट फयाभद 
बएको यकभ मस ऐन अन्तगातको कसूय गयी आजान गयेको भान् न ुऩने हनु आमो। प्रबतवादी 
अशोक कायखरे रू. ८,६०,०००।- (आ० राख सा०ी हजाय रूऩैमा) य प्रबतवादी भाधव 
कुभाय बगतरे रू.९,५०,०००।- (नौ राख ऩचास हजाय रूऩैमा) को वैधाबनक श्रोत ऩवुि गने 
प्रभाण ददन नसकेकोरे बनजहरूरे सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, 

२०६४ को दपा ३ य २८ को कसूय गयेको ०हाछ। उक्त ऐनको दपा ३०(२) फभोत्तजभ 
प्रबतवादी अशोक कायखराई कैद वषा १(एक) य जयीवाना रू.८,६०,०००।- (आ० राख 
सा०ी हजाय) य प्रबतवादी भाधवकुभाय बगतराई कैद वषा १(एक) य जरयवाना 
रू.९,५०,०००।- (नौ राख ऩचास हजाय) हनु्छ। बनजहरूफाट फयाभद बएको नगद सोही 
ऐनको दपा ३४(१) फभोत्तजभ जफ्त हनु्छ बन् नेसभेत फेहोयाको ववशेष अदारत का०भािौँको 
बभबत २०७०।९।२८ को पैसरा। 

 भ नेऩारको धनषुा त्तजल्राको सदयभकुाभ जनकऩयुधाभभा बनशलु् क घभुाईददने सताभा 
जमनगयको हािावेमय व्माऩायी ववकासकुभाय साहरे बनजको बबनाजरुाई जनकऩयुभा ददने सताभा 
यकभ ऩ०ाएको हो। सम्ऩत्ति शदु्धीकयण ऐन, २०६४ को उद्देश्म अऩयाधजन्म कामाफाट प्राप् त 
यकभ शदु्धीकयण गने कामा बनमन्त्रण गनुा हो। तय अऩयाधजन्म कामा गना यकभ फोकेय 
ल्माएको बनी अबबमोगऩत्रभा उल्रेख हनु सकेको छैन। उक्त ऐनको दपा २८ अन्तगातको 
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कसूय हनु भदु्दा चराइएको व्मत्तक्तको आमश्रोत वा आबथाक अवस्थाको तरुनाभा सम्ऩिी 
अस्वबाववक, उच् च जीवनस्तय कामभ गयेका वा हैबसमत बन्दा फढी दान दातव्म चन्दा ददएको 
प्रभात्तणत बएभा त्मस्तो सम्ऩत्ति कस्तो श्रोतफाट आएको हो प्रभात्तणत गनुाऩछा बन् ने कानूनी 
व्मवस्था नेऩारी नागरयकका राबग हो, ववदेशी नागरयकका राबग होइन। राग्नै नसक्ने दपा 
उल्रेख गयी भराई कैद य जरयवाना गरयएको पैसरा उल्टी गयी सपाई ऩाउॉ बनी ऩनुयावेदक 
प्रबतवादी भाधवकुभाय बगतरे मस अदारतभा बरएको ऩनुयावेदन त्तजवकय। 

 बनमभफभोत्तजभ दैबनक ऩेसी सचुीभा चढी ऩेस बएको प्रस्ततु ऩनुयावेदनऩत्र य सॊरग् न 
बभबसर अध्ममन गरयमो। ऩनुयावेदक प्रबतवादी तपा फाट उऩत्तस्थत ववबानानव वरयष् ० अबधवक्ता श्री 
बभबथरेश कुभाय बसॊहरे प्रबतवादी बायतीम नागरयक हनु। वमनको उभेय १८ वषाको भात्र छ। 
नेऩार सयकायबानाया प्रकात्तशत बभबत २०५९।३।१२ को याजऩत्र अनसुाय नेऩारी य बायतीम 
नागरयकहरूरे नेऩारी य बायतीम बसक् का कयेन्सी अबसबभत भात्राभा ल्माउन रैजान ऩाउॉछ। 
रागू औषध य आतङ्ककायी गबतववबधफाट आत्तजात गयेको बए भात्र सम्ऩत्ति शदु्धीकयण ऐन, 
अन्तगातको कसूय नेऩारी य बायतीम नागरयकराई राग्न सक्ने हो। मस्तै सभान त्म बएको 
भदु्दाभा आयोवऩत कसूयफाट प्रबतवादीरे सपाई ऩाउने बनी मस अदारत सॊमकु्त इजरासफाट 
पैसरा बै ने.का.ऩ. २०७०, अॊङ्क ९, बन.नॊ. ९०५४, ऩ.ृसॊ. ११६८ भा प्रकात्तशत 
बसद्धान्तसभेतका आधायभा ववशेष अदारतफाट बएको पैसरा नबभरेको हुॉदा फदय उल्टी गयी 
सपाई ददराई ऩाउॉ बनी गनुा बएको फहससभेत सबुनमो। 

 प्रबतवादी अशोक कायखरे आपूफाट फयाभद बएको रू.८,६०,०००।- तथा अकाा 
प्रबतवादी भाधवकुभाय बगतरे आपुफाट फयाभद बएको रू.९,५०,०००।- को कसयी प्राप् त 
बएको हो सोको एवकन स्रोत खरुाउन नसकेकारे बनजहरूको उक्त कामा सम्ऩत्ति शदु्धीकयण 
(Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को दपा ३ य ४ ववऩरयत दपा २८ फभोत्तजभको 
कसूय गयेको देत्तखॉदा दवैु प्रबतवादीफाट फयाभद बएको जम् भा रू. १८,१०,०००।- ववगो 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३०(२) फभोत्तजभ सजाम हनु तथा ऐ. ऐनको दपा ३४(१) 
फभोत्तजभ फयाभदद रूऩैमा जपतसभेतको भागदावी अबबमोगऩत्रभा बरएको देत्तखन्छ। ववशेष 
अदारत का०भािौँफाट प्रबतवादीहरूरे सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, 

२०६४ को दपा ३ य २८ को कसूय गयेको ०हय गयी उक्त ऐनको दपा ३०(२) फभोत्तजभ 
प्रबतवादी अशोक कायखराई कैद वषा १ य जरयवाना रू. ८,६०,०००।- य प्रबतवादी 
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भाधवकुभाय बगतराई कैद वषा १ जरयवाना रू. ९,५०,०००।- हनेु तथा फयाभद नगद दपा 
३४(१) फभोत्तजभ जपत गने बनी पैसरा बएको देत्तखमो। उक्त पैसराभा त्तचि नफझुाई 
प्रबतवादी भध्मेका भाधवकुभाय बगतको मस अदारतभा ऩनुयावेदन ऩयेको ऩाइमो। 

 उक्त त्म एवॊ ववद्धानव वरयष् ० अबधवक्ताको फहस त्तजवकय सभेतराई भध्मनजय याखी 
ववशेष अदारतफाट बएको पैसरा बभरेको छ, छैन य ऩनुयावेदन त्तजवकयफभोत्तजभ ऩनुयावेदक 
प्रबतवादीरे आयोवऩत कसूयफाट सपाई ऩाउन ुऩने हो, होइन बन् ने सम्फन्धभा बनणाम गनुा ऩने 
देत्तखमो। 

बनणामतपा  ववचाय गदाा ऩनुयावेदक प्रबतवादीरे सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) 

बनवायण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाफाट अऩयाधजन्म कामाफाट प्राप् त सम्ऩत्ति शदु्धीकयण गने 
कामाराई बनवायण गना उक्त ऐन आएको हो, वादी नेऩार सयकायरे अबबमोगऩत्रभा भफाट 
फयाभद बएको रूऩैमाॉ अऩयाधजन्म कामाफाट आत्तजात बएको हो बनी ऩतु्तष् ट गना सकेको छैन। 
तसथा ववशेष अदारत का०भािौँफाट भराई कसदुाय ०हयाई बएको पैसरा कानून अनरुूऩको 
बएन बनी ऩनुयावेदन त्तजवकय बरएको देत्तखन्छ। ततव सम्फन्धभा ववचाय गदाा सम्ऩत्ति शदु्धीकयण 
(Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाभा अऩयाधजन्म कामाफाट प्राप्त सम्ऩत्ति 
शदु्धीकयण गने बन् ने उल्रेख बएऩबन ऐ. ऐनको दपा २८ भा सम्ऩत्ति शदु्धीकयण गयी सम्ऩत्ति 
आजान गयेको भाबनने बन् ने शीषाकभा देहामको कानूनी व्मवस्था यहेको ऩाइन्छ। 

 मस ऐन अन्तगातको कसूयभा भदु्दा चराएइएको व्मत्तक्तको आमस्रोत वा आबथाक अवस्थाको 
तरुनाभा बनजको सम्ऩत्ति अस्वबाववक देत्तखन आएभा वा बनजरे अस्वबाववक उच् च जीवनस्तय 
माऩन गयेभा वा आफ्नो हैबसमत बन्दा फढी कसैराई दान, दातव्म, उऩचाय, साऩटी,  चन्दा वा 
फकस ददएको प्रभात्तणत बएभा बनजरे त्मस्तो सम्ऩत्ति के कस्तो स्रोतफाट आजान गयेको हो बन् ने 

कुया प्रभात्तणत गनुा ऩनेछ य त्मसयी प्रभात्तणत गना नसकेभा त्मस्तो सम्ऩत्ति मस ऐन अन्तगातको 
कसूय गयी प्राप् त गयेको भाबननेछ। 

 अऩहयण, भ्रष् राचाय, आतॊकवाद, याजस्वको छरी आदद गैयकानूनी कामाफाट आत्तजात 
सम्ऩत्ति बबूभगत रूऩभा ऩनु् त्मस्तै गैयकानूनी कामाभा रगानी हनेु य शदु्धीकयण गने चक्रहरू 
चरी यहने हुॉदा ऩनु् त्मो गैयकानूनी कामाफाट आत्तजात सम्ऩत्ति आऩयाबधक कामाभा प्रमोग नहोसव 
आऩयाबधक कामा योवकमोसव बनी बनवायणात्भक व्मवस्था (Preventive Measures) को प्रमोजनाथा 
सम्ऩत्ति शदु्धीकयण ऐन आएको हो। सम्ऩत्ति शदु्धीकयण आपैभा सम्फद्ध कसूय (Predicate 
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offence) होइन अवऩत ु भूर कसूयको सह उत्ऩादन (By Product) को रूऩभा सह अऩयाध 
(Secondary Offence) हो। भूर कसूयराई रकुाई बछऩाई त्मसफाट आत्तजात सम्ऩत्तिराई 
रकुाउन शदु्धीकयण गरयएको कसूय मस ऐन अन्तगात ऩदाछ। मो एउटा फह ुआमाबभक वविीम 
अऩयाध (Multi Dimensional Financial Crime ) ऩबन हो। भूर अऩयाध रवुकने हनुारे 
शदु्धीकयणको अऩयाध बएऩबछ उसरे भूर अऩयाध गर् मो वा गयेन य उसको अऩयाध गने 
भनसाम बथमो वा बथएन बनी बफचाय गरयदैन। त्मसैरे उक्त ऐनको दपा २८ रे  कसैसॉग 
आमस्रोत वा आबथाक अवस्थाको तरुनाभा उसको सम्ऩत्ति अस्वबाववक देत्तखएभा य उस्रे आजान 
गयेको स्रोत देखाउन नसके सम्ऩत्ति शदु्धीकयणको अऩयाध हनेु व्मवस्था गयेको हो। 
अस्वबाववक सम्ऩत्ति देत्तखमो बने त्मस्को स्रोत जामज बथमो बन् ने प्रभात्तणत गनुाऩने प्रभाण बाय 
प्रबतवादीभा यात्तखएको हो। प्रबतवादीरे स्रोत देखाउन सकेन बने उसरे सम्ऩत्ति शदु्धीकयणको 
अऩयाध गयेको हो बनी भान् न ुऩने हनु्छ। वादीरे मो वा त्मो आतॊककायी अऩयाधफाट आत्तजात 
गयेको सम्ऩत्ति हो बनी वकटान गनुा ऩने फाध्मता कानूनरे गयेको देत्तखदैन। त्मस्तो आम स्रोत 
रकेुको सम्ऩत्ति फयाभद हनु ु नै कसूयको राबग ऩमााप् त हनु्छ। तसथा प्रबतवादीरे आतॊककायी 
कामाफाट आजान गयेको हो बन् ने प्रभात्तणत नबएकोरे सम्ऩत्ति शदु्धीकयण ऐन अनरुूऩको कसूय 
बएन य सजाम ऩबन गना बभल्दैन बन् ने ऩनुयावेदन त्तजवकय य ववबानानव वरयष् ० अबधवक्ताको फहस 
फुॉदासॉग सहभत हनु सवकएन।  

 त्मसैगयी मी ऩनुयावेदकरे सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, 

२०६४ को दपा २८ को कानूनी व्मवस्था नेऩारी नागरयकका राबग हो ववदेशी नागरयकका 
राबग होइन बनी आपु ववदेशी नागरयक बएको कायण कसूयफाट सपाई ऩाउनऩुछा बनी 
ऩनुयावेदनभा दोस्रो त्तजवकय बरएको ऩाइन्छ। तय, नेऩारीराई भात्र मो ऐन राग् ने अरू 
ववदेशीराई नराग् ने बनी कतै ऩबन ऐनभा उल्रेख गयेको देत्तखदैन। सम्ऩत्ति शदु्धीकयण 
(Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को दपा १(२) भा “मो ऐन नेऩारबय रागू हनेुछ 
य मस ऐन अन्तगातको कसूयफाट प्राप् त सम्ऩत्ति जनुसकैु उऩाम वा भाध्मभफाट नेऩारफाट 
ववदेशभा  वा ववदेशफाट नेऩारभा ववप्रषेण (येबभटेन्स), स्थानान्तयण वा यकभान्तय गने जहाॉसकैु 
यहे फसेको बएऩबन जनुसकैु व्मत्तक्त वा सॊगद०त सॊस्थासभेतराई रागू हनेुछ” बनी कानूनी 
व्मवस्था यहेको देत्तखन्छ। मसप्रकाय मो अऩयाध जस्रे गयेऩबन य जहाॉ गये ऩबन मस ऐनको 
फवहाऺेत्रीम प्रबाव (Extra Territorial Jurisdiction) रे सभाउने देत्तखन्छ। मसप्रकाय उत्तल्रत्तखत 
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कानूनरे अऩयाध गने व्मत्तक्त नेऩारी बए भात्र सम्ऩत्ति शदु्धीकयण ऐन, अनसुायको कसूयदाय हनेु 
नबनी नेऩारफाट वा नेऩारभा ववप्रषेण, स्थानान्तयण वा यकभान्तय गने जहाॉसकैु फसेको जनुसकैु 
व्मत्तक्तसभेत उऩय रागू हनेु बनी ववश् वव्माऩी ऺेत्राबधकाय कामभ गयी नागरयकताको आधायभा 
बफबेद वा सॊकुत्तचत गयेको ऩाइदैन। अत् कानूनरे नै जनुसकैु देशको नागरयक उऩय कायवाही 
गना योक तोक नरगाएको त्तस्थबतभा ऩनुयावेदकरे आपु बायतीम नागरयक बएको कायण सम्ऩत्ति 
शदु्धीकयणको कसूय य सजामसभेतफाट उन्भतु्तक्त ऩाउनऩुछा बन् ने बनजको त्तजवकय भनाबसव यहेको 
देत्तखन आउॉदैन। 

 ववबानानव वरयष् ० अबधवक्तारे फहसको क्रभभा बभबत २०५९।३।१२ को नेऩार 
याजऩत्रभा प्रकात्तशत “नेऩारी य बायतीम बसक् का कयेन्सी नोट य फैंक नोट अबसबभत भात्राभा 
रैजान वा ऩ०ाउन सक्ने छन”  बन् ने सूचना अनसुाय ऩनुयावेदकराई सजाम गना बभल्ने होइन 
बनी बरएको त्तजवकयतपा  बफचाय गदाा,  मस सूचनारे नेऩारी य बायतीम बसक् का कयेन्सी अबसबभत 
भात्राभा नेऩारफाट बायतभा य बायतफाट नेऩारभा ल्माउन रैजान ऩाउने बन् ने बफवाद महाॉ 
यहेको देत्तखदैन अवऩत ुकुनै ऩबन व् मत्तक्तरे आपुसॉग बएको यकभको स्रोत खरुाउन ऩने हो वा 
होइन बन् ने कुयाको बफवाद महाॉ यहेको छ। यकभ बरएय वहड् न ऩाउन ु एउटा कुया हो बने 
अस्वबाववक सम्ऩत्तिको स्रोत खरुाउने अको कुया हो। ववदेशी ववबनभम (बनमबभत गने) ऐन, 
२०१९ को दपा ५ अनसुाय नेऩार य बायत फीचको बाइचाया एवॊ साॉस्कृबतक 
सम्फन्धसभेतराई भध्मनजय याखी नेऩारी य बायतीम नागरयकरे आफ्ना देशभा प्रचरनभा यहेको 
कयेन्सी एक देशफाट अको देशभा ल्माउन य रैजान ऩाउने गयी जायी गयेको सूचनारे फैद्य 
यकभराई छुट ददएको हो। छुट त्मस्तो कयेन्सी नोट फाहकरे यकभको वैद्यता रकुाउन ऩाउने 
वा स्रोत खरुाउन ुऩने छैन बनी छुट ददने कुया कवहकतै सूचनाभा उल्रेख बएको देत्तखदैन। 
मसयी सूचनाभा व्मवस्था नै नबएको आधाय भाबन ऩनुयावेदकरे अबबमोगदावी एवॊ कसूयफाट 
छुट ऩाउन ु ऩछा बन् ने ववबानानव वरयष् ० अबधविाको वहस त्तजवकयसॉग ऩबन सहभत हनु सवकने 
त्तस्थबत यहेन। 

अफ मी ऩनुयावेदक भाधवकुभाय बगतफाट अऩयाध बएको छ छैन बनी ववचाय गदाा बनज 
बायत जमनगयफाट जनकऩयु आउॉदै गदाा ने.रू. ९,५०,०००।- सवहत ऩक्राउ ऩयेको कुया 
स्वीकाय गयी भौकाभा य अदारतसभेतभा फमान गयेको अवस्था छ। ऩनुयावेदक प्रबतवादीफाट 
फयाभद बएको यकभ बनजको आबथाक अवस्थाको तरुनाभा अस्वबाववक छैन बन् ने त्तजवकय 
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बनजरे कतै बरएको देत्तखन आएन। बनजफाट फयाभद बएको यकभ बनजको आबथाक अवस्थाको 
तरुनाभा अस्वबाववक सम्ऩत्ति यहेको देत्तखन आमो। फयाभद यकभ बायतीम नागरयक 
ववकासकुभाय साहको हो बनी फमानभा त्तजवकय बरएऩबन बनजराई अदारतभा उऩत्तस्थत गयाई 
आफ्नो सो बनाइको ऩतु्तष् ट गना ऩनुयावेदकरे सकेको ऩाइदैन। सम्ऩत्ति शदु्धीकयण गने उदेश्म 
नयाखी आफ्नो व्माऩाय व्मवसाम वा अन्म कुनै व्मत्तक्तफाट प्राप्त गयेको हुॉ बन्ने ऩऺरे फस्तबुनि 
प्रभाणफाट प्रभात्तणत गनुाऩने हनु्छ। आबथाक अवस्थाको तरुनाभा कसैसॉग अस्वबाववक सम्ऩत्ति 
देत्तखन आएभा त्मस्तो सम्ऩत्ति के कस्तो स्रोतफाट आजान गयेको हो बन् ने कुया प्रभात्तणत उसैरे 
गनुाऩने कानूनी दामीत्व सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को 
दपा २८ रे गयेको हुॉदा ऩनुयावेदक प्रबतवादीफाट अस्वबाववक देत्तखने सम्ऩत्ति फयाभद बएऩछी 
सोको स्रोत मो हो बनी सम्ऩत्ति आजान गयेको स्रोत देखाउन ुऩने कानूनी दावमत्व ऩबन बनजैभा 
यहने देत्तखन आमो। तय, पगत त्तजवकय फाहेक आफ्नो बनाईको ऩतु्तष् ट गना सक्ने कुनै त्ममकु्त 
प्रभाण ऩनुयावेदक प्रबतवादीफाट ऩेस हनु सकेको देत्तखॉदा बनजफाट कसूय बएन बनी भान् न बभल्ने 
अवस्था देत्तखन आएन। 

अफ ववबानानव वरयष् ० अबधवक्तारे फहसका क्रभभा ऩनुयावेदक प्रबतवादी सबुनर जमसवार 
सभेत प्रत्मथी वादी नेऩार सयकाय बएको सम्ऩत्ति शदु्धीकयण भदु्दाभा मस अदारत सॊमकु्त 
इजरासफाट बभबत २०७०।३।२६ भा पैसरा बई ने.का.ऩ. २०७०, अॊङ्क ९, बन.नॊ. 
९०५४, ऩ.ृसॊ. ११६८ भा प्रकात्तशत प्रबतऩाददत कानूनी बसद्धान्तको ऩरयऩेक्ष्मभा ववशेष 
अदारतफाट ऩनुयावेदकराई कसूयदाय ०हय गयेको पैसरा बभरेन बनी याखेको अको त्तजवकय 
तपा  ववचाय गदाा, उक्त भदु्दाको त्मको योहभा प्रबतवादी सनुीर जमसवारफाट 
१९,२०,०००।– य अकाा प्रबतवादी श्रवणकुभाय साहफाट रू. ९,२०,०००।– सभेत रू. 
२८,४०,०००।– नेऩारी रूऩैमा बायतफाट नेऩार ल्माउदा ऩक्राउ ऩयेको देत्तखन्छ। 
प्रबतवादीहरुरे स्रोत नखरेुको यकभ फोकी बरई सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) 

बनवायण ऐन, २०६४ को दपा ३ रे बनषबेधत कामा गयेकोरे सोही ऐन, (सॊशोधन सवहत) को 
दपा ४(ङ), २८ य २९ को कसूय गयेको ०हय ववशेष अदारतफाट बई प्रबतवादीहरूराई उक्त 
ऐनको दपा ३०(२) फभोत्तजभ जनही वषा एक कैद, फयाभद ववगोफभोत्तजभ जरयवाना य फयाभद 
बएको कसूय गना प्रमोग बएको सम्ऩत्ति सोही ऐनको दपा ३४(१) फभोत्तजभ जपतसभेत हनेु 
०हयी पैसरा बएको देत्तखन्छ। उक्त पैसरा उऩय मस अदारतभा प्रबतवादीको ऩनुयावेदन ऩदाा 
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मस अदारतफाट “प्रबतवादीहरूरे नेऩारी रूऩैमाॉ फोकी वहॉड्न ुभात्र आपैभा कसूयजन्म कामा हनु 
सक्दैन। कसूयजन्म कामा तफभात्र भान् न सवकन्छ जफ त्मस्तो यकभ गैयकानूनी रूऩभा आजान 
गयेको वा कानूनप्रबतकूर रूऩभा बरएको वा धायण गयेको हनु्छ”। बनी बनणामधाय कामभ गयी 
यकभ फोकी वहॉिेकै आधायभा सम्ऩत्ति शदु्धीकयण ऐनको कसूय नभाबनने बनी पैसरा बएको 
ऩाइमो। 

मसप्रकाय उक्त भदु्दाभा प्रबतवादीहरूरे गयेको कसूय, वादी नेऩार सयकायरे अनसुन्धान 
गयी प्रबतवादीहरूराई सजाम हनु बनी अबबमोगभा बरइएको भागदावी य अबबमोग दावीफभोत्तजभ 
ववशेष अदारतफाट कसूय ०हयी बएको पैसरा तथा मस भदु्दाका ऩनुयावेदक प्रबतवादी 
भाघवकुभाय बगतसभेतको कसूयको कामा प्रकृबत, सजामका राबग प्रस्ताववत गयेको 
अबबमोगदावी एवॊ ववशेष अदारतफाट कसूय ०हय बएको पैसरासभेतका त्महरूभा सभेत मी 
दईु भदु्दाभा सभानता यहेको ऩाइन्छ। सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, 
२०६४ को दपा २८ रे अस्वबाववक रूऩभा यकभ फोकी वहड्ने व्मत्तक्तरे आपुसॉग बएको 
यकभ के कुन स्रोतफाट आपुरे प्राप् त गयेको हो बन् ने कुया प्रभात्तणत गने दावमत्व यकभ फाहक 
व्मत्तक्तराई नै समु्ऩेको छ। ववदेशी ववबनभम बनमबभत गने ऐन, २०१९ को दपा ५ अनसुाय 
नेऩार सयकायबानाया बभबत २०५७।३।१२ भा जायी सूचनाभा नेऩारी य बायतीम नागरयकराई 
अबसबभत भात्राभा बसक् का कयेन्सी नोट ल्माउन रैजान ऩाउने गयी सूचनारे छुट ददएको बएऩबन 
उक्त सूचनाभा यकभफाहकरे आपूसॉग यहेको सम्ऩत्ति रूऩैमाॉको ववबधवत स्रोत खरुाउन नऩने 
बनी उन्भतु्तक्त प्रदान गयेको छैन। मसयी कानूनरे रूऩैमाॉ ल्माउने रैजाने व्मत्तक्तरे उक्त 
रूऩैमाॉको स्रोत खरुाउन अबनवामा गयेको अवस्थाभा गैयकानूनी रूऩभा आजान गयेको वा 
कानूनप्रबतकूर रूऩभा बरएको वा धायण गयेको प्रभात्तणत बएभा भात्र सम्ऩत्ति शदु्धीकयणको 
कसूय कामभ हनेु बन् ने मस अदारतको उक्त सॊमकु्त इजरासफाट बएको पैसरा एवॊ प्रबतऩादन 
बएको बसद्धान्तसॉग सहभत हनु सवकएन। 

भाबथ उत्तल्रत्तखत त्म य कानूनको ववश् रेषणका आधायभा ऩनुयावेदक प्रबतवादी 
भाधवकुभाय बगतराई सम्ऩत्ति शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को दपा 
३ य २८ को कसूय ०हय गयी ऐ. ऐनको दपा ३०(२) फभोत्तजभ कैद वषा १ (एक), 
जरयवाना रू.९,५०,०००।- य ऐ. ऐनको दपा ३४ (१) फभोत्तजभ फयाभद बएको नगद जपत 
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हनेु ०हर् माई ववशेष अदारत का०भािौँफाट बभबत २०७०।९।२८ भा बएको पैसरा बभरेको 
हुॉदा सदय हनेु ०हछा। ऩनुयावेदक प्रबतवादीको ऩनुयावेदन त्तजवकय ऩगु् न सक्दैन। 

प्रस्ततु ऩनुयावेदनसॉग सभान त्म बएको ऩनुयावेदक प्रबतवादी सनुीर जमसवारसभेत 
प्रत्मथी वादी नेऩार सयकाय बएको ०६८-CR-०९३१ को सम्ऩत्ति शदु्धीकयण भदु्दाभा मस 
अदारत सॊमकु्त इजरासफाट बभबत २०७०।३।२६ भा पैसरा बई नेऩार कानून ऩबत्रका 
२०७०, अॊङ्क ९, बन.नॊ. ९०५४, ऩषृ् ० ११६८ भा प्रकात्तशत बसद्धान्तसभेतभा बएको सम्ऩत्ति 
शदु्धीकयण (Money Laundering) बनवायण ऐन, २०६४ को दपा ४ य २८ सभेतको कानूनी 
व्माख्मा य प्रबतऩाददत बसद्धान्तको सम्फन्धभा दईु सॊमकु्त इजरासको बनणाम बबन् न बबन् न बई याम 
नबभरेकोरे याम मवकनका राबग प्रस्ततु भदु्दाको सॊमकु्त इजरासको रगत कट्टा गयी सवोच् च 
अदारत बनमभावरी, २०४९ को बनमभ ३(ख) फभोत्तजभ ऩूणा इजरास सभऺ ऩेश गनूा। 

 

 

 

न्मामाधीश 

उक्त यामभा भ सहभत छु। 

                              न्मामाधीश 

 

इजराश अबधकृत :–  कवऩरभणी गौतभ 
कम्प्मूटय टाईऩ गने :–  भत्तन्दया यानाबाट  
इबत सम्वतव २०७२ सार बार भवहना ७ गते योज २ शबुभव.......................। 


