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र्स पलरकामा प्रकान्त्शत लेखका ववचारहरु लेखकका आफ्ना लनजी धारणा हनु,् वर्नमा 
र्स ववभागको कुनै सम्बद्धता रहने छैन । 

 

– सम्पादक मण्डल  



                         सम्पादकीर् 

आपराधजन्त्र् कार्षवाट प्राप्त सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानी लनवरण गने मखु्र् उदे्दश्र्का साथ सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण 
ऐन, 2064 जारी भए पश्चात ्शरुुमा राजस्व अनसुन्त्धान ववभागलाई नै सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्वन्त्धी कसरुको 
अनसुन्त्धान गने लनकार् तोवकएकोमा लमलत 2068 असार 1 गतेबाट छुटै्ट 
ववभागको रुपमा स्थापना भई कार्ष गदै आएको छ।ववश्वव्र्ावपकरण तथा 
उदारीकरणसँगै पुजँी प्रववलध तथा लसपको लनवाषध आगमनसँगै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लागानीसम्बन्त्धी चनुौतीसमेत बढ्दै 
गईरहेको छ । र्सै लसललसलामा नेपालले ववलभन्न संर्न्त्र तर्ार गरी 
अनसुन्त्धानात्मक तथा सचेतनात्मक गलतववलध सञ्चालन गदै आएको छ । र्सका 
अलतररक्त ववभागले राविर् ववकासका साझेदारहरु लनजी िेर गैरसरकारी िरे 
तथा ववलभन्न वस्तगुत संघ संस्थाहरुसंग अन्त्तरविर्ा गदै देशका ववलभन्न िेरमा 
सचेतना अलभववृद्धका कार्षहरु गदै आईरहेको छ ।  

ववभागीर् प्रर्ासवाट सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी कानदु्धारा लनर्ेलधत अपारालधक कार्ष हो भने्न सन्त्देश ववलभन्न सञ्चार 
माध्र्मबाट प्रशारण गररएकै छ । र्सका अलतररक्त "सम्पन्त्ि" को र्ो अङ्कले 
सूचना प्रवाहमा एउटा ईटा थप्न े कार्ष गनेछ भने्न ववश्वास ललएका छौं । 
पारदन्त्शषता कार्म गनष तथा ससूुन्त्चत हनु पाउन े अलधकारलाई संरिण गदै 
ववगतमाझै र्स वर्ष पलन र्स "सम्पन्त्ि" प्रकाशनलाई लनरन्त्तरता ददईएको छ । 

"सम्पन्त्ि" पसु्तकमार्ष त ववभागीर् विर्ाकलापका साथ ववलभन्न िेरका 
ववज्ञहरुका रचनाहरु तपाँईहरु समि पस्कन पाउदा हवर्षत भएका छौं । आफ्नो 
अमूल्र् समर्को केही वहस्सा महत्वपूणष लेख रचनामा खचष गरी लेख रचना 
उपलब्ध गराउनहुनुे लेखकहरुप्रलत आभार प्रकट गदै आगामी ददनहरुमा समेत 
सबैको सहर्ोगको अपेिा गदै र्हाहँरुको लनरन्त्तर सहर्ोगबाट भववष्र्मा"सम्पन्त्ि" 
पसु्तकलाई थप पररस्कृत गदै ललगने प्रलतबद्धता व्र्क्त गदषछौं । 
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महालनदेशकको सन्त्देश 

 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले सम्पन्त्ि पलरका लनर्लमत रुपमा प्रकाशन गरररहेको छ । 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण आज ववश्वव्र्ापी चासो 
र सरोकारको ववर्र् भएको छ । खासगरी आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको गैरकाननुी 
स्रोत लकुाउने, छल्ने, कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत स्थान, लनिःसगष, कारोबार वा 
सोउपरको अलधकार वा स्वालमत्व लकुाउन े लगार्तका लनर्लेधत कार्षहरुले मलुकुको वविीर् 
प्रणालीलाई तहसनहस बनाई स्वस्थ अथषतन्त्रको ववकासमा अवरोध लसजषना गने भएकाले सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी सम्बन्त्धी कसरुलाई लनवारण गनष आज 
हामी सबैको दृढता, प्रलतवद्धता, समन्त्वर् र सहकार्षको अपररहार्षता रहेको छ ।   

 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग मूलतिः सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने लनकार् हो । ववभागले आफ्नो 
मखु्र् न्त्जम्मेवारीका अलतररक्त र्स प्रकारका प्रकाशनहरु मार्ष त जनसाधारणमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारणसम्बन्त्धी र्सका सैद्धान्त्न्त्तक, काननुी, प्रविर्ागत र अन्त्तराषविर् मापदण्डहरुका वारेमा 
सूचना सम्प्ररे्ण गने प्रर्ास गरररहेको छ । प्रस्ततु प्रकाशन नीलत लनमाषता, शोधकताष, सूचक 
संस्था, लनर्ामक लनकार् तथा काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्, काननु व्र्वसार्ीलगार्त सबैलाई 
उपर्ोगी र सान्त्दलभषक हनुछे भने्न ववश्वास ललएको छु ।  

 

अन्त्त्र्मा, प्रस्ततु पलरका प्रकाशनका लालग अहोरार खट्न ु हनुे सम्पादन सलमलत, लेख रचना 
उपलब्ध गराउनहुनुे महानभुावहरु लगार्त सबैंमा ववभागको तर्ष बाट हाददषक आभार प्रकट गदै 
प्रस्ततु प्रकाशनको लनरन्त्तरता रहने जानकारी समेत गराउदँछु । धन्त्र्वाद  

 

प्रमेप्रसाद भट्टराई 

महालनदेशक 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग, पलु्चोक 
लललतपरु । 
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साराशं 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण सम्बन्त्धमा नेपालको 
आसन्न पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनमा सर्लता हालसल गनुष जरुरी छ । र्ो प्रणालीमा आवद्ध सबै 
लनकार्हरुको समग्र कार्ष सम्पादनमा अन्त्तराषविर् मापदण्ड अनकूुलका नलतजा हालसल गनष 
सवकएमा मार मलुकुले सर्लता प्राप्त गनष सक्ने भएकाले र्सको संवेदनशीतालाई ध्र्ानमा राखी 
अलत महत्वकासाथ र्स कार्षलाई सर्लता ददलाउनेतर्ष  आन्त्तररक समन्त्वर् र सहकार्ष 
आवश्र्क छ । समग्रमा मलुकुको वविीर् पारदशीता र न्त्स्थरतासँग सम्बन्त्न्त्धत ववर्र् भएकाले 
मलुकुसँग उपर्कु्त तर्ारी हनु आवश्र्क छ ।  

१ पररचर् तथा पषृ्ठभलूम 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी प्रणाली 
सम्पूणष ववश्वलाई एक साङ्लोमा बाँध्ने प्रणाली हो भनु्नमा अलतशर्ोन्त्क्त हुदैँन । र्ो प्रणालीअन्त्तगषत 
ववश्वमा लनमाषण भएका काननुको स्रोतको रुपमा वविीर् कारबाही कार्षदलको लसर्ाररश साथै 
लभर्ना र पालेमो महासन्त्न्त्धबाट लसन्त्जषत दावर्त्व भएकाले ववश्वकै काननुी प्रणालीमा एकरुपता 
देन्त्खन्त्छ । र्सको अथष सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारण प्रणालीका केही आधारभतू मान्त्र्ताहरु रहेका छन ् । र्ी मान्त्र्ताहरु सबै रािका 
काननुी प्रणालीले व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु आर्ैं मा मूल आपराध 
नभएर अन्त्र् र्ौजदारी आपराधका आडमा हनुे वविीर् आपराध अथाषत मलु कसरुको 
सहउत्पादनको रुपमा सह आपराध हो भने्न ववलधशास्त्रीर् मान्त्र्ता स्थावपत भइसकेको छ भन े
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु सम्पन्त्ि आजषन गने आपराध नभएर अन्त्र् आपराधहरु जस्तै राजश्व 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ालापमा वविीर् 
लगानी लनवारण सम्बन्त्धमा नेपालको प्रभावकाररता मूल्र्ाङ्कनिः 

लनधाषररत मापदण्ड एवं तर्ारी 

 जीवनप्रकाश लसटौला 
प"वष सहसन्त्चव नपेाल सरकार 
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चहुावट, भ्रष्टाचार, मानव वेचववखन, लागूऔर्धको कारोबार, बैवङ्कङ्ग कसरु आददबाट प्राप्त सम्पन्त्िको 
गैरकाननुी स्रोत लकुाउने, छल्ने वा कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि भने्न जानीजानी त्र्स्तो सम्पन्त्िको सही 
प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनिःसगष, कारोबार, अलधकार एवं सोउपरको अलधकार वा स्वालमत्व लकुाउने वा 
छल्ने वा कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि भने्न जानीजानी त्र्स्तो सम्पन्त्ि प्रालप्त, प्रर्ोग र धारण गने 
लगार्तका लनर्ेलधत कार्षहरुलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुका रुपमा बझु्न सवकन्त्छ ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु कार्म हनुका लालग आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको 
गैरकाननुी स्रोत लकुाउने, छल्ने लगार्त उल्लेन्त्खत लनर्ेलधत कार्ष एवं गलतववलधहरुको ववद्यमानता 
देन्त्खन ुपदषछ । तर र्समा महत्वपूणष कुरा के हो भन ेसम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) 
लनवारण ऐन, २०६४ को दर्ा ३ ले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गने कार्षलाई लनर्धे गरी अपराधीकरण 
गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध कसरुबाट सम्पन्त्ि प्राप्त गरेको प्रमान्त्णत भए पश्चात उक्त दर्ा ३ 
ले लनर्ेध गरेका सबै विर्ाकलापहरुको ववद्यमानता िलमक रुपमा हनु आवश्र्क नभई कुनै 
एउटा मार लनर्ेलधत कार्षको ववद्यमानता देन्त्खएमा पलन त्र्स्तो कार्ष सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु 
कार्म हनु पर्ाषप्त आधार हनु्त्छ । र्ो मूल रुपमा सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत र आपरालधक 
सम्पन्त्िका बीच दूरी कार्म गरी आपराधबाट सम्पन्त्िलाई अलग गने प्रविर्ा हो । अथाषत ्
आपरालधक सम्पन्त्ि आपराधमा संलग्न पिले लसधा वहसाबमा उपभोग गनष सक्दैन । वकनभन े
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीमा वविीर् र गैरवविीर् पेशाकमी सूचक संस्थाहरुको व्र्वस्था 
छ । वविीर् सूचक संस्था अन्त्तगषत बैङ्क, वविीर् संस्था, सहकारी संस्थाहरु आदद पदषछन ्भन े
गैरवविीर् पेशाकमी सूचक संस्थामा घरजग्गा व्र्वसार्ी, बहमूुल्र् धातकुो कारोबार गने 
व्र्वसार्ी, लेखापरीिक, क्र्ालसनो, नोटरी पन्त्ब्लक आदद पदषछन ् । र्ो दवैु वगषका सूचक 
संस्थाहरुले सीमा कारोबार, कारोबार र कारोबारको प्रलतवेदन वविीर् जानकारी इकाईलाई 
ददनपुने व्र्वस्थालगार्त जोन्त्खमको पवहचान मूल्र्ाङ्कन र ववश्लरे्ण गनुषपनेलगार्तका न्त्जम्मेवारीहरु 
बहन गनुषपने हनु्त्छ । उपरोक्त अनसुारका काननुी एवं कार्षववलधगत व्र्वस्थाहरुका कारण 
आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको प्रर्ोग र धारण गने कार्ष आर्ैं मा चनुौतीपूणष भएकाले 
आपराधमा संलग्न पिले राज्र्को लनगरानी र सम्भाववत काननुी कारबाहीबाट बच्न आपराधका 
ववशेर् तररका र उपार्हरु अवलम्बन गने गरेको पाइन्त्छ ।  
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२ अन्त्तराषविर् मापदण्ड 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी कार्ष 
ववश्वव्र्ापी चासो, सरोकार, सहकार्ष र समन्त्वर्मा आधाररत प्रणालल हो । वविीर् कारबाही 
कार्षदलका ४० वटा लसर्ाररशहरु अध्र्र्न गदाष लसर्ाररश नम्बर १ ले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणका लालग जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली लागू गनष 
ववलभन्न आधारहरु र र्स्तो प्रणाली लागू गनष आवश्र्क पने पूवाषधारहरु समेतको बारेमा लनदेश 
गरेको पाइन्त्छ । र्ो व्र्वस्थाको कार्ाषन्त्वर्नका लालग नेपालको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी 
लाउण्डररङ) लनवारण ऐन २०६४ को दर्ा ३५ मा आवलधक रुपमा र आवश्र्कताअनसुार 
जोन्त्खमको पवहचान र मूल्र्ाङ्कन गनुषपने लगार्तका व्र्वस्थाहरु भएको पाइन्त्छ लसर्ाररशको 
आवश्र्कताअनसुार जोन्त्खम पवहचानका लालग अलग संर्न्त्र व्र्वस्था गनुष पनेमा राविर् समन्त्वर् 
सलमलतलाई सो संर्न्त्रका रुपमा व्र्ाख्र्ा गनष सवकन्त्छ । साथै सूचक संस्थाहरु र लनर्ामक 
लनकार्हरुले समेत आफ्नो जोन्त्खम पवहचान र मूल्र्ाङ्कन गनषका लालग ऐनमा ववलभन्न सूचकहरु 
व्र्वस्था भएको पाइन्त्छ । र्ो प्राववलधक अनपुालनाका अलतररक्त प्रभावकाररताको मापनका लालग 
तत्काल पररणाम नम्बर १ ले समेत जोन्त्खमलाई ववशरे् रुपमा जोड ददएको पाइन्त्छ ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले आफ्नो कार्षसम्पादनमा जोन्त्खमका जोन्त्खममा आधाररत 
प्रणाली लागू गनषका लालग मागषदशषन जारी गरेको देन्त्खन्त्छ । र्सै गरी अन्त्र् लसर्ाररशहरु 
िमशिः आन्त्तररक समन्त्वर् तथा सहकार्ष (२), सम्पन्त्ि शदु्धीकरणलाई आपरालधकरण गने (३), 
आपरालधक स्रोतको सम्पन्त्ि रोक्का जर्त  लनर्न्त्रण (४), आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी सम्बन्त्धी कसरुलाई आपरालधकरण (५), आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
सम्बन्त्धमा सजार् (६), आमलबनासकारी नर संहारका हलतर्ारको प्रसार सम्बन्त्धमा सजार् (७), 
गैरनार्ा मूलक संस्थाहरुको लनर्मन (८), वविीर् संस्थाहरुको गोपनीर्ता कार्म गने काननु 
(९), ग्राहक पवहचान पद्दलत (१०), अलभलेख प्रणाली (११), उच्च पदस्थ व्र्न्त्क्त (१२), 
करेस्पोन्त्ण्डङ बैवङ्कङ्ग (१३), मदु्रा तथा स्थानान्त्तरण सेवा (१४), नर्ाँ प्रववलध (१५), वार्र 
ट्रान्त्सर्र (१६), तेस्रो पिद्वारा पवहचान गने (१७) आन्त्तररक लनर्न्त्रण सम्बन्त्धी (१८), उच्च 
जोन्त्खमर्कु्त देश (१९), शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्त्धी (२०), गोपनीर्ता (२१), गैरवविीर् पेशा 
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कमीले ग्राहक पवहचान सम्बन्त्धमा अपनाउने उपार्हरु (२२),  गैरवविीर् पेशाकमीले अपनाउन े
अन्त्र् उपार्हरु (२३), काननुी व्र्न्त्क्तहरुको पारदशीता र बास्तववक धनी (२४), काननुी 
प्रबन्त्धहरुको पारदन्त्शषता र वास्तववक धनी (२५), वविीर् संस्थाहरुको लनर्मन र सपुरीवेिण 
(२६), गैरवविीर् पेशाकमीहरुको लनर्मन (२७), वविीर् जानकारी इकाई (२८), काननु 
कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुको दावर्त्व (३०), काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुको अलधकार 
(३१), नगद कुरीर्र (३२), तथ्र्ाङ्क (३३), मागषदशषन तथा पषृ्ठपोर्ण (३४), सजार् (३५) र 
अन्त्तराषविर् सहर्ोग तथा उपकरण (३६ ४०) सँग सम्बन्त्न्त्धत रहेको पाइन्त्छ ।  

उल्लेन्त्खत व्र्वस्थाहरुमध्रे् लसर्ाररश नं १-२ र ३६ देन्त्ख ४० सम्मका लसर्ाररशहरु अन्त्र् सबै 
लसर्ाररशसँग कुनै न कुनै रुपमा जोलडएर सविर् हनु ेहनु्त्छन ्। लसर्ाररश नं ९ देन्त्ख २३ सम्म 
लनवारणात्मक व्र्वस्थासँग र ३० र ३१ काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्सँग सम्बन्त्न्त्धत रहेको 
पाइन्त्छ । वविीर् कारवाही कार्षदलका उक्त ४० लसर्ाररशहरुले उल्लेन्त्खत कार्षका हकमा 
आवश्र्क काननु, नीलत, संरचना आददकाबारेमा समेत ववस्ततृ रुपमा समेत उजागर गरेको  
पाइन्त्छ । लसर्ाररशका ववर्र्हरुले देशहरुलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण गनषका लालग उपर्कु्त वकलसमको कार्ष प्रविर्ा र 
कार्षशैली अपनाउनसमेत लनदेश गरी सबै सूचक संस्था, लनर्ामक लनकार्, काननु कार्षन्त्वर्न गने 
लनकार्हरुको हकमा गनुषपने सबै काननुी तथा संरचनागत व्र्वस्था गनषसमेत लनदेन्त्शत गरेको 
पाइन्त्छ । लसर्ाररशमा उल्लेख भएबमोन्त्जमको प्रबन्त्ध रािहरुसँग हनु ु पने कुरामा वववाद  
छैन ।  

र्हाँ ववचारणीर् तथ्र् के हो भने नेपाल सन ्२००२ मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको एन्त्शर्ा 
प्रशान्त्त िेरीर् समूहको सदस्र् भएपश्चात अन्त्तराषविर् दावर्त्व कार्ाषन्त्वर्नको दवाब बढ्दै  

गर्ो । २०६४ सालबाट नेपालमा काननु र संरचनाहरु लनमाषण हदैु गए । २०६८ सालमा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको स्थापना भएको हो । तर र्ी सबै अन्त्तराषविर् 
दावर्त्वहरु कार्ाषन्त्वर्न गनषका लालग भन े उक्त ववभाग मार न्त्जम्मेवार होइन । ववभागले 
कसरुको अनसुन्त्धान गने हो । र्ो प्रणालीमा मालथ उल्लेख गरेअनसुार सबै सूचक संस्था 
(देशभर कररव ८५०००), लनर्ामक लनकार्, वविीर् जानकारी इकाई, अन्त्र् काननु कार्ाषन्त्वर्न 
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गने लनकार्, स्वलनर्लमत लनकार्हरु लगार्त सबैको प्रर्ास र सहकार्ष समान रुपमा रहन ु
आवश्र्क छ । र्सो भर्ो भने मार सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण सर्ल र सान्त्दलभषक हनु्त्छ ।  

३ आगामी ददनमा हनु ेनपेालको पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन र अन्त्तराषविर् मापदण्ड 

नेपालले सन ् २०१० मा प्राववलधक अनपुालनातर्ष को पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनमा सर्लता प्राप्त 
गररसकेको अनभुव सािी छ । आसन्न पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन प्राववलधक अनपुालनाको 
प्रभाकाररताको मापनसँग सम्बन्त्न्त्धत भएकाले र्सका लालग के र कस्तो नीलतगत एवं काननुी 
व्र्वस्था छ भने्न भन्त्दा पलन त्र्ो नीलत र काननु कार्ाषन्त्वर्नको प्रभाकाररता कसरी कार्म भई 
र्सबाट के कलत अपरालधक स्रोतको सम्पन्त्ि तथा साधन जर्त भर्ो ? आपराधमा संलग्नलाई 
कलत दावर्त्व वहन गराइर्ो ? र्सो गरररहँदा जोन्त्खमलाई कसरी न्त्रू्नीकरण गररर्ो ? अन्त्तराषविर् 
सहर्ोग कसरी जटुाइर्ो र त्र्सले के प्रभावकाररता ददर्ो ? काननुी व्र्न्त्क्तहरुको दरुुपर्ोग हनु 
नददन भएका व्र्वस्थाहरुको प्रभावकाररता के रहर्ो ? कलत काननुी व्र्न्त्क्तहरुलाई काननुको 
दार्रामा ल्र्ाइर्ो? वविीर् सूचनाहरुलाई अनसुन्त्धानका िममा कसरी उपर्ोग गररर्ो भने्न 
लगार्तका ववर्र्हरुको प्रभावकाररतालाई ववलभन्न ११ वटा सचुाङ्कका आधारबाट प्रभावकाररता 
मापन गररने र कार्षप्रगलत अन्त्तराषविर् मापदण्ड अनरुुप हनुपुने अलनवार्षताले गदाष अवहलेको 
पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन समग्रमा चनुौतीपूणष देन्त्खएतापलन पलछल्लो समर् सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारणमा सबै काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु, लनर्ामक लनकार्, राज्र्का न्त्जम्मेवार 
पदालधकारी र व्र्न्त्क्तहरुको चासो बढ्न ुसाथै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको सविर्ता 
साथै प्राववलधक अनपुालना कन्त्म्तमा सबै सूचक संस्थाहरुमा स्थावपत हुँदै गइरहेकाले त्र्लत 
चनुौतीपूणष अवस्था पलन देन्त्खदैंन ।  

प्राववलधक अनपुालनाका वहसाबले हेदाष नेपाल वतषमान सन्त्दभषमा उत्कृष्ट रहेको छ भन्न  

सवकन्त्छ । खासगरी मलुकुी आपराध संवहता जारी भएपश्चात ् र्ो संवहताको दर्ा ३८ मा 
कसरुको गम्भीर्षता बढाउन ेतत्वहरुको व्र्वस्था भएको र र्ौजदारी कसरु (सजार् लनधाषरण र 
कार्ाषन्त्वर्न) ऐन, २०७४ लागू भएपश्चात ्भएको र्ौजदारी मदु्दामा कसरु कार्म र सजार् ठहर 
गदाष अलग अलग सनुवुाई गनुषपने लगार्तका नवीन काननुी व्र्वस्थाहरुले अन्त्ततिः सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारणको अलभर्ानलाई समेत एउटा ददशा प्रदान गरेको देन्त्खन्त्छ । तत्काल पररमाण 
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नम्बर १ ले जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीलाई ववलभन्न सूचकहरुका आधारमा मूल्र्ाङ्कन गने आधार 
प्रदान गदषछ । मलुकुी आपराध (संवहता), २०७४ को दर्ा ३८ को व्र्वस्था जोन्त्खममा 
आधाररत प्रणाली लागू गने आधार हो भने र्ौजदारी कसरु (सजार् लनधाषरण र कार्ाषन्त्वर्न) 
ऐनमा भएको कसरु कार्म र सजार् लनधाषरण कार्ष अलग अलग सनुवुाई गनुषपने काननुी 
व्र्वस्थाले अनपुालतक, लनरुत्साहनमखुी र प्रभावकारी सजार् लनधाषरणको प्रशस्त आधार खडा 
गरेको पाइन्त्छ । हाल न्त्र्ावर्क लनकार्हरुबाट र्ौजदारी कसरुका मदु्दामा कसरु कार्म र 
सजार् लनधाषरणका लालग अलग-अलग सनुवुाई गने व्र्वस्था प्रचलनमा आएबाट जोन्त्खममा 
आधाररत प्रणाली समेत स्थावपत हुँदै गएको अवस्था छ ।   

वविीर् कारबाही कार्षदलको लसर्ाररश नं ३६ देन्त्ख ४० सम्मका व्र्वस्थाहरु अन्त्तराषविर् 
सहर्ोगसँग सम्बन्त्न्त्धत छन ्। तत्काल प्राप्त पररणाम २ अन्त्तराषविर् सहर्ोगसँग सम्बन्त्न्त्धत छ। 
सहज रुपमा नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारणका सम्बन्त्धमा अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर् अपेन्त्ित नभएकोमा सहमत हनुपुने देन्त्खन्त्छ 
। पारस्पररक काननुी सहार्ता ऐन र सपदुषगी ऐन जारी भएको भएतापलन पारस्पररक काननुी 
सहार्तासम्बन्त्धी सम्झौता कुनै पलन मलुकुसँग नहुँदा अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनका िममा 
अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर्लाई प्रभावकारी रुपले पररचालन गरी नलतजा हालसल गनष सकेको 
अवस्था देन्त्खदैंन ।  

अन्त्र् तत्काल पररणामतर्ष  दृवष्टगत गदाष ३ र ४ नम्बर लनर्ामक लनकार्हरुसगँ सम्बन्त्न्त्धत 
रहेको देन्त्खन्त्छ । वविीर् कारवाही कार्षदलको लसर्ाररश नं २६, २७ र २८ समेत तत्काल 
पररमाण ३ र ४ सँग लनकट देन्त्खन्त्छन ्। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, 

२०६४ को दर्ा ७प र ७र् मा भएका व्र्वस्थाहरु महत्वपूणष रहेका छन ्।  

४ पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनको सर्लताको महत्व 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी 
अन्त्तराषविर् मापदण्ड कार्ाषन्त्वर्न गरी प्रभावकाररता कार्म गने ववर्र् आज ववश्वको सवाषलधक 
प्राथलमकतामा परेको ववर्र् हो । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीको ढाँचा अन्त्तराषविर् 
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स्तरबाटै तर् भएको छ । आफ्नो देशको काननुी प्रणाली अनकूुल हनुे गरी र्सको उन्त्चत 
कार्ाषन्त्वर्न गनुष सबै मलुकुहरुको दावर्त्व हो । आज ववश्वव्र्ापीकरणले गदाष एकालतर संसार नै 
एउटा गाउँको रुपमा देन्त्खएको छ । रािहरुबीच अन्त्तरलनभषरता र अन्त्तरआवद्धता बढ्दो छ। 
पुजँी प्रववलध, र्ातार्ात तथा सञ्चारको ववकासले ववश्वव्र्ापीकरणको मदु्दालाई अझ सशक्त बनाएको 
अवस्थामा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी 
अन्त्तराषविर् मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्ाषन्त्वर्न नहनुे हो भने वैदेन्त्शक लगानी, वैदेन्त्शक 
रोजगार, पर्षटन व्र्वसार् आदद वैदेन्त्शक विर्ाकलापमा आधाररत िेरहरु नै धराशार्ी बन्न गई 
अन्त्तराषविर् जगतमा मलुकुको छवी नै धलुमल बन्न जान्त्छ ।  

आपराध लनवारण आज ववश्वस्तरमा सवाषलधक चचाष र चासोको ववर्र् हो । आपराधको नवीनतम 
प्रवृन्त्ितर्ष  ववश्लरे्ण गदाष प्रववलधमा आधाररत वविीर् आपराधहरु बढ्दोिममा रहेको देख्न  
सवकन्त्छ । आपराधको तौरतररकामा समेत आएको पररवतषनले एकदेशमा आपराधको र्ोजना 
बने्न, अको मलुकुमा आपराध घवटत हनुे र त्र्सको प्रभाव अको मलुकुमा पने हनु्त्छ । र्स्तो 
अवस्थाको न्त्रू्नीकरण गरी आमनागररकको भर्रवहत वातावरणमा बाँच्न पाउन े अवस्थाको 
सलुनन्त्श्चतता गनुष राज्र्को दावर्त्वको ववर्र् हो भन े आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िको 
प्रवेश वविीर् िेरमा भर्ो भने त्र्सले वविीर् स्वच्छता नै स्खललत गदषछ र समग्र मलुकुको 
अथषतन्त्र नै धराशार्ी बन्त्दछ । र्लस्वरुप अन्त्र् संरचनागत समस्र्ाहरु गररवी, महंगी, अभाव, 

वेरोजगारी, मदु्रान्त्स्र्लत जस्ता समस्र्ाहरु लसजषना भई समग्र शासकीर् िमता नै कमजोर बन्न जान े
खतरा रहन्त्छ । र्स्ता कुराहरुबाट मनु्त्क्तका लालग पलन वतषमान सन्त्दभषमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारणको महान अलभर्ानलाई राज्र्का सबै लनकार्हरुले आपसी समन्त्वर् र सहकार्षमा 
आधाररत प्रणालीको ववकास गरी सर्ल र साथषक बनाउन आवश्र्क छ ।   

५. लनष्कर्ष तथा सझुाव  

आसन्न पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन प्राववलधक अनपुालनाको प्रभावकाररता मापनसँग सम्बन्त्न्त्धत रहेकाले 
र्सका लालग ११ वटा सूचकहरु लनधाषररत छन ्। ती सूचकहरुलाई सारांशमा काननुी, वविीर्, 

काननु कार्ाषन्त्वर्न र सबै गरी ४ वगषमा लमलाएर हेनष सवकन्त्छ । र्सका लालग देशको अवस्था 
तथा अन्त्र् पररवेशसमेतका आधारमा जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गरी कसरुको 
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जाँचबझु अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा राज्र्का सबै काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुले काम 
गनुषपने अवस्था छ । र्स सम्बन्त्धमा लनम्नबमोन्त्जमका ११ वटा सूचकहरुका हकमा लनम्न 
अनसुारको तर्ारी समन्त्वर्ात्मक रुपमा हनु ुजरुरी छ -  

 सबै काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुले आफ्नो कार्षसम्पादनलाई जोन्त्खममा आधाररत 
बनाउनका लालग आवश्र्क मापदण्ड एवं कार्षववलध बनाई जोन्त्खममा आधाररत 
अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन प्रणालीको ववकास गने ।  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरु 
बवहिेरालधकारर्कु्त आपराध तथा अन्त्तरदेशीर् आपराध भएकाले र्स प्रणालीले 
अन्त्तराविर् सहर्ोग र सहकार्षको बढी अपेिा गने भएकाले पारस्पररक काननुी 
सहार्तासम्बन्त्धी काननु जारी भएको पररप्रके्ष्र्मा सम्भाववत मलुकुहरुसँग संझौता गरी 
अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर्मा आधाररत अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजन प्रणाली ववकास 
गने ।  

 हाल ववलभन्न तथ्र्ाङ्कहरुले जनाएअनसुार ८५ हजारको संख्र्ामा सूचक संस्थाहरु रहेको 
अनमुान छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा मलुतिः आपरालधक सम्पन्त्िको प्रवेश बवढ 
लनर्मन भएका मलुकुहरुबाट कमजोर लनर्मन भएका मलुकुहरुमा र देशलभर पलन 
कमजोर लनर्मन भएका िेरहरुको तलुनामा कम लनर्मन भएका िेरहरुमा हनुे गदषछ। 
र्सका लालग लनर्ामक िमतामा ववस्तार र प्रभावकाररता जरुरी छ । र्सका लालग 
सबल वविीर् लनर्न्त्रण प्रणालीको आवश्र्कता पने भएकाले कमजोर लनर्मन भएका 
सहकारी संस्था, घरजग्गा, बहमूुल्र् धातकुो कारोबारसम्बन्त्धी व्र्वसार्का साथै क्र्ालसनो 
जस्ता िरेहरुमा बढी लनर्मनको आवश्र्कता छ। साथै प्रलतवेदन प्रणालीलाई अलनवार्ष 
गरी वविीर् सूचना ववश्लरे्णलाई वस्तगुत बनाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुमा हनु सक्ने काननुी व्र्न्त्क्तहरुको 
दरुुपर्ोगलाई प्रभावकारी उपचारको दार्रामा ल्र्ाउने सबल आधार खडा गनुषपने 
देन्त्खन्त्छ ।  
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 अनसुन्त्धानकारी लनकार्हरुको िमता ववकास गरी वस्तगुत र वैज्ञालनक अनसुन्त्धान 
प्रणालीको ववकास गरी पारदशी र पवुाषग्रहरवहत अलभर्ोजनको आधार खडा गनुषपने  
देन्त्खन्त्छ ।  

 मलुकुी आपराध (संवहता), २०७४ को दर्ा ३८ आर्ैं मा एउटा जोन्त्खममा आधाररत 
प्रणाली लागू गने प्रबल आधार भएको र वतषमान सन्त्दभषमा सम्बद्ध कसरुका सम्बन्त्धमा 
कसरु कार्म र सजार् ठहर गने कार्ष अलग-अलग सनुवुाईबाट हनुे काननुी व्र्वस्था 
भएबमोन्त्जम वैज्ञालनक अनसुन्त्धान प्रणालीका माध्र्मबाट अलभर्ोजन गनष सकेमा मार 
अनपुालतक, लनरुत्साहनमखुी र प्रभावकारी सजार् गनष सवकने भएकाले अनसुन्त्धानकारी 
लनकार्हरुको िमता ववकास गनष जरुरी छ ।  

 काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुको तथ्र्ाङ्कमा एकरुपता कार्म गनष एकीकृत तथ्र्ाङ्क 
प्रणाली स्थापना गनष जरुरी छ ।  
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सन्त्दभष सामाग्री 

 

 वविीर् कारबाही कार्षदलका लसर्ाररश । 

  ।
 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, 2064 । 

 ववलभन्न अङ्कका सम्पन्त्ि पलरका, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग । 

 प्रशासन पलरकािः नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अवस्था तथा चनुौती, 
न्त्जवनप्रकाश लसटौला र प्रकाशचन्त्द्र सापकोटा । 
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१. पषृ्ठभलूम  

सामान्त्र्तर्ा शदु्धीकरण  शब्दलाई सकारात्मक शब्दाथषका रुपमा बझु्ने गररन्त्छ तर त्र्सको दठक 
ववपरीत पलछल्लो समर्मा राविर् तथा अन्त्तराषविर् काननुहरुले सम्पन्त्िको शदु्धीकरणलाई 
अपारालधक र कसरुजन्त्र् कार्षका रुपमा पररभावर्त गरेका छन ् । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
सकारात्मक र अपेन्त्ित कार्ष होइन, र्ो गैरकाननुी बहआुर्ालमक वविीर् आपरालधक कार्ष हो । 
र्सले समाज र मलुकुको आलथषक पिका अलवा सामान्त्जक, सांस्कृलतक, राजनैलतक, 

प्रशासलनकलगार्तका पिहरुमा प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा नकारात्मक प्रभाव पादषछ । त्र्सैगरी 
व्र्न्त्क्तगत वा साङ्गठलनक रुपमा हनुे आतङ्ककारी विर्ाकलापमा प्रत्र्ि वा परोि रुपमा सहर्ोग 
गने कार्षलाई आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी मालनएको छ । लनन्त्श्चत िेर, वगष वा 
मलुकुमा मार सीलमत नरहने सीमाववहीन र्स्ता आपराधले राज्र्को समग्र काननुी, वविीर् तथा 
सरुिा प्रणालीलाई कमजोर बनाई आपराध र अपराधीलाई शन्त्क्तशाली बन्न मद्दत परु् र्ाइरहेको 
हनु्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी जस्ता आपरालधक 
विर्ाकलापले मलुकुको वविीर् प्रणालीको स्वरुप, अन्त्स्तत्व, साख, सन्त्तलुन तथा समवृद्धमा 
नकारात्मक असर परु् र्ाउदै ववश्व वविीर् प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परु् र्ाउँदछ ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा  आतङ्कवादी विर्ाकलापमा हनुे वविीर् लगानी एक्काइसौं शताब्दीको 
ववश्वसामू चासो र चनुौतीको ववर्र् बनेको छ । भलूमगत अथषतन्त्रले ववश्वव्र्ापी वविीर् संरचनामा 
पाने नकारात्मक प्रभाव बवढरहेको एवं राविर् तथा अन्त्तराषविर् रुपमा नै आतङ्कवादी व्र्न्त्क्त तथा 
संस्थाहरुको सञ्जालको शन्त्क्त र सामथ्र्ष बललर्ो भई ववश्वको शान्त्न्त्त सरुिाको अवस्थामा उच्च 
जोन्त्खम लसजषना भैरहेको सन्त्दभषमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा हनुे वविीर् 
लगानी लनवारणमा सबैको प्रर्ास, समन्त्वर् र सहकार्ष जरुरी रहेको हनु्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणिः अन्त्तराषविर् अभ्र्ास र नेपालमा 
कार्ाषन्त्वर्न अवस्था 

   टंक प्रसाद पाण्डेर् 
             उपमहालनदेशक 

           आन्त्तररक राजस्व ववभाग 
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तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा हनुे वविीर् लगानीसम्बन्त्धी अपारालधक सञ्जाल सीमावववहन हनु े
भएकोले पलन र्ो कुनै एउटा मलुकुको मार नभएर अन्त्तराषविर् साझा समस्र्ाका रुपमा हेनष 
थाललएको छ ।   

२. AML/CFT Regime मा नपेालको प्रवेश 

संर्क्त राि संघको तत्वावधानमा लनमाषण भएको लागूऔर्ध तथा मनोदद्वपक पदाथषको गैरकाननुी 
ओसारपसार ववरुद्धको संर्कु्त रािसंघीर् महासन्त्न्त्ध, १९८८ (UN Convention against illicit 

Trafficking in Narcotic Drugs  and psychotropic substance, 1988) बाट सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
आपराध रोकथामको थालनी भइ सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अवधारणा सम्बोधन गने पवहलो 
महासन्त्न्त्धका रुपमा रहेको छ । अन्त्तरदेशीर् साङ्गदठत आपराध ववरुद्धको संर्कु्त रािसंघीर् 
महासन्त्न्त्ध, २००० (UN Convention against transnational organized crime, 2000)  ववलभन्न 
देशमा सञ्जाल वनाएर हनुे साङ्गदठत आपराध रोक्न तथा त्र्स ववरुद्ध सशक्त प्रलतवाद गनषका 
लालग सहर्ोग अलभवृवद्ध गने उद्दशे्र्ले जारी भएको र्स महासन्त्न्त्धले आलथषक वा अन्त्र् प्रकारको 
र्ाइदाका लालग अन्त्तरदेशीर् साङ्गदठत आपरालधक समूहमा आवद्ध हनु ेकार्षका साथै आपरालधक 
गलतववलधबाट प्राप्त सम्पन्त्िलाई शदु्धीकरण गने विर्ाकलाप समेतलाई पि रािको राविर् 
काननुले आपराधका रुपमा पररभावर्त गनुषपने भने्न दावर्त्व लनधाषरण गरेको छ । नेपालले 
र्ससँग सम्बन्त्न्त्धत अन्त्तराषविर् प्रावधानहरुमा पि राि भई वा प्रलतवद्धता गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारण ऐन/लनर्मावली लगार्तका अन्त्र् काननुी पूवाषधारहरु तर्ार गरेको अवस्था छ । 

आतङ्कवादी विर्ाकलापमा हनुे वविीर् लगानीलाइ लनर्न्त्रण गने अन्त्तराविर् महासन्त्न्त्ध, १९९९ 
(International convention for the suppression of the financing of terrorism, 1999) ले र्स 
अनसूुचीमा रहेका मध्रे् कुनै एक महासन्त्न्त्धले कसरु मानेको कार्षका लालग वा आतङ्कवादी 
कार्षका लालग सहर्ोग परु् र्ाउने गरी रकम जम्मा गने वा उठाउने समेतका कार्षलाई कसरु 
मानेको छ । उल्लेन्त्खत अन्त्तराषविर् काननुका व्र्वस्थाहरुलाई राविर् काननुमा समावेश 
(Domestication)  गनष सम्पन्त्ि शदु्धीकरणलाई आपराध घोर्णा गरी आपराध गनेलाई सजार्को 
व्र्वस्था गनष ववलभन्न नीलतगत तथा संरचनागत पूवाषधारहरु तर्ार गररएको छ । सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण सम्बन्त्धी अन्त्तराषविर् 
प्रलतवद्धता कार्ाषन्त्वर्न स्वरुप नेपालले जून, २००२ मा APG को member jurisdiction प्राप्त 



;DklQ÷ 13 

गरी FATF का लसर्ाररशहरुलाई राविर् काननु प्रणालीमा समावेश गरी संरचनागत ढाँचा समेत 
तर् गररसकेको अवस्था छ । 

३. सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीबाट पनष सक्न ेप्रभाव   

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणबाट रािको सामान्त्जक, आलथषक, राजनीलतक र काननुी जीवनमा प्रलतकूल प्रभाव 
पदषछ । कालो धनको चलखेलबाट राविर् एवं स्वाधीन अथषतन्त्रको लनमाषणमा बाधा उत्पन्न  

हनु्त्छ । बैवङ्कङ्ग तथा वविीर् संस्थाहरु सम्पन्त्ि शदु्धीकरणकताषको कब्जामा परेमा लतनको  
स-ुसञ्चालनमा अवरोध लसजषना हनु पगु्दछ । अथषतन्त्रमा परलनभषरता वृवद्ध भई वविीर् जोन्त्खम 
बढ्दै जान्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणले लनजी िरेका र्मष, कम्पनी र व्र्वसार्को ददगो सञ्चालनमा 
अस्वस्थ्र् प्रलतस्पधाष वढ्न गई अवरोध लसजषना हनु पगु्दछ । प्रत्र्ि वैदेन्त्शक लगानी र ववकास 
साझेदारहरुको सहर्ोगमा प्रलतकूल प्रभाव पनष सक्दछ । ववदेशी मदु्राको मखु्र् स्रोत ववप्ररे्णको 
आर् घट्न जान्त्छ एवं त्र्स्तो रकम बैवङ्कङ्ग माध्र्मबाट मलुकुमा नआउँदा ववदेशी ववलनमर् 
लसन्त्ञ्चलत रकम भई अन्त्तराषविर् व्र्ापार सन्त्तलुन नै लबग्रन जाने हनु्त्छ । राज्र् सञ्चालनका ववववध 
संर्न्त्रहरुमा अराजकताको न्त्स्थलत लनमाषण भई समग्र शासकीर् प्रभावकाररता कमजोर बनी 
राजनीलतक एवं आलथषक अन्त्स्थरता बढ्ने खतरा हनु्त्छ । त्र्सै गरी राविर्, िेरीर् एवं अन्त्तराषविर् 
सरुिामा थप चनुौती थवपन ेसम्भावना बढ्छ । आपराधको राजनीलतकरण (Politicizations of 

Crime) र राजनीलतको अपराधीकरण (Criminalization of Politics) हनु ेजोन्त्खम वढ्न गई मलुकु 
असर्ल राज्र्मा रुपान्त्तरण हनु पगु्छ । ववश्व समदुार्बाट त्र्स्ता सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण 
संर्न्त्र अप्रभावकारी भएका मलुकुहरुलाई हेने दृवष्टकोणमा पररवतषन हनु्त्छ ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणबाट ववववध प्रकारका नकारात्मक प्रभाव पने र त्र्सले स्थानीर् स्तरदेन्त्ख 
ववश्वव्र्ापीस्तरसम्मका हरेक आर्ाममा प्रलतकूलता लसजषना गने एवं समग्र शासकीर् पररपाटीलाई 
कमजोर बनाउने न्त्स्थलत देखा पने हनु्त्छ । मूलतिः सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका लालग लनर्ामन 
अप्रभावकाररताबाट  पने प्रलतकूल प्रभावलाई लनम्न बुदँामा संिेपीकरण गनष सवकन्त्छ : 

 काननुी दार्रामा बसी वविीर् कारोबार तथा व्र्ापार व्र्वसार् गने व्र्न्त्क्तहरुको 
तलुनामा समाजमा आपराध र अपराधीहरु शन्त्क्तशाली बन्त्दै जाने र राज्र् सञ्चालनको 
उच्च तहसम्म त्र्स्ता व्र्न्त्क्तहरुको पहँूच वृवद्ध हुँदै जाने । 

 शासकीर् प्रणालीको सबलताका लालग गररन े लनर्मन, सपुरीवेिण र काननुी कारबाही 
कमजोर बन्न गई काननु संभ्रान्त्त वगषको हलतर्ारका रुपमा प्रर्ोग हनु सक्न े। 
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 मलुकुको शासकीर् प्रणाली र पारहरुको पारदन्त्शषता घट्न े। जनीलतक/आलथषक/सामान्त्जक 
मूल्र् मान्त्र्तामा ह्रास आउन े। 

 कमजोर लनर्मनले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन लमल्ने, वविीर् सशुासन तथा स्थावर्त्व कमजोर 
बन्त्दै जाने । 

 मलुकुमा हनु ेआलथषक लगानी दरुुत्सावहत हनुे, मलुकुमा भइरहेको लगानी तथा सम्पन्त्ि 
समेत अन्त्र् बाह्य मलुकुमा पलार्न हनुे सम्भावना बढ्दै जाने । 

 अन्त्तराविर् व्र्ापारमा ववचलन देखा पने । राविर् व्र्ापार न्त्स्थलत कमजोर भई व्र्ापार 
घाटा बढ्न जाने, ववलनमर् दरलाई अन्त्स्थर पाने, ववदेशी ववलनमर् दरुुपर्ोगको जोन्त्खम  
रहने । 

 मलुकु आपरालधक गलतववलधको दषु्चिमा र्स्दै जाने, अन्त्तराविर् समदुार् समि 
ववश्वासको वातावरण गमु्ने, सरकारको वैधता सङ्कटमा पदै जाने । 

४. सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको ववश्वव्र्ापी अवधारणा र अन्त्तराषविर् प्रर्ासहरु  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण  (Money Laundering) भन्नाले गैरकाननुी एवं आपरालधक रुपमा आन्त्जषत आर् 
वा कालोधन (Dirty Money) लाई धोई पखाली शदु्घ बनाउने कार्ष तथा प्रविर्ा भने्न बनु्त्झन्त्छ । 
र्ो सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत लकुाउने वा छल्ने कार्ष तथा प्रविर्ा हो । सम्पन्त्िको सही 
प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनसगष, स्वालमत्व वा सो सम्पन्त्िउपरको अलधकार लकुाउने, छल्ने वा बदल्न े
कार्ष जसलाई काननुले आपरालधक तत्वको रुपमा लनर्ेध गरेको पाइन्त्छ। कुनै पलन सम्बद्ध 
कसरु गरी सम्पन्त्ि प्राप्त गने, प्रर्ोग गने वा धारण गने कार्षको समवष्ट रुप सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसँग 
सम्बन्त्न्त्धत छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण आर्ैं मा मूल कसरु होइन र र्ो मूल कसरुको  
सह–आपराधको रुपमा रहने बहआुर्ालमक वविीर् आपराध हो, जसको स्थान पररवेशअनसुार 
स्वरुप र्रक र्रक हनु सक्दछ । सामान्त्र्तर्ािः काननुद्वारा लनर्ेलधत विर्ाकलापहरु अवलम्बन 
गरी आन्त्जषत धनलाई ववलभन्न चरणहरुमा धोइ पखाली गरी चोख्र्ाउने वा शदु्ध पाने वा काननुी 
रुपमा र्ोग्र् बनाउने प्रर्ासलाई उजागर गदषछ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण एवं आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीको प्रभावकारी रुपमा लनर्न्त्रण नभएसम्म मलुकुमा आलथषक 
अनशुासन, स्थावर्त्व, ववकास, समवृद्धको समुागष तर् गनष कठीन हनुे भएकोले ववश्वका अलधकांश 
मलुकुहरुले र्स सम्बन्त्धमा काननुी तथा नीलतगत, संरचनागत र अनसुन्त्धानगत व्र्वस्था गरेको 
पाइन्त्छ । र्स्ता आपराधहरुको लनर्न्त्रण एवं लनवारणका लालग प्रवद्धषनात्मक,  लनरोधात्मक र 
उपचारात्मक लगार्तका सबै उपार्हरु अवलम्बन गने प्रर्त्न भएको पाइन्त्छ ।   
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सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्ककारी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी गलतववलध लनर्न्त्रणका 
लालग स्वतन्त्र रािहरुले अन्त्तराषविर् साझेदार लनकार्हरुसँग साझेदारी/सहकार्ष गने प्रबन्त्ध 
लमलाइएको छ । सर्ुंक्त राि संघको लागू और्ध लनर्न्त्रण, आतङ्ककारी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी लनर्न्त्रण, भ्रष्टाचार लनवारण, सङ्गदठत आपराध लनर्न्त्रणसम्वन्त्धी अन्त्तराविर् सन्त्धीहरुमा 
पि राि हनुे व्र्वस्था गररएको छ । त्र्सैगरी साकष  िेरीर्स्तरमा समेत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारण गलतववलध केन्त्न्त्द्रत दईुपिीर् तथा बहपुिीर् सन्त्धी सम्झौताहरु भएका छन ् । दन्त्िण 
एन्त्शर्ाली िेरीर् सहर्ोग संगठन स्तरमा समेत लागू और्ध लनर्न्त्रण तथा आतङ्कवादको दमनका 
सम्बन्त्धमा िेरीर् महासन्त्न्त्धहरु गररएका छन ् । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको ददशामा 
विर्ाशील मलुकुहरुले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्ककारी विर्ाकलापमा हनुे वविीर् 
सहर्ोगलाई अपरालधकरण गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरणकताषहरुलाई काननुको दार्रामा ल्र्ाई दन्त्ण्डत 
गने, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि जर्त 
गने, शङ्कास्पद कारोबारको पवहचान गरी अलभर्कु्तलाई अनसुन्त्धान, तहवककात एवं अलभर्ोजन गरी 
काननुबमोन्त्जम कारबाही गने, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारण गने कार्षमा राविर्, िेरीर् एवं अन्त्तराषविर् सहर्ोगको आदान प्रदान गने र रािको 
अथषतन्त्रलाई स्वाधीन बनाउने एवं वविीर् सशुासनलाई प्रवद्धषन गने प्रर्ासहरुलाई सशक्त बनाउँदै 
लैजाने कुरामा जोड ददँदै आएका छन ्।  

ववश्वमा औद्योलगकीकरण, उदारीकरण, सूचना तथा प्रववलधमा आएको ववकास एवं 
ववश्वव्र्ापीकरणको लहरसँगै ववश्व समाज एक गाउँ (Global Village) मा रुपान्त्तररत हुँदै गएको 
छ । कुनै मलुकुको कुनै स्थानमा भएको घटनाको तरुुन्त्त ववश्वव्र्ापी असर देखा पनष थालेको 
छ । राम्रा कार्ष वा आववष्कार मारै होइन नराम्रा गलतववलध, महामारी, प्रकोप, आतङ्क तथा द्वन्त्द्व, 

आपराध समतेको ववश्वव्र्ापी प्रभावले समग्र ववश्वलाई न्त्चन्त्न्त्तत तलु्र्ाउने गदषछ । र्सै सन्त्दभषमा 
ववलभन्न आपरालधक कार्षहरु गने, त्र्सबाट लसन्त्जषत आम्दानीलाई आतङ्कवादी विर्ाकलापमा लगानी 
गने र ववश्वलाई नै आतवङ्कत गराउने जस्ता प्रवृन्त्िहरु लनरुत्सावहत गनष ववश्व समदुार्को ध्र्ान 
आकृष्ट हनु पगु्र्ो । र्सै पररवेशमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी लनवारण गने अलभप्रार् स्वरुप एक ववन्त्शष्ट अन्त्तराषविर् लनकार्को रुपमा स्थापना गररएको 
संस्था वविीर् कारबाही कार्षदल (FATF) हो । र्सको स्थापना पश्चात ्र्सका िेरीर् संस्था 
तथा समूहहरु एवं ववन्त्शष्टकृत लनकार्हरु स्थापना गदै ललगर्ो । र्स्ता संस्थाहरुको बारेमा 
संिेपमा उल्लेख गररएको छ :  
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(क) वविीर् कारबाही कार्षदल (Financial Action Task Force – FATF) 

वविीर् कारबाही कार्षदल (Financial Action Task Force-FATF) सन ् १९८९ मा ७ 
औद्योलगक रािहरुको समूह (G-7) र रू्रोपेली संघ (European Union-EU) को संर्कु्त 
प्रर्ासबाट सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण गने र र्सका लालग अन्त्तराषविर् सहर्ोग बढाउन े
तथा सहकार्ष प्रवद्धषन गने उद्देश्र्ले स्थापना भएको एक मार अन्त्तराषविर् अन्त्तर सरकारी 
संस्था  हो । प्रारम्भमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा मार केन्त्न्त्द्रत र्ो संस्थाको कार्ष 
िेरमा सन ् २००१ बाट आतङ्कवादी विर्ाकलापहरुमा हनुे वविीर् लगानी लनवारणलाई 
समेत समावेश गरेको छ । र्सले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र आतङ्कवादी विर्ाकलापमा हनु े
वविीर् लगानी लनवारण गनष काननुी र संस्थागत प्रबन्त्धका लालग सहर्ोग परु् र्ाउँदै आएको  

छ । FATF संसारभरर सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग स्थापना गररएको एक 
ववश्वव्र्ापी संस्था हो ।  FATF ले सदस्र् मलुकुहरुमा वविीर् आपराध लनवारणमा अझ 
प्रभावकारी रूपमा लड्ने लक्ष्र् राख्छ र आवश्र्क सहर्ोग समेत परु् र्ाउँदछ । FATF 

सदस्र् रािहरूले र्स संस्थाबाट जारी गररएका मापदण्ड/लसर्ाररसहरूको अनपुालना गनुषपछष, 
जसको आवलधक रुपमा मूल्र्ाङ्कनमा गने व्र्वस्था समेत रहेको छ । 

 वविीर् कारबाही कार्षदलले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानी लनवारण (Anti-Money Laundering-AML/Countering of Financing of 

Terrorism -CFT) को ववश्वव्र्ापी मापदण्ड लनधाषरण गने कार्षका अलतररक्त सदस्र् रािहरुले 
उक्त मापदण्डहरु पालना गरे नगरेको एवं AML/CFT को ववश्वव्र्ापी प्रवृन्त्ि र 
प्रविर्ाहरुको मूल्र्ाङ्कन गने जस्ता कार्षहरु गदषछ । र्स संस्थाले पाररत गरेका ४० वटा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण गनेसम्बन्त्धी 
लसर्ाररसहरुको आधारमा त्र्स्तो कार्षलाई अपराधीकरण गने र त्र्स्ता लसर्ाररसहरुको 
कार्ाषन्त्वर्न गने गराउने कार्षको सलुनन्त्श्चततामा जोड ददने गदषछ । ववश्वव्र्ापी रुपमा हनु े
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र आतङ्कवादी विर्ाकलापमा हनुे वविीर् लगानीका िेरहरुको पवहचान 
गने तथा लतनको लनरोध गरी प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्न गने गराउने कार्षमा विर्ाशील रहेको 
छ । वविीर् कारबाही कार्षदलमा हाल ३७ वटा राि तथा संस्थाहरु सदस्र् रहेका  

छन ्।  
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(ख) एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूह (APG) 

 एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूह (APG) वविीर् कारबाही कार्षदल (FATF) सँग आबद्धता 
रहेको एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा विर्ाशील अन्त्तर सरकारी 
िेरीर् संस्था हो । र्सको स्थापना सन ्१९९० मा भएको  हो । हाल ४१ देश तथा 
संस्था र्सका सदस्र् रहेका छन ्। नेपाल पलन र्स संस्थाको member jurisdiction रहेको 
छ । र्ो सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण र आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
न्त्रू्नीकरण एवं लनवारण गने िेरीर् मञ्च हो । र्सले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा सदस्र् 
रािहरु बीच मानव संशाधन ववकास र सूचनाको आदान प्रदान गने कार्ष गदषछ । सदस्र् 
रािलाई AML/CFT को नीलत बनाउनका लालग आवश्र्क सहर्ोग तथा पषृ्ठपोर्ण प्रदान 
गने र त्र्स्ता नीलतहरुको आवलधक रुपमा पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन (Mutual Evaluation) समेत 
गदै आएको छ ।  

 एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेर समूह (APG) को मखु्र् कार्ाषलर् अिेललर्ाको लसड्नीमा रहेको छ । 
वविीर् कारबाही कार्षदल अन्त्तगषत एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण गने मूलभतू दावर्त्व रहेको छ । र्सले  
सम्पादन गने कार्षहरुलाई लनम्न बुदँामा उल्लेख गनष सवकन्त्छ :  

 सदस्र् रािहरुले अन्त्तराविर्स्तरको मापदण्डहरुको पालना गरेका छन,् छैनन ् भनी 
आवलधक रुपमा मूल्र्ाङ्कन गने । 

 राविर् संस्थाहरुको िमता ववकासका लालग दद्वपिीर् तथा वहपुिीर् सहर्ोग लन्त्ित 
िेरमा पगेुको छ, छैन हेरी नपगेुमा परु् र्ाउन सहर्ोग गने । 

 अन्त्तराविर् रुपमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा सहभागी हनुे र आवश्र्क समन्त्वर्  
गने । 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीमार्ष त देखापने नवीन 
प्रवृन्त्िहरुको अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने । 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीका प्रवृन्त्िहरु रोक्न 
अन्त्तराविर्स्तरमा नीलत लनमाषणमा सहर्ोग गने ।  
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(ग)  एगमण्ट समूह (Egmont Group)  

 एगमण्ट समूह (Egmont Group) वविीर् कारबाही कार्षदल (FATF) मा आवद्ध सदस्र् 
रािहरुमा स्थापना गररएका वविीर् जानकारी इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU) 

हरुको साझा संगठन हो । र्सले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र आतङ्कवादी विर्ाकलापमा  हनु े
वविीर् सहर्ोगलाई लनर्न्त्रण गने उद्दशे्र्ले त्र्स्ता सूचनाहरुको संकलन, ववश्लरे्ण, 

अन्त्तरदेशीर् सम्प्ररे्ण र वविीर् जानकारी एकाईहरु बीच सचुना संप्ररे्ण प्रणालीको स्थापना 
लगार्तका अन्त्र् सहर्ोगको आदान प्रदान गने कार्ष गदषछ । वविीर् जानकारी 
इकाईहरुको िमता अलभवृवद्ध गने कार्षमा पलन एगमण्ट समूहले सहर्ोग गने गदषछ ।  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्ककारी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणका लालग केही 
मलुकुहरुले अवलम्बन गरेका नीलतगत तथा संस्थागत प्रवन्त्धहरु  

(क) भारत  

 भारत FATF का सदस्र् रािहरू मध्रे् एक हो । भारत सरकारले आफ्ना ववकासशील 
अथषतन्त्रहरूसँग लमलेर सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका उपार्हरू अवलम्बन गरेको  
छ । भारतमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणलाई उच्च जोन्त्खमर्कु्त िेरका रुपमा ललइन्त्छ । समर्मा 
नै र्स्तो कसरु लनवारणका लालग नीलतगत तथा कार्षगत प्रर्ास गनष सवकएन भने र्स्ता 
आपरालधक गलतववलधहरु वढ्न जाने र अन्त्तराविर् समदुार्का माझमा मलुकुको प्रलतष्ठामा 
खलल पगु्न ेमहशसु गरेर ववलभन्न रणनीलतहरु अवलम्बन गरेको देन्त्खन्त्छ । भारतले काननु 
र संस्थागत संर्न्त्रहरूमार्ष त मलुकुलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको दषु्चिबाट जोगाउन े
लक्ष्र्का साथ अगालड बढेको देन्त्खन्त्छ ।  भारतमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण ऐन, २००२ 
जारी हनुभुन्त्दा अगालड र्स्ता प्रकृलतका अपधार लनवारणका लालग काननुी व्र्वस्थाको 
अपर्ाषप्तता लथर्ो ।  

 सन ्२००४ मा भारत सरकारले शङ्कास्पद वविीर् लेनदेनको समीिा र ववश्लरे्ण गनषको 
लालग Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) को स्थापना गरेको लथर्ो । र्ो ववि 
मन्त्रालर्अन्त्तगषत भारतको वविीर् आपराध ववरुद्ध लड्न न्त्जम्मेवार संस्था हो । सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारणको दावर्त्व भएका व्र्वसार्हरूले वविीर् FIU मा थ्रसेहोल्ड र शङ्कास्पद 
कारोबारहरुको जानकारी गराउन ु पने अलनवार्ष प्रावधान रहेको छ । भारतमा सम्पन्त्ि 
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शदु्धीकरण लनवारण ऐन, २००२ (PMLA) लागू हनुअुन्त्घ आलथषक स्थावर्त्व र वविीर् 
सशुासन कार्म गनषका लालग देहार्का काननुहरू तजुषमा गरी कार्ाषन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको 
देन्त्खन्त्छिः–  

 आर्कर ऐन, १९६१ 

 ववदेशी मदु्राको संरिण र तस्करी रोकथाम गलतववलध अलधलनर्म, १९७४ 
(COFEPOSA) 

 तस्कर र ववदेशी मदु्रा हेररे्र अलधलनर्म, १९७६ (SAFEMA) 

 नाकोवटक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोवपक सब्सटेन्त्सेस एक्ट, १९८५ (NDPSA) 

 बेनामी लेनदेन (लनर्ेध) अलधलनर्म, १९८८ 

 लागूऔर्ध र साइकोट्रोवपकमा अवैध र्ातार्ातको रोकथाम पदाथष अलधलनर्म, १९८८ 

 ववदेशी मदु्रा प्रवन्त्ध अलधलनर्म २००० (FEMA) 

 सन ् २००५ जलुाई १ देन्त्ख कार्ाषन्त्वर्नमा आएको Money Laundering Control Act, 

२००२ ले सम्पन्त्ि शदु्धीकरणलाई आपरालधक कार्ष ठहर गरी दण्डनीर् समेत बनाएको  

छ । बवहिेरीर् अलधकारर्कु्त ऐनमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी कसरुहरुको ववस्ततृ 
व्र्ाख्र्ा गदै कसरुदारलाई सात वर्ष कैद र पाँचलाख जररवानासम्मको व्र्वस्था गररएको  
छ । दश लाखभन्त्दा मालथका बैवङ्कङ्ग कारोबारहरुको अलभलेख दश वर्षसम्म सरुन्त्ित राख्न ु
पने, एकपटकमा दश लाखसम्मको बैवङ्कङ्ग कारोबार तथा अन्त्र् शङ्कास्पद कारोबारहरुलाई 
वविीर् संस्थाहरुले केन्त्द्रीर् बैङ्क भारतीर् ररजवष बैङ्कलाई जानकारी गराउनपुने जस्ता 
प्रावधानहरु समेवटएको छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण कसरुहरुको अनसुन्त्धानका लालग ववि 
मन्त्रालर्, राजस्व ववभागअन्त्तगषत प्रवतषन लनदेशनालर् (Enforcement Directorate- ED) 

स्थापना गररएको छ । प्रवतषन लनदेशनालर् अन्त्तगषत मवुई, कलकिा, चन्त्ण्डगढ, ददल्ली र 
चेन्नईमा पाँचवटा िेरीर् लनदेशनालर्हरु रहेका छन ् । लनदेशनालर्को आञ्चललक 

कार्ाषलर्हरु अहमावाद, बैंगलोर, चंलडगढ, पणजी, गवुाहाटी, हैदरावाद, जर्परु, जालांधर, 

कोलकोिा, लखनउ, मबुई, पटना, श्रीनगर र कोच्ची ददल्लीमा रहेका छन ्।  

 प्रवतषन लनदेशनालर्को अलधकार िेरअन्त्तगषत Foreign Exchange Management Act 

(FEMA), Prevention of Money Laundering Act ( PMLA) जस्ता काननुहरुको कार्ाषन्त्वर्न 
गने न्त्जम्मेवारी सनु्त्म्पएको  छ । काननु कार्ाषन्त्वर्नका िममा कसरुसँग सम्बद्ध व्र्न्त्क्त वा 
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लनकार्लाई पिाउ गने, सम्बद्ध सम्पन्त्ि रोक्का राख्न,े अनसुन्त्धान गने र अलभर्ोजन गने 
सम्मका कार्षहरु गदषछ ।  

(ख)  संर्कु्त अलधराज्र् अमेररका 

 संर्कु्त राज्र् अमेररकाले सन ् १९८६ मा नै सम्पन्त्ि शदु्धीकरणलाई आपराधको रुपमा 
स्वीकार गरी त्र्सका ववरुद्धको काननुी प्रबन्त्ध गने पवहलो मलुकु हो । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी सम्बन्त्धी कसरुहरुलाई गम्भीर राविर् 
आपराधका रुपमा ललने गररएको छ । संर्क्त राज्र् अमेररकामा वावर्षक रुपमा कररव २ 
वट्रललर्न डलर रकम सम्पन्त्ि शदु्धीकरणमा प्रर्ोग हनुे अनमुान गररएको छ । अमेररकामा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणका लालग ववलभन्न 
काननुी प्रबन्त्धहरु रहेका छन ्।  

 संर्कु्त राज्र् अमेररका FATF को एक सदस्र् हो र सङ्गदठत आपराध, भ्रष्टाचार र आतङ्कवाद 
रोक्नको लालग ववश्वव्र्ापी प्रलतबद्धता FATF मापदण्डहरू पालनामा प्रलतबद्ध रहेको छ । सबै 
वविीर् संस्थाहरू सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणसम्बन्त्धी काननुी व्र्वस्थाहरुको अनपुालनसगँ 
सम्बद्ध छन ् र FinCEN लाई त्र्स्ता तोवकएका सूचनाहरु उपलब्ध गराउन बाध्र्  
छन ्। र्समा बैङ्क र वविीर् होन्त्ल्डंग कम्पनीहरू, मदु्रा सेवा व्र्वसार्हरू, लधतोपर दलाल र 
लडलरहरू, म्र्चुअुल र्न्त्डहरू, लबमा कम्पनीहरू, आवासीर् लधतो ऋणदाताहरू र क्र्ालसनोहरू 
आदद पदषछन ् । र्ी सबै संस्थाहरूले व्र्न्त्क्तगत ग्राहकहरू र लेनदेनहरू न्त्स्िन गनष र 
लनन्त्श्चत प्रकारका संददग्ध गलतववलधहरूको लालग खोजी गनष आवश्र्क पने रणनीलतहरुको 
लनमाषण र कार्ाषन्त्वर्न पालना गनुषपछष  

अन्त्र् सान्त्दलभषक काननुहरू :  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण ऐन )१९८६( - 
 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण दमन ऐन )१९९४(  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र वविीर् आपराध रणनीलत ऐन )१९९८(  

 आतङ्कवाद महासन्त्न्त्ध कार्ाषन्त्वर्न ऐन )२००२ (  

 खवुर्र्ा सधुार र आतङ्कवाद रोकथाम अलधलनर्म (२००४) 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण ववरोधी ऐन )२०२०(  
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 अमेररकामा प्राथलमक रुपमा दईु सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनर्ामक लनकार्हरू छन ् । वविीर् 
आपराध प्रवतषन नेटवकष  (FinCEN) प्राथलमक लनर्ामक हो र र्सले टे्रजरी ववभागअन्त्तगषत 
काम गदषछ । र्ो सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारणमा सूचनाहरुको संकलन, कारोबारहरुको लनगरानी र अनसुन्त्धानका लालग आवश्र्क 
तथ्र्ाङ्क तथा प्रमाणहरु ददने काम गदषछ । ववदेशी सम्पन्त्ि लनर्न्त्रण कार्ाषलर् (OFAC) ले 
अमेररकले जारी गरेका आलथषक र व्र्ापार प्रलतबन्त्धहरु उपरको लनगरानी गदषछ र प्रलतबन्त्ध 
लगाइएका व्र्न्त्क्त, राि तथा सङ्गठनहरुलाई वविीर् आपराध गनषबाट रोक्ने काम गदषछ । 
अमेररकामा संघीर् काननुको अलतररक्त अन्त्र् धेरै राज्र्हरूसँग सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण 
सम्बन्त्धी आफ्नै काननुी प्रबन्त्धहरु रहेका छन ्। वविीर् सशुासन कार्म गनष गराउनका 
लालग अमेररकामा कार्ाषन्त्वर्नमा रहेका केही काननुहरु : 

 Bank Secrecy Act, 1970 : सन ्१९७० मा जारी भएको बैङ्क गोपनीर्ता ऐन (BSA) हो, 
जसले अमेररका लभर सञ्चालन गने बैङ्कहरू र वविीर् संस्थाहरुका लालग अनपुालन 
दावर्त्वहरू लनधाषरण गरी कार्ाषन्त्वर्नको अनगुमन समेत गने गदषछ । वविीर् कारोबारमा 
संलग्न ग्राहक पवहचान गनष र लतनीहरूको आम्दानीका स्रोतहरूको वैधता परीिण गने र 
संददग्ध लेनदेन र ग्राहकहरूसँग व्र्वहार गदाष ववलनर्लमत संस्थाहरूले प्रलतवेदन र अलभलेख 
व्र्वस्थापनका कार्षहरु समेत गने गदषछन ्। र्स ऐनले बैवङ्कङ्ग कारोबारहरुलाई गोपनीर् 
मान्त्दामान्त्दै पलन शङ्कास्पद कारोबारहरुको मापदण्ड लनधाषरण गरी त्र्स्ता कारोबारहरुका 
सम्बन्त्धमा केन्त्द्रीर् बैङ्क र रे्डरल व्रू्रो अर् ईन्त्भेवष्टगेशनलाई जानकारी गराउनपुने 
व्र्वस्था गररएको छ । तोवकएको सीमाभन्त्दा बढी रकम बैङ्कमा जम्मा गररएमा स्रोत पषु्टी 
गनुष पने लगार्तका व्र्वस्था गररएको छ । सन ् १९९० मा The Financial Crime 

Enforcement Network (Fin-CEN) लाई काननु कार्ाषन्त्वर्न गने अलधकार सम्पन्न लनकार्का 
रुपमा स्थावपत गररएको छ । बैङ्क तथा वविीर् संस्थाहरुले शङ्कास्पद कारोबारहरुको 
जानकारी र्स लनकार्लाई गराउनपुने व्र्वस्था रहेको छ ।  

  Money Laundering Control Act, 1998: सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी ववशरे् काननुका रुपमा 
रहेको र्स ऐनमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका विर्ाकलाप स्वदेश वा ववदेश जहाँ बसेर गरेपलन 
गैर काननुी हनुे, कुनै पलन कसरुबाट आजषन गरेको सम्पन्त्ि जर्त हनुे र कसरुदारलाई कैद 
तथा जररवाना समेत हनुे व्र्वस्था गररएको छ । 
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 USA Patriot Act, 2001 : सन ् २००१ मा जारी भएको USA Patriot Act आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणमा लन्त्ित रहेको छ । र्स काननुमा मौजदुा 
अमेररकी काननुको अनपुालन जाँच गने, आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीका 
कसरुहरु उपर अनसुन्त्धान तथा र अलभर्ोजन गने प्रावधानहरु रहेको छ । अमेररकाले 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीमा संलग्न व्र्न्त्क्त तथा लनकार्हरुलाई अलधकतम 
दण्ड सजार् तथा सीमापार लेनदेनको लालग ववशेर् लनगरानी रणनीलत अवलम्बनमा जोड 
ददएको देन्त्खन्त्छ । संर्कु्त राज्र् अमेररकामा सन ् २००० सेप्टेम्बर ११ मा भएको 
आतङ्कवादी हमलापलछ जारी गररएको र्स ऐन ववशेर् गरी आतङ्ककारी विर्ाकलापहरुलाई 
गम्भीर कसरुका रुपमा ललने र त्र्स्ता आतङ्कवादी संगठन तथा विर्ाकलापहरुमा हनु े
वविीर् लगानीलाई समेत जघन्त्र् कसरुको रुपमा दण्ड सजार् गने प्रावधानहरु रान्त्खएका 
छन ्। 

(ग) संर्कु्त अलधराज्र् बेलार्त  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणका लालग 
बेलार्तले गरेका काननुी व्र्वस्था र अभ्र्ासलाई देहार् बमोन्त्जम उल्लेख गनष सवकन्त्छिः–  

 Anti-Terrorist Crime and Security Act, 2001: र्स ऐनले आतङ्कवादी विर्ाकलापलाई 
पररभावर्त गरेको छ । आतङ्कवादी विर्ाकलापमा संलग्न कसरुदारलाई लनवारक 
नजरवन्त्दमा राख्नसेम्मको अलधकार प्रहरी प्रशासनलाई ददइएको छ । साथै आपरालधक कार्ष 
गरी आजषन गरेको सम्पन्त्ि आतङ्कवादी विर्ाकलापमा प्रर्ोगलाई लनर्न्त्रण गने मखु्र् उद्दशे्र् 
रहेको छ ।  

 Proceeds of Crime Act, 2002: र्स ऐनले कुनै पलन काननुले लनर्ेध गरेको कार्ष/कसरु 
गरी धन आजषन गने, सम्पन्त्ि आजषन गनषकै लालग आपरालधक विर्ाकलापमा संलग्न हनु,े 

अवैध विर्ाकलापबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िलाई झन ् गम्भीर आपरालधक कार्षमा उपर्ोग गने 
जस्ता प्रवृन्त्िहरुको पवहचान र रोकथाममा र्स काननुले ववशेर् जोड ददएको छ । र्स ऐन 
ववपररतको कसरु गरी आजषन गरेको सम्पन्त्ि ववश्वमा जहाँ रहे भएको भए पलन जर्त हनुे र 
त्र्स्तो कसरुमा संलग्न व्र्न्त्क्त, समूह तथा संगठनलाई कैद तथा जररवाना समेत गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।  
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 Serious Organized Crime and Police Act, 2005: बेलार्तमा सङ्गदठत आपराध लनवारण 
गने उद्देश्र्ले जारी गररएको र्ो काननु सम्पन्त्ि शदु्धीकरण आपराध लनर्न्त्रणका लालग समेत 
उन्त्िकै प्रभावकारी मालनन्त्छ । 

५.  सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा नपेालको अनभुव र अबको गन्त्तव्र् 

ववश्वव्र्ापीकरणले ववश्वका जनुसकैु कुनामा रहे भएका चनुौती र अवसरहरुलाई लछटो सञ्चार र 
हस्तान्त्तरण गनष सहर्ोग परु् र्ाएको अवस्था छ । नेपाल पलन ववश्व शासकीर् प्रणालीमा आएका 
नवीन प्रवृलत र प्रववलधबाट अछुतो छैन । लोकतन्त्र, मानवअलधकार, काननुको शासन, सशुासन 
जस्ता अवधारणाहरुलाई व्र्वहाररक रुपमै कार्ाषन्त्वर्न गने प्रलतवद्धता र प्रर्ास दवैु गररएको  
छ । सशुासनअन्त्तगषत राजनीलतक, आलथषक, सामान्त्जक/साँस्कृलतक िेरहरुमा सबलता खोज्न 
थाललएको छ । आलथषक सशुासन कार्म गने र आतङ्करवहत शान्त्न्त्तपूणष समाज लनमाणषका लालग 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणको ववश्वव्र्ापी प्रर्ास 
एक्काइसौं शताब्दीको शरुुवातबाट गनष थाललर्ो, जतीबेला ववश्वका शन्त्क्त सम्पन्न मलुकुहरु 
आतङ्कवादको चपेटामा नराम्ररी र्स्न लागेका लथए । 

सम्पिी शदु्धीकरण लनवारणको ववश्वव्र्ापी अलभर्ानमा प्रवेश गनुष नेपालका लालग आवश्र्कता 
भन्त्दा पलन बाध्र्ता प्राथलमक ववर्र् लथर्ो । ववज्ञान प्रववलध, ज्ञान सीप, व्र्ापार, रोजगारी/श्रम जस्ता 
ववर्र्हरुको सीमावववहन आप्रवाहले र्समा प्रवेश गनुष र अन्त्तराविर् मानकहरुलाई राविर् प्रणाली 
लभर अन्त्तघुषलन गनुषको ववकल्प नै लथएन । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग नीलतगत 
प्रबन्त्धहरु, ऐन काननुहरुको लनमाषण, संस्थागत संरचनाहरु लनमाषण, अन्त्तराविर् प्रलतवद्धता समेतका 
कार्षहरु गररएका पलन छन ् । तर पलन र्सको कार्ाषन्त्वर्न पि आशालतत प्रभावकारी  
देन्त्खदैंन । नेपाल काननुमा सम्बद्ध कसरु गरेर आजषन गरेको जनुसकैु सम्पन्त्िलाई शदु्ध बनाउन े
प्रविर्ा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका रुपमा दोस्रो तहको आपराधका रुपमा पररभावर्त गररएको छ । 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण हनु सम्बद्ध कसरु प्रमान्त्णत हनु ु पछष, पदैन? नेपालमा रहे भएको जनुसकैु 
सम्पन्त्िको पलन स्रोत पषु्टी गने हो, होइन ? जस्ता सवालहरु अवहले पलन अनिुररत नै छन ्। 
नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका उच्च जोन्त्खम िेरका रुपमा भ्रष्टाचार, मानव बेचववखन, राजस्व 
छली, तस्करी, लागऔुर्धको कारोबार जस्ता िेरहरुको पवहचान गररएको छ । र्स्ता सम्बद्ध 
कसरुहरु गरी कलत सम्पन्त्ि आजषन भर्ो भने्न तथ्र्ाङ्कीर् शोध वा अनमुान गनष सवकएको अवस्था 
छैन । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण सम्बन्त्धी काननुहरु नागररकका मालथ तरबार राखेर डर देखाइ रहन े
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अस्त्रका रुपमा मार रहने होकी भने्न जोन्त्खम उन्त्िकै छ । आन्त्खर जे भए पलन सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारणमा नेपालको कररब डेढ दशक लामो अनभुवबाट पूणष रुपमा काननुी र 
संस्थागत प्रबन्त्धहरु सवहतको पूवाषधार खडा भएको छ । र्सको प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्नका लालग 
सरोकारवालाहरुको प्रलतवद्धता, ईच्छाशन्त्क्त र िमता ववकास आजको आवश्र्कता हो भन्न 
सवकन्त्छ । 

प्रववलधको ववकाससँगै सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका जोन्त्खम र िेरहरु बढ्दै गएका छन ्। काननुले 
लनर्ेध गरेको हदसम्म विप्टोकरेन्त्सी कारोबार, ववदेशी ववलनमर् अपचलन, राजस्व छली जस्ता 
कसरुहरु ववश्वका जनुसकैु कुनामा बसेर पलन राविर् प्रणालीभन्त्दा बावहरबाट गनष सवकन े
प्रववलधहरु ववकास भएका छन ् । र्स्तो अवस्थामा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग 
कार्ाषन्त्वर्नर्ोग्र् काननु, दररला साङ्गठलनक संरचना, सीपर्कु्त दि कमषचारी, सरोकारवाला 
लनकार्हरुका बीचमा कार्षगत समन्त्वर् आदद पूवष शतषका रुपमा रहेका छन ् । FATF बाट 
गररने आवलधक मूल्र्ाङ्कन (Mutual Evaluation) मा संरचना लनमाषणभन्त्दा पलन त्र्सको कार्ाषन्त्वर्न 
प्रभावकाररता र अन्त्तरलनकार् समन्त्वर्/सहकार्षको अवस्था तथ्र्ाङ्कीर् रुपमै पषु्टी गनुषपने राविर् 
दावर्त्व लसजषना भएको छ । सूचक संस्था, सम्बद्ध कसरु हेने सरोकारवाला लनकार्हरु र सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागहरुको िमता ववकास गनुष अपररहार्ष देन्त्खन्त्छ । सूचनाहरुको 
आदान प्रदान, संर्कु्त अनसुन्त्धान पद्धलतको लनमाषण र कार्ाषन्त्वर्न, तथ्र्मा आधाररत अनसुन्त्धान 
पद्धलतको अवलम्बन, अदालतका रै्सलाहरुको पूणष कार्ाषन्त्वर्न, कसरुमा प्रर्ोग भएको सम्पन्त्िको 
राविर्करण जस्ता पिहरुमा राविर् सबलताको ववकास गनष वढला भइसकेको छ । सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको ववकल्प सोच्ने हो भन ेसम्बद्ध कसरुको प्रारन्त्म्भक अनसुन्त्धान 
गने लनकार्हरुलाई नै सम्पिी शदु्धीकरणसम्बन्त्धी कसरुहरुमा अलभर्ोजन गनष सक्ने काननुी 
अलधकार प्रदान गनष पलन सवकन्त्छ, केही मलुकुहरुमा र्स्तो व्र्वस्था समेत देन्त्खन्त्छ ।  

६. लनष्कर्ष 

आजको ववश्व ववकास र प्रववलधमा जलत ववकलसत र विर्ाशील हुँदै गएको छ, त्र्सका साथसाथै 
नवीन प्रकृलतका चनुौतीहरु समेत थवपदै गएका छन ्। ववश्वमा सशुासन कार्म गनष र शासकीर् 
प्रभावकाररता कार्म राख्नका लालग सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी मखु्र् अवरोधका रुपमा रहेका छन ् । आलथषक आपराधका आडमा अन्त्तराविर् 
आतङ्कवादले प्रश्रर् पाइराखेको अवस्था छ । नेपालमा पलन र्स्ता ववववध प्रवृन्त्िबाट घट्न े
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आलथषक आपराधहरु लनवारणका लालग अन्त्तराविर् प्रलतवद्धता सवहत ववलभन्न नीलतगत तथा 
संस्थागत संर्न्त्रहरु तर्ार गरी लनवारणका साथषक प्रर्ासहरुको थालनी भएका छन ् । ती 
प्रर्ासहरुको प्रभावकाररताका लालग मलुकुमा राजनैलतक स्थावर्त्व, त्र्स्ता लनकार्हरुको संस्थागत 
सिमता अलभवृवद्ध, अन्त्तर लनकार् सहर्ोग र प्रभावकारी समन्त्वर्, र्स्ता प्रर्ासहरुमा 
सरोकारवालाहरुको लन:स्वाथष समथषन र सहर्ोग अपररहार्ष हनु्त्छ । आलथषक आपराध ववकास र 
समवृद्धको प्रमखु बाधक हो, सामान्त्जक साँस्कृलतक ववचलनको कारण हो साथै शान्त्न्त्त र सरुिाको 
प्रमखु चनुौती पलन हो । र्सको पूणष रुपमा रोकथाम र लनवारण हनु नसक्दासम्म ववकासले नत 
उल्लेख्र् गलत ललन सक्छ न लन्त्ित उपलन्त्ब्ध हालसल गनष नै । तसथष, सशुासनर्कु्त समाजको 
लनमाषणका लालग स्वस्थ्र् र स्वतन्त्र आलथषक गलतववलधहरु, वविीर् सशुासन, आपराधववहीन शान्त्त 
समाजको लनमाषण गनुष आवश्र्क छ । वविीर् सशुासनलाई आत्मसात गनषका लालग अन्त्तराविर् 
साझेदारी, सहर्ोग, समथषन र सहकार्षको जरुरी उन्त्िकै देन्त्खन्त्छ ।  

(नोट : प्रस्ततु लेख तपलसलमा उल्लेन्त्खत सन्त्दभष सामग्रीहरु र लेखकको आफ्नो कार्ष अनभुव 
समेतका आधारमा तर्ार पाररएको हो । र्समा उल्लेख भएका तथ्र् तथा धारणाहरु लेखकका 
लनजी ववचार हनु,् र्सले संस्थागत धारणाको प्रलतलनलधत्व गदैन ।) 
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१. ववर्र् प्रवेश : 

प्रववलधले मानव जीवन सरल र सहज बनाइददएको छ । ववज्ञान र प्रववलधको ववकास सँगसँगै 
आपराधको ववकास र ववस्तारमा पलन सारभतूरुपमा पररवतषन आएको छ ।1  सङ्गदठत समूहले 
सबैको भलूमका, आपराध गने शैली, तररका र प्रवृन्त्िमा प्रववलधको चरम दरुुपर्ोग गदषछन\ । 
आपराधमा आएको पररवतषन, आपराध गनषमा प्रर्ोग हनुे प्रववलध, सञ्चारले सङ्गदठत समूहको 
संलग्नतामा हनु ेआपराधको अनसुन्त्धान जवटल बन्त्दै गइरहेको छ । एनआईसी एलसर्ा बैङ्कको 
स्वीफ्ट कोडमा अनलधकृत पहुँच राखी बैङ्कको रकम चोरी गरेको तथ्र् सावषजलनक भएको ववर्र्ले 
नेपाली बैवङ्कङ्ग िेरमा सूचना प्रववलधको प्रर्ोग र त्र्समा आधाररत आपराधको नर्ाँ आर्ाम2 
चनुौती थवपएको छ । सङ्गदठत आपराधका लिण र तौरतररका (Modus of operandi_ लभर 
आलथषक लाभ र भौलतक सवुवधाका तत्वहरु पदषछन ्। आपरालधक समूह वा सङ्गदठत अपराधीले 
प्रववलधलाई ‘हलतर्ार’का रूपमा प्रर्ोग गनष थालेका छन । प्रववलधको प्रर्ोग गरी भएका केही 
वविीर् कसरुका केवह उदाहरण :  

Q-NET Fraud: 

ववद्यतुीर् सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी ववलभन्न व्र्न्त्क्तहरूको लगरोहले ववगत केही 
समर्देन्त्ख राविर् तथा अन्त्तराषवष्टर् स्तरमा नेपाली नागरीकहरूलाई समेत Online 

Networking Business (Onet) भन्त्दै ववलभन्न आकर्षक र्ोजना (Scheme)प्रलोभन देखाई 
प्रलत व्र्न्त्क्त सदस्र्तावापत न्त्रू्नतम रु. ३ लाख ५० हजारको दरले रकम उठाई 

                                                           
1  http://www.moljpa.gov.np/wp-content/uploads/2018/08/Baseline-Survey-Book-Final-3.pdf accessed on2 July 2022. 
2  https://clickmandu.com/2017/10/33040.html accessed on 3 July 2022. 

प्रववलध र सङ्गदठत अपराधिः सङ्गदठत अपराधमा प्रववलधको 
दरुुपर्ोग लनवारणका चनुौती 

 गोपाल लालमछान े

उपन्त्र्ार्लधवक्ता 
सम्पन्त्ि सवुद्धकरण अनसुन्त्धान ववभाग  
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कलमशनको लालग तर्ार गररएको व्र्न्त्क्तहरूको वपरालमड संरचनामा लबलभन्न आकर्षक 
र्ोजनाहरूको सम्बन्त्धमा सदस्र्हरूलाई प्रन्त्शिण ददने जस्ता गैरकाननुी व्र्वसार् संचालन 
गनेहरु अनसुन्त्धानको दार्रालभर आई रहेका छन ्। 

संर्कु्त राि संघीर् सरुिा पररर्द्ले २०१९ को प्रस्ताव नम्बर २४६२ ले रािहरूलाई वविीर् 
कारोबारको अवगम्र्ता, पारदन्त्शषता तथा उपर्कु्तता पवहचान गरी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणजस्ता वविीर् आपराध लनर्न्त्रणमखुी कार्षिमहरू सञ्चालन गनष नवीनतम ् प्रववलधको 
ववकास तथा प्रर्ोगका ववर्र् समेटेको छ ।सङ्गदठत आपराधको प्रवृन्त्ि ववश्लरे्ण गदाष Human 

Trafficking (Social Media and apps), Cyber Crime, Fraud (Visa apps, Airline Ticket app, 

Bank Statement, Land Scam, Cryptocurrency लगार्तका आपराधका घटनाहरु सहतमा 
देखापने गरेका छन\ । ती कसरु लनवारण र अनसुन्त्धानमा Software Tech तथा lexicon 

नवीनतम प्रववलधको प्रर्ोग भए पलन प्रभावकाररता भने बढेको छैन । सामान्त्र्तर्ा: प्रववलधलभर 

कम्प्र्टुर नेटवकष मा जलडत प्राववलधक उपकरणहरु जस्तै कम्प्रू्टर, ल्र्ापटप, मोवाइल आदद 
पदषछन ्। वविीर् संस्थाले व्र्ावसावर्क सर्लता र कुशलताका खालतर Internet banking, e-

payment, online banking प्रर्ोगमा ल्र्ाई रहेका छन\ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको शङ्कास्पद 
कारोबारको ररपोवटङ्ग प्रविर्ा, गो–एएमएल जस्ता प्रववलधको प्रर्ोगको दार्रा वढाउदै वविीर् 
िेरमा Faceless audit, Faceless Assessment Scheme of Tax का अभ्र्ास र प्रर्ोगको ववर्र्मा 
सरकारी एवं व्र्ावसावर्क िरेमा चचाष बढ्दो छ । आपराधको तौरतररकामा, कसरुदारको संख्र्ा 
र उद्देश्र्को आधारमा सङ्गदठत आपराध घवटत भए पलन कसरुमा प्रर्ोग भएको प्रववलधको ववश्लरे्ण 
हनु नसक्दा त्र्स्ता कसरुको अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनको कार्ष जवटल हनुे गदषछ ।  

Cryptocurrency कारोबार 

Cryptocurrency एक ववश्वव्र्ापी लडन्त्जटल भकु्तानी प्रणाली हो ।हाल ववश्वमा ११०० भन्त्दा 
बढी र्स्ता Cryptocurrency प्रचलनमा रहेका छन ् । Open source software को रुपमा 
सातोसी नाकामोतो को नाममा सन ्२००९ मा  इन्त्टरनेटमा Bitcoin को प्रर्ोग सरुु भएको 
हो । र्सको कारोबारमा कुनै सेवा शलु्क नलाग्ने, प्रर्ोगकताषको पवहचान नखलु्ने र  करको 
दार्रालभर पलन नपने देन्त्खन्त्छ । र्ो व्र्वसार्को Server कहा ँछ, सोबारे थाहा नै छैन । 

पलछल्ला ददनमा प्रववलधको प्रर्ोगबाट वार्र ट्रान्त्सर्रको प्रविर्ा तथा एटीएम, अनलाइन बैवङ्कङ्ग, 

मोबाइल बैवङ्कङ्ग, एस.एम.एस. बैवङ्कङ्ग सवुवधाको गलत प्रर्ोगबाट तथा बैङ्कको सभषरमा गैरकाननुी 
तवरबाट आिमण गरेर Predicate and Secondary Crime मा सङ्गदठत आपराध हनुे गरेका छन ्। 
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२. पररभार्ा  

इन्त्टरपोलका अनसुार सङ्गदठत आपराध भन्नाले राविर् लसमानाको वास्ता नगरी आलथषक लाभ प्राप्त 
गने उद्देश्र्ले लनरन्त्तर रुपमा गैरकाननुी कार्षमा संलग्न रहँदै आएको कुनै सङ्गठन वा 
व्र्न्त्क्तहरुको समूहले आफ्नो शन्त्क्त, पैसा, हत्र्ा, आतङ्कको भरमा एउटा अनशुालसत, सङ्गदठत 
संस्थाका रुपमा गने तस्करी, जवुा, वेस्र्ावृन्त्ि, लागू और्ध कारोबार, बैवङ्कङ्ग धोका, मदु्राको अपचलन 
लगार्तका आपराधजन्त्र् कार्षहरुलाई सङ्गदठत आपराध मालनएको छ । सङ्गदठत आपराधका 
लिण र प्रकृलत संङ्गदठतआपराध आपरालधक समूह वा सङ्गठनको प्रलतवद्धता, ज्ञान, शन्त्क्त तथा 
कार्षको समवष्टगत पररणाम हो भलनन्त्छ, र्समा मूलतिः लनम्नअनसुार तीन ववशरे्ता पाईन्त्छ,

3। 
आपरालधक समूह -Criminal Group_, र्सको संरिण (The protection), र्सलाई सहर्ोग परु् र्ाउन े
संस्थागत व्र्वस्था -Organized crime support_ .    

ववश्वव्र्ापी रुपमा बवढरहेको] transnational organized Crime लाई लनवारण गनष Palermo 

Convention को नेपाल पि राि बनेको छ । र्ो Convention को मखु्र् उद्देश्र् नै to promote 

cooperation, to prevent and combat transnational organized crime more effectively रहेकोले 
नेपालले] Palermo Convention बाट लसन्त्जषत अन्त्तराषविर् दावर्त्व कार्ाषन्त्वर्न गनुषपदषछ । प्रववलधको 
प्रर्ोग मूल आपराध वा सम्बद्ध कसरुमा जोलडन पगु्दछ । Palermo Convention ले कन्त्म्तमा ४ 
वर्ष वा सो भन्त्दा बढी कैद सजार् हनुे आपराधलाई{ Serious Crime (गम्भीर आपराध) को 
शे्रणीमा मा राखेको छ ।Convention मा Structured Group भनकेो तत्काल कसरु गनष 
randomly गने गररएको समूह होइन र र्स्तो समूहको सदस्र्को औपचाररक  भलूमका÷न्त्जम्मेवारी 
तथा कार्ष अवलध वकटानी भइरहन ु पदैन भलनएको छ । त्र्सैले अन्त्तरदेशीर् सङ्गदठत 
आपराधलाई ववकास र प्रववलधको कालो पाटोको रुपमा पलन ललन ेगररन्त्छ ।4 सङ्गदठत आपराधको 
चरररका आधारमा Article ६ ले कुनै कसरु जसबाट आन्त्जषत वा प्राप्त सम्पन्त्िमा उल्लेन्त्खत 
कसरुको ववर्र्लाई PredicateOffence लभर समेटेर सङ्गदठत आपराधको वववेचना गरेको  
पाइन्त्छ । Convention ले सङ्गदठत आपराध अन्त्तरगत गररएको पररभार्ा लभर मूलत तीन तत्व 
अलनवार्ष रहेका छन । 

                                                           
3  भट्टराई डा. आनन्त्द मोहन (२०६८) अन्त्तरदेन्त्शर् संगदठत आपराध प्रभावकारी प्रलतरोधात्मक उपार्हरु संगदठत आपराध एक 

पररचर् श्रोत सामाग्री, राविि् न्त्र्ावर्क प्रलतष्ठान, नेपाल, लललतपरु पषृ्ठ ३ 
4  लामा डा. कुन्त्साड० (२०७५) संगदठत आपराधको अवधारणा र संगदठत आपराध सम्बन्त्न्त्ध कानून कार्ाषन्त्वर्नको अवस्था 

नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोश्रो राविर् सम्मेलन ववशेर्ाड०क, महान्त्र्ार्ालधवक्ताको कार्ाषलर्, नेपाल पषृ्ठ १८७ 
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 Commission of crime 

 Aiming to gain financial/material benefit. 

 For organized criminal group of three or more persons 

३. सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रर्ोजनाथष सम्बद्ध कसरु र उजरूीको व्र्वस्था : 

आतङ्कवादी कार्षमा हनुे वविीर् लगानीसम्बन्त्धी गम्भीर प्रकारका आपराध मानव बेचलबखन तथा 
ओसारपसार -Human TraffickingLand Transportation), मानव तस्करी (Human trafficking), 

भ्रिाचार, राजश्व चहुावट, कर छली, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र आतङ्कवादी कार्षमा हनुे वविीर् लगानी, 
आलथषक आपराध (Financial Crime/Fraud), ठगी, बैङ्कमा चोरी, परुातान्त्त्वक महत्वका बस्तहुरू, 

बैदेन्त्शक रोजगार ठगी, लागूऔर्ध (Drug trafficking) र हातहलतर्ार (Arms trafficking) कारोबार, 
राहदानी दरुूपर्ोग  तथा सरकारी छाप दस्तखत वकते, Vehicle Trafficking, संरन्त्ित वन्त्र्जन्त्त ु
चोरी लनकासी जस्ता मूल कसरु गरी त्र्हाँबाट आन्त्जषत धन आतंङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी गनुष गैरकाननुी कार्ष हो । र्स प्रकृलतको कसरुको बारेमा थाहा पाउन े कुनै व्र्न्त्क्तले 
ववभाग समि ललन्त्खत वा मौन्त्खक रुपमा उजरुी, लनवेदन, जानकारी वा सचुना ददन सक्ने व्र्वस्था5  
गरेकोले अनसुन्त्धान तथा तहवककातसम्बन्त्धी व्र्वस्थामा सम्बद्ध कसरु -Predicate Officene_ 

वाहेक पलन उजरुी गनष सवकने प्रावधान राखेर आतङ्ककारी विर्ाकलापमा लगानी गने कार्षलाई 
कसरुको दार्रामा ल्र्ाएको छ । व्र्न्त्क्तको आर्श्रोत वा आलथषक अवस्थाको तलुनामा लनजको 
सम्पन्त्ि अस्वाभाववक देन्त्खन आएमा वा लनजले अस्वाभाववक उच्च जीवनस्तर र्ापन गरेमा वा 
हैलसर्तभन्त्दा ववढको सम्पन्त्ि के कस्तो स्रोतबाट आजषन गरेको हो भने्न प्रमान्त्णत गनष नसकेमा 
त्र्स्तो सम्पन्त्ि बमोन्त्जमको कसरु गरी प्राप्त गरेको मालनने6 भने्न व्र्वस्था छ । भिाचार, 
लागूऔर्ध, मानव वेचववखन, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण, अवैध हातहलतर्ारको कारोबार, आतङ्कवाद, नक्कली 
मदु्राको कारोबार, बैवङ्कङ्ग घोटाला, राजस्व छली, हणु्डीको कारोबार आदद जस्ता सङ्गदठत रुपमा हनु े
आलथषक आपराधमा प्रववलधको प्रर्ोग हनुे गरेको छ । सामान्त्र्तर्ा सङ्गदठत आपराधको स्वरुप र 
प्रकृलत एव ् प्रभाव सीमाववहीन (Cross Boarder) हनु सक्ने भएकोले लनर्न्त्रण गनुष उन्त्िकै 
आवश्र्क रहेको हनु्त्छ ।  
 

 

                                                           
5  सम्पन्त्ि शवुद्धकरण लनवारण ऐन, २०६४ को दर्ा १३ 
6  सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्क) लनवारण ऐन, २०६४ 
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३.१ सङ्गदठत आपराध र प्रववलधको प्रर्ोग : 

आपराध गने शैली, तररका, माध्र्म, कारण, साधनको प्रर्ोग, आपराधकताषको संलग्नता, आपराध 
पश्चात त्र्स आपराधको प्रभावको चाहनासँग सम्बन्त्न्त्धत भएकोले सङ्गदठत आपराध सामान्त्र् 
आपराधको तलुनामा गम्भीर प्रकृलतको हनु्त्छ ।7 गैह्रकाननुी रुपमा प्रववलधको उपर्ोग गरी वविीर् 
विर्ाकलापबाट आपरालधक लाभ ललने प्रर्ोग हनु ेगरेको छ । सामान्त्र्तर्ा सङ्गदठत आपराधको 
स्वरुप र प्रकृलत एवं प्रभाव सीमाववहीन प्रर्ोग गरी मूल आपराध र सहार्क आपराधको वैज्ञालनक 
एवं वस्तलुनष्ठ अनसुन्त्धान गनुष र्ौजदारी न्त्र्ार् प्रशासनको ध्रे्र् नै हो । आतङ्कवादी विर्ाकलाप 
आदद मार्ष त आन्त्जषत धन पवहचान गरी छानलबन गनुष र अवैध विर्ाकलापबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणका कसरुलाई अनसुन्त्धानको दार्रामा पदषछन, त्र्सैले र्सलाई मूल आपराधको सहार्क 
उत्पादनका रूपमा ललइन्त्छ । Predicate Crime पिा लगाउन जवटल भए झै प्रववलधमा आएको 
पररवतषनसगैँ सूचना प्रववलधको द्रतुतर÷ववकासका कारण आपराध लनर्न्त्रणको ववर्र् झनै कदठन 
हुँदै गएको अवस्था छ।8 कसरु गनेले प्रववलधको प्रर्ोग गरी अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन लनकार्लाई 
चनुौती थपी नै रहन्त्छ । अन्त्तराषविर्स्तरका संस्थाहरूको मापदण्डअनसुार वविीर् संस्थाहरुको 
माध्र्मबाट हनुे सङ्गदठत प्रकृलतको आपराधमा हनुे प्रववलधको प्रर्ोग र आन्त्तररक रुपमा डन 
संस्कृलतले मलुकु जोन्त्खममा रहेको छ । सङ्गदठत आपरालधक समूहले आधलुनक प्रववलध र नववन 
शैलीको प्रर्ोग गरी आपरालधक विर्ाकलाप सञ्चालन गनष थालेकाले र्स्ता आपराध लनर्न्त्रण र 
अनसुन्त्धानको कार्ष जवटल एंव कदठन बने्न गरेको छ ।9  आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी लनवारण रणनीलत तथा कार्षर्ोजना (२०७६–२०८१) र वान्त्णज्र् बैङ्कहरूमा सूचना 
आदानप्रदान सम्बन्त्धी सफ्टवेर्र ‘गो एएमएल’ कार्ाषन्त्वर्न तथा बैङ्क तथा लबमा िेरका लालग 
ग्राहक पवहचान प्रणालीलाई प्रववलधमा आधाररत बनाउन आवश्र्क छ । त्र्स्तै, नेपाल लधतोपर 
बोडषले “सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण सम्बन्त्धी 
लनदेशन, २०७६” कार्ाषन्त्वर्नमा ल्र्ाएर उक्त बोडषले सम्पिी शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीलाई लनवारण सम्बन्त्धमा िेरगत लनर्मन गनष उक्त लनदेशन लागू 
गरेको देन्त्खन्त्छ । आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीको लनवारण र लनर्न्त्रणका उपार्हरु 
अवलम्बन गदाष प्रववलधको प्रर्ोग गनुष रािको प्राथलमकतामा पने ववर्र् हो । तथावप, साइबर 
आपराधमा इन्त्टरनेट, इन्त्ट्रानटे र एक्स्ट्रानेटसग सम्बन्त्न्त्धत कसरुलाई अनसुन्त्धान र कारबाही 
                                                           
7  https://bazardainik.com accessed on 2 July 2022. 
8  https://bazardainik.com/p.394 
9  पूवष पाद वटप्पणी नं.८ 
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ववद्यतुीर् कारोबार ऐन, २०६३ ले समेटेर साईवर िाईमको कसरुको दार्रामा ल्र्ाउन सकेको 
छैन । ई–बैवङ्कङ्ग सेवाको गोप्र् डाटा ‘ह्याक’गरी सेफ्टी वपन नम्बर चोने र सोही वपन नम्बर 
आरू्सँग रहेको नर्ा ँ तथा नक्कली लभर्ाकाडषमा कपी गरी एवटएम बथुबाट रकम लनकाल्ने10  
जस्ता साईवर िाईमका कसरुमा आएको ववृद्धसंगै प्रववलधलाई रेगलेुशन गनुष परेको छ । 

३.२ ववद्यमान अवस्था, वविीर् कारबाही कार्षदल (एर्एटीएर्) को लसर्ाररश र औन्त्चत्र् : 

सन ् १८८९ मा स्थापना भएको वविीर् कारबाही कार्षदलको नेपाल सदस्र् राि नभए पलन 
िेरीर् सञ्जाल एलसर्ा प्रशान्त्त समूह (एवपजी) मार्ष त नेपाल पलन एर्एटीएर्मा आवद्ध छ । 
सन ्२०१५-२०१८ मा गररएको राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनअनसुार नेपालको सन्त्दभषमा 
भ्रष्टाचार, राजश्व चहुावट र बैवङ्कङ्ग कसरु (हणु्डी, हवला) उच्च जोन्त्खमर्कु्त आपराधको रुपमा 
रहेका छन ्भन ेर्स्ता आपराधमा समेत प्रववलधको व्र्ापाक दरुुपर्ोग हनुे गरेको पाइन्त्छ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अन्त्तराषविर् मान्त्र्ता एवं ववलधशास्त्रीर् मतअनसुार सम्बद्ध कसरु 
नभई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु हनु सक्दैन । अंग्रजेी शब्दावली Predicate को शान्त्ब्दक 
अथषलाई हेदाष जोलडएको वा आधार (Association or foundation) हनु आउँछ । सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारणको सन्त्दभषमा हेदाष सम्बद्ध कसरु अथाषत Predicate offense भन्नाले त्र्स्ता 
आपराध त्र्स्ता आपराधलाई बनु्त्झन्त्छ, जनु आपराधहरुबाट आपरालधक आर् लसजषना हनु्त्छ र 
त्र्स्तो आपरालधक आर् शदु्धीकरण हनुे सम्भावना रहन्त्छ, र्सै अनसुार सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन 
लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ को अनसूुचीमा ३२ वटा वगषका र्ौजदारी चरररका 
आपराधहरुलाई सम्बद्ध कसरुको रुपमा सूचीकृत गररएको छ । र्ी सम्बद्ध कसरुहरु र्दद 
सङ्गदठत रुपमा भई त्र्स्ता कसरुबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण भएको अवस्था छ भन े र्स 
अवस्थामा जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली लागू गरी काननुको दार्रामा ल्र्ाउन ुबाञ्छनीर् हनु्त्छ ।  

उल्लेन्त्खत काननुी व्र्वस्थाको अपवादको रुपमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण -Money Laundering_ 

लनवारण ऐन, २०६४ को दर्ा २८ मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुमा मदु्दा चलाइएको कुनै व्र्न्त्क्तको आर्स्रोतको तलुनामा लनजको 
आलथषक हैलसर्त अस्वाभाववक एवं उच्च स्तरको देन्त्खएमा त्र्स्तो सम्पन्त्ि के कस्तो स्रोतबाट 
प्राप्त गरेको हो भने्न प्रमान्त्णत गनुषपने गरी सम्पन्त्िको स्रोत खलुाउने भार लनज व्र्न्त्क्तमा नै रहेको 
देन्त्खन्त्छ । तर, प्रलतवादीले उक्त बरामद भएको सम्पन्त्िको वैधालनक स्रोत खलुाउन सकेको 
                                                           
10  https://beta.gorkhapatraonline.com/open/2019-09-01-708 accessed on 2 July 2022. 
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देन्त्खएन भन े अन्त्र्था प्रमान्त्णत नभएसम्म उक्त रकम ववर्र्मा जवार्देवहता लनज प्रलतवादीमै  
रहने ।11  नजीर प्रलतपाददत भएकोले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण -Money Laundering_ लनवारण ऐन, 

२०६४ ऐनको दर्ा १३ र दर्ा २८ ले Predicate offense नदेन्त्खएपलन गैह्रकाननुी सम्पन्त्ि 
लनर्न्त्रणमखुी लसद्धान्त्तलाई आत्मसात गरेको देन्त्खन्त्छ । वविीर् कारोबारको पारदशीता, 
सम्पन्त्िको श्रोतको वैधालनकता छ वक छैन भने्न कुरा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी ववर्र्को 
मूल्र्ाङ्कनको ववर्र्लाई वविीर् कारबाही कार्षदल (Financial Action Task Force)ले  समेत 
इवङ्गत गरेको छ । वविीर् कारबाही कार्षदलले जोन्त्खम पवहचान, नीलतगत व्र्वस्था, समन्त्वर्, 

अन्त्तराषविर् सहर्ोग, सपुरीवेिण तथा लनर्न्त्रण, काननुी प्रबन्त्ध, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी सम्बन्त्धी कार्षलाई अपराधीकरण गनुषपने, आपरालधक 
स्रोतको सम्पन्त्ि रोक्का, लनर्न्त्रण र जर्त सम्बन्त्धमा अल्पकालीन र दीधषकालीन व्र्वस्था गनुषपने 
र समग्रमा आफ्नो मलुकुको र्ौजदारी न्त्र्ार् प्रणाली अनकूुल हनुे गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण सम्बन्त्धमा काननुी, नीलतगत, संरचनागत 
लगार्त अन्त्र् प्रभावकारी व्र्वस्थाहरु गनुषपनेतर्ष  ४० लसर्ाररशहरुमा व्र्वस्था गरेको  
पाइन्त्छ । 

र्सरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणको दृवष्टकोणबाट 
हेदाष सङ्गदठत आपराधको दार्रालभर प्रववलधको प्रर्ोगले Contract killing, Export of labor girls & 

children लगार्तका आपराधमा प्रत्र्ि वा परोि रुपमा प्रववलधको प्रर्ोग हनुे गरेको देन्त्खन्त्छ । 
प्रववलधको प्रर्ोगले नै आपराधको सूचना Crime Complaint online, Tracing, cloning technology, 

Call detail and CCTV camera  बाट प्राप्त सूचनाको ववश्लरे्ण गने मानवीर् िमताको ववकास  
हनुपुदषछ । बैङ्कहरुको एवटएम ह्याक गने, Funds Used for Terrorist Financing, transit point for 

narcotic drug trafficking जस्ता आपरालधक विर्ाकलापहरु सङ्गदठत तबरले हनुे िम बवढरहेको  
छ । त्र्सथष, वविीर् सूचनाहरूको प्रालप्त र ववश्लरे्णमा आवश्र्क पने प्रववलध, दिता, संर्न्त्र र 
कार्ाषन्त्वर्नको स्तरमा सधुार गनुष जरुरी हनु्त्छ । अन्त्तराषविर् लनर्मनकरी लनकार्को प्रावधानलाई 
राविर् काननुसरह पालना गनुष अवहले वविीर् िेरको लालग मार नभई समग्र अन्त्तरराविर् स्तरमा 
नै चनुौतीको ववर्र् बनेको छ । र्सका अलतररक्त संरचनागत ववर्र्हरु ML/TF Risks and 

National Coordination को प्रभावकाररता अलभवदृद्द गने, International Cooperation, Supervision, 

Monitoring and Regulations,Legal Persons and Arrangements का पिमा ववशेर् ध्र्ान 

                                                           

11  ने.का.प. २०७२ अंक ११ लनणषर् नं. ९४९९ 
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ददनपुदषछ । गम्भीर आपराधको लनवारणका लालग एर्एटीएर्का लसर्ाररशहरुको कार्ाषन्त्वन गनष 
राज्र्का सिम लनकार्हरुले समन्त्वर्ात्मक रुपमा कार्ष गनुषपदषछ । र्ौजदारी न्त्र्ार् प्रणालीको 
सदुृढीकरणका लालग वविीर् कारबाही कार्षदलले सन ्२०१२ र्ता आफ्नो मापदण्ड पररवतषन 
गरेर प्रभावकाररता र पररणामसमेतको मूल्र्ाङ्कन गदै काननुी, प्राववलधक र संस्थागत संरचनाका 
ववर्र्हरुमा मूल्र्ाङ्कनका ववर्र् तथा संर्कु्त रािसंघीर् सरुिापररर्द्ले २०१९ को प्रस्ताव नम्बर 
२४६२ नवीनतम प्रववलधको अपररहार्षतालाई आत्मसात गनुष आजको आवश्र्कता हो । 

४. सङ्गदठत आपराध, प्रववलध र वविीर् िेरका आन्त्तररक र वाह्य समस्र्ा र चनुौतीहरु: 

प्रववलधबाट हनुे सङ्गदठत आपराधको लनवारण र न्त्रू्नीकरण गनुष ववश्वकै साझा समस्र्ा  
हो । प्रववधीको प्रर्ोग गरेर हनुे सम्पन्त्ि शदु्धीकरण, हणु्डी वा हवाला कारोबार, साइबर आपराध, 

जाली नोटको ववतरण, मानव तस्करी, हलतर्ार र लागूऔर्धको तस्करी लगार्तका अन्त्तरदेशीर् 
आपराधहरुमा सङ्गदठत आपराधका लिण देखा पने गरेकोले र्ी आपराधको Root cause पिा 
लगाउन ुजरुरी हनु्त्छ । िरेगत नीलतहरुमा भएका व्र्वस्थाहरु र ववद्यमान ऐन, काननुमा भएका 
प्रावधानहरुको समेत प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्न हनु सकेको छैन । सङ्गदठत आपराधमा प्रववलधको 
प्रर्ोग बवढरहेको पररप्रके्ष्र्मा बहआुर्ालमक समस्र्ा र चनुौतीहरु देन्त्खएका छन ्।Trade Based 

Money Laundering लाई लनवारण गनष प्रभावकारी उपार्हरु अवलम्बन गनुषपने, Money Service 

Businesses (including currency exchange, money transfers, remittances), Trust or Company 

Service providers (TCSP) अपराधीलाई हस्तान्त्तरण गने ववर्र्, Terrorist Financing and 

Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction का समस्र्ा ववश्वव्र्ापी रुपमा 
बवढरहेका छन ् । प्रववलधको प्रर्ोगबाट घवटत हनु े कसरुलाई न्त्र्ावर्क दार्रामा ल्र्ाउन 

Cooperation from the community, Smooth working structure and team, Availability of 

various advanced technologies for efficient, effective and quality delivery of the cases र Use 

of cutting edge technology by sophisticated criminals का पिमा ध्र्ान पगु्न ुपदषछ । सङ्गदठत 
आपराधमा हनुे प्रववलधको दरुुपर्ोग रोक्न आन्त्तररक र वाह्य समस्र्ा देहार्का बमोन्त्जम छन ्। 

 सङ्गदठत आपराधमा प्रर्ोग हनुे प्रववलधको पवहचान गनष  Digital Forensic Lab नहनु ु.  

 ववशेर् अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने ववशरे् काननुी व्र्वस्था नहनु ु। 

 सङ्गदठत आपराधका सािी संरिण सम्बन्त्धी काननुको प्रभावकाररता नहनु ु। 

 सङ्गदठत आपराधका मदु्दाको काम कारबाही द्रतु गलतमा नहनु ु। 

 अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा संलग्न जनशन्त्क्तलाई ताललम र प्रन्त्शिण कमी हनु ु। 
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 अनसुन्त्धान, अलभर्ोजन र अन्त्र् लनकार्बीच प्रभावकारी समन्त्वर्को अभाव हनु ु। 

 दोहोरो आपरालधकता -Dual Criminality ले गदाष िेरालधकारको अन्त्र्ौलता हनु ु। 

 IP address पिा लगाउने र ववन्त्शष्टीकृत ववश्लरे्णको अभाव हनु ु। 

 साईवर वट्रबनुलको व्र्वस्था नहनु ु। 

५. समस्र्ा समाधानका उपार्हरु:– 

सङ्गदठत आपराधका समस्र्ा ववश्लरे्ण गदाष आलथषक लाभको अलभलार्ा वढ्न,ु भौलतक श्रोत र 
साधनमा (कार, गर गहना, वङ्गला) पहँूच बढाई सखु सवुवधाको अलभलार्ा बढ्न,ु गैरकाननुी रुपमा 
सदस्र्को रिा र संरिण गने चाहना हनु,ु श्रोत र साधनको अलधक उपर्ोग नहनु,ु संरचना र 
कार्षववलधगत जवटलता थवपदैँ जान,ु प्रववलधको दरुुपर्ोग रोक्ने पद्दलत प्रभावकारी नहनु,ु 

अन्त्तराषविर्स्तरमा समन्त्वर् र सहकार्ष नहनु ु जस्ता समस्र्ालाई लनर्न्त्रण र लनवारण गर  
गनुषपदषछ । प्रववलधको प्रर्ोगबाट हनुे Human trafficking, Drug trafficking, Money laundering, 

Arms trafficking, Vehicle Trafficking जस्ता आपराधका] Black hole syndrome (अधँ्र्ारो 
खाडलको लिण) लाई न्त्रू्नीकरण गनष सधुारका लालग देहार्का सझुाव प्रस्ततु गररएको छिः– 

क)  नीतीगत र काननुी उपार्हरु 

 International cooperation बढाउनपुने । 

 Wire transfers र Reporting suspicious transactions related to terrorism लनर्न्त्रणका 
लालग मौजदुा काननुलाई समसावर्क सधुार गनुषपने । 

 Alternative remittance उपार्को खोजी गनुषपने । 

 सूचक संस्था, वविीर् जानकारी इकाई, आफ्नो लनकार्को लालग, सूचनाको संकलन, 

ववश्लरे्ण तथा Intelligence का Dissemination प्रवाह लालग काननु वस्तपुरक, 

मापदण्डर्कु्त, कार्ाषन्त्वर्नर्ोग्र् र काननु कार्ाषन्त्वर्न लनकार्को स्पष्ट पररभार्ा र  
न्त्जम्मेवारीको प्रष्ट भएको काननु हनुपुने । 

 सपुदुषगी ऐन, २०७० -Extradition Act, 2070) र पारस्पररक काननुी सहार्ता ऐन, 
२०७० बमोन्त्जम लछमेकी मलुकुसङ्ग सन्त्न्त्ध हनुपुने। 

 develop software, GoAML application is the UNODC Software तथा सङ्गदठत 
आपराध लनर्न्त्रणका लालग अत्र्ाधलुनक प्रववलधको उपर्ोग गरी Products for 

visualisation and analysis of disparate data sources to aid criminal investigation 

गनष आवश्र्क काननुी व्र्वस्था हनुपुने । 
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 सािी संरिणको काननु लनमाषण हनुपुने । 

 राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन सम्बन्त्धी काननुी व्र्वस्था लागू हनुपुने । 

ख)  स्रोत र साधनका उपार्हरु 

 ML/TF Investigation, सूचक संस्था, अनसुन्त्धान, अलभर्ोजनकताष लनकार् र मानव 
संशाधनलाई पर्ाषप्त स्रोत, साधन, उपरकरण, प्रववलधको व्र्वस्था गररनपुछष । 

 प्रववलधका साधनलाई प्रर्ोग गने सन्त्दभषमा नमूना सामग्री ववकास, सघन प्रकारको 
अनलाइन पद्धलतबाट ताललम, ववलभन्न web conference, webinar सञ्चालन गररनपुछष ।  

 ML/TF लगार्तका संगीत आपराधको प्रभावकारी अनसुन्त्धानका लालग To enhance 

Capacity, To enable the investigator with sufficient power, कमषचारीको िमता 
अलभवृवद्ध कार्षिम संचालन गररनपुछष । 

 Case Management Software को प्रर्ोग गररनपुछष । 

ग)  सङ्गठनात्मक र संरचनात्मक उपार्हरु 

 लनकार्गत÷िेरगत ML/TF  का जोन्त्खमको ववश्लरे्ण र PES सवहतको Profile तर्ार 
गररनपुछष । 

घ)  व्र्वस्थापकीर् उपार्हरु 

 आन्त्तररक तथा अन्त्तराविर् सहर्ोग समन्त्वर्को आधारमा प्रभावकारी अनसुन्त्धान 
गररनपुछष । 

 अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा ववन्त्शष्टीकृत ईकाइको स्थापना गररनपुछष । 

 अनसुन्त्धानपूवष वस्तगुत मापदण्डका आधारमा सूचनाको Screening गने प्रववलधको 
प्रर्ोग हनुपुने । 

 Predicate Offence को by product रुपमा सङ्गदठत आपराधको जन्त्म हनुे भएकोले To 

use wide range of investigative techniques अपनाउनपुने । 

 जोन्त्खममा आधाररत भई सूचनाको प्राथलमवककरण गरी अनसुन्त्धान गने, प्रारन्त्म्भक 
जाँचबझुपश्चात ्मार ववस्ततृ अनसुन्त्धान गने तथा ग्राहकको पवहचान, बहृत पवहचान र 
लनर्लमत अनगुमन, सूचक संस्थाको लनर्लमत अनगुमन तथा पषृ्ठपोर्ण प्रदान हनुपुने । 

 आवश्र्कताअनसुार Strategic Analysis, Intelligence प्रवाह हनुपुने । 
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 Spontaneous तथा Upon request को आधारमा सूचना तथा कागजात उपलब्ध गराउन े
पररपाटी बढाउनपुने । 

 Agencies network for cooperation and InternationalCooperation  बढाउनपुने । 

 Informal/Semi-formal का व्र्वस्थालाई सविर् गनुषपने -Counterparts, FIU, Interpol 

and Arin) 

६. रणलनलतक सझुावहरु: 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग, अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, नेपाल प्रहरी,  
राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग, राविर् अनसुन्त्धान ववभाग, ववशेर्÷सरकारी वकीलको कार्ाषलर्, 

वविीर् तथा गैरवविीर्), न्त्जल्ला÷ववशेर् अदालत, सबोच्च अदालत र LEAs, सम्पन्त्ि जर्त 
तथा व्र्वस्थापनलाई व्र्वन्त्स्थत गनष आवश्र्क छ । अन्त्तराषविर् सहर्ोग, समझदारी पर र 
पारस्पररक काननुी सहार्ताको आदान प्रदान गने भरपदो संर्न्त्र हनुपुदषछ । सङ्गदठत 
आपराधमा प्रववलधको दरुुपर्ोग लनवारणका लालग देहार्का तीनवटा रणलनलतक उपार् 
अवलम्बन गनुषपने देन्त्खन्त्छिः– 

क)  लनरोधात्मक उपार् -Preventive Measure) 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको 
अनसुन्त्धान कार्षलाई बस्तगुत, वैज्ञालनक र प्रभावकारी बनाउन जोइन्त्ट टेरोररजम 
अनालाइलसस सेन्त्टर’ जस्ता ववशेर् लनकार्हरूको कार्षगत सबलीकरण हनुपुदषछ । Illiciate 

goods and illict Services को आपरालधक प्रवृलतको अनसुन्त्धान गदाष प्रववलधको प्रर्ोगलाई 
Strengthening Criminal Intelligence Sharing andthe level of use or transformation by 

digital and networked technology लाई well organize गनुषपदषछ । जोन्त्खममा आधाररत 
अनगुमन र सपुरीवेिण प्रणाली सञ्चालन गनुषपदषछ । Case Management Software तथा 
Artificial Intelligence को प्रर्ोगमार्ष त प्रणालीको प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्नमा जोड ददन 
सवकन्त्छ । सङ्गदठत आपराधको लनवारण गनष Point detection, Beam detection र प्रहरीले 
आपरालधक सूचना प्रणाली (विलमनल इन्त्टेललजेन्त्स लसस्टम) लाई प्रभावकारी बनाउनपुदषछ । 
मदु्दा वा ववर्र्गत जानकारी (Know the case) हनु जरुरी देन्त्खन्त्छ । Informants लाई 
सबलीकरण गनष Member of public, Victim of crime, Member of organized criminal 

group, or Police officers, Cut of linkage अनसुन्त्धानपूवष वस्तगुत मापदण्डका आधारमा 
सूचना छनौट (Screening) गने, To collect the information/evidences timely and seize or 
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freeze the asset timely, maintain security yo investigator, other staff and the office का 
अलतररक्त International cooperation बढाउनपुदषछ । आपराधको प्रकृलतअनसुारको ताललम र 
ताललम अनसुारको अनभुवी जनशन्त्क्तको व्र्वस्थापन गनष अलत आवश्र्क भइसकेको छ । 
ग्राहकको पवहचान र अलभलेख संरिणका सवाल व्र्वन्त्स्थत गनुषपने टड्कारो देन्त्खन्त्छ । 
सूचनाको ववश्लरे्ण गरी लनष्कर्ष प्रवाह गनष वविीर् जानकारी इकाईलाई स्वतन्त्र र सिम 
लनकार्को रुपमा ववकलसत गनुषपने । Incident management, mitigating an attack, 

damage limitation को सन्त्दभषमा कार्ष गनुषपने हनु्त्छ । Consequence management को 
लालग Risk of money laundering or terrorist financing, Recordkeeping 

Requirements and Wire Transfer Rules, Suspicious Transaction Reports and other 

Reporting जस्ता गैह्रकाननुी विर्ाकलाप र गलतववलध लनर्न्त्रण र लनवारण गनष र्स िेरमा 
समर् सापेि लनमाषण र मौजदुा काननुको समर्ानकुुल संशोधन गनुषपदषछ । राजनैलतक 
न्त्स्थरता कार्म गरी अन्त्तराषविर् सम्बन्त्ध र साझेदारी अलभवृवद्ध गने, आपराध न्त्रू्नीकरणको 
प्रणालीगत सधुार गने, आपराध अनसुन्त्धानमा आधलुनक प्रववलध र ववलधहरूको उपर्ोग गने, 

सरोकारवाला लनकार्बीच प्रभावकारी समन्त्वर् स्थावपत गनष सके नेपालमा सङ्गदठत 
आपराधलाई न्त्र्नुीकरण गनष सवकन्त्छ साथै वविीर् जानकारी इकाई र र्सको कार्षसम्पादन 
खास गरी वविीर् ववश्लरे्णलाई वस्तगुत तथा Special Investigative Techniques लगार्त 
सम्भव भएसम्म धेरै अनसुन्त्धान ववलधको प्रर्ोग गनुषपदषछ । 

ख)  उपचारात्मक उपार् (Punitative Measure)  

 वविीर् संस्थाको गोपनीर्तासम्बन्त्धी काननुको लनमाषण र कार्ाषन्त्वर्न गनुषपने । Joint 

Investigation तथा Parallel Investigation का ववलधको प्रर्ोग गने । 

 र्रार अलभर्कु्तलाई सपुदुषगी गने र अन्त्तराषविर् सहर्ोगको लालग पारस्पररक काननुी 
सहार्ताको सन्त्न्त्ध हनुपुने । 

 ववशेर् अनसुन्त्धान प्रववलधको प्रर्ोग तथा कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि रोक्का, लनर्न्त्रण र जर्तका 
ववर्र् सरलीकृत हनुपुने । 

ग)  प्रवषधनात्मक उपार् (Promitive Measure) 

 Coordiantion तथा Co-operation मार्ष त प्रणालीको प्रभावकारी कार्ाषनवर्नमा जोड  
ददनपुने । 
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 लनर्मनकारी लनकार्को संस्थागत िमता ववकास, अनसुन्त्धान तथा तहवककातमा संलग्न 
जनशन्त्क्तको िमता ववकासका नर्ाँ प्रववलध तथा Intelligent detection गनष 
microprocessors, software ले नै वविीर् आपराध अनसुन्त्धान गने specific 

circumstances (video analytics and thermal video) जस्ता कम्र्टुरको प्रर्ोगबाट हनु े
कसरुको अनसुन्त्धान गनष दिता ववकास गनुषपने । 

 सीमाभन्त्दा मालथको कारोबार र शङ्कास्पद कारोबारको सूचना को उन्त्चत प्रवाहको 
व्र्वस्थापन गने संर्न्त्रको ववकास गनुषपने ।  

 सम्बद्ध तथा सम्पन्त्ि शदु्दीकरणको कसरुको शङ्का बमोन्त्जम दबैु कसरुको समानान्त्तर 
अनसुन्त्धानका लालग Intelligence प्रवाह गने । 

७.  भववष्र्मा गररनपुने सधुारहरुिः 

सङ्गदठत आपराधमा प्रववलध र लडन्त्जटलाइजेसनको दरुुपर्ोग रोक्न Counter-Terrorism को 
ववर्र्मा हरेक मलुकुले उपार् खोजी गनुषपदषछ । आलथषक गलतववलधर्कु्त विर्ाकलापमा 
प्रववलधको दरुुपर्ोगबाट सङ्गदठत आपराधको अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गनष चनुौती देन्त्खएका 
छन ् । आपराधमा संलग्न आरोपीहरुको भलूमका तथा तहगत सङ्गदठत संरचनाहरुको 
पवहचान (Identification of  role and layer of accused persons in their criminal 

group/organization) सम्बद्ध कसरु प्रविर्ा (Predicate Offence) को ववशेर् अनसुन्त्धानलभर 
अवलम्बन गररन े लनर्न्त्न्त्रत भकु्तानी ववलध -Control Delivery) र सरुाकी पररचालन -Under 

covered Operation_ गने प्रविर्ाका काननुी व्र्वस्था कार्ाषन्त्वर्नर्ोग्र् हनुपुदषछ । 
अनसुन्त्धानका पिमा सबलीकरण बढे पलन प्रववलधको प्रर्ोगमा रहेको IP पिा लगाउन सहज 
छैन । सम्बद्ध कसरु -Predict offence_ को अनसुन्त्धान गनष सरोकारवाला लनकार्हरुबीच 
ववशेर् अनसुन्त्धान लनकार्को गठन र अनसुन्त्धानका कामको प्रभावकाररताको लालग समन्त्वर् 

(Coordination with stakeholders) हनुपुने । नेपाल राि बैङ्कसँग कुनै ईजाजत नै नललई 

Bitcoin जस्ता वविीर् उपकरण जारी गरी अबैध Bitcoin लगार्तका Cryptocurrency को 
खररद–लबिी गरी ववदेशी ववलनमर् समेत कारोबार गनष Online प्रववलधबाट हनुे व्र्ापार 
व्र्वसार्, सूचना सम्प्ररे्ण एवं Software नामका कम्पनी दताष गरी अवैध Bitcoin लगार्तका 
Cryptocurrency को कारोबार गने व्र्न्त्क्तहरुको कार्ष र मनसार् तत्व एवं ववदेशी तत्वको 
संलग्नता देन्त्खए सङ्गदठत आपराधतर्ष को अनसुन्त्धान वैज्ञालनक, वस्तलुनष्ठ तथा तथ्र्परक 
हनुपुदषछ ।ई–मेल लगार्तका लबलभन्न सोलसर्ल नेटववकष ग एप्स (Call details,  Email and 
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other social networking applications analysis) लबश्लरे्ण गने प्रववलध भरपदो र प्रभावकारी 
हनुपुदषछ । आरोपी लबदेशी भएको खण्डमा सम्बन्त्न्त्धत मलुकुलाई आवश्र्क जानकरी तथा 
दोभार्ेको प्रर्ोग (Information to  the concerned nation and use of interpreter), प्रववलधको 
प्रर्ोगबाट हनुे आपराधका तौर तररका र आपराधको पवहचान गनष सजकतापूवषक ववश्लरे्ण 
गने ताललम प्राप्त जनशन्त्क्त हनुपुदषछ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानी लनवारणको र्थोन्त्चत प्रर्ास नगरे नेपालको छवी, वविीर् प्रणालीको स्थावर्त्व, 

अन्त्तराषविर् व्र्ापार ववस्तार र लगानीको वातावरणमा अन्त्तराषविर् जगतमा गम्भीर असर पने 
हुँदा वविीर् कारबाही कार्षदल -एर्एटीएर्_ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गने राविर् दावर्त्व 
लनवाषह गनुषपदषछ । आपराधको प्रवृन्त्ि हेदाष सङ्गदठत रुपमा भएका आपराधमा प्रववलधको 
प्रर्ोगको ववर्र्मा अनसुन्त्धान तहवककात, अलभर्ोजनकताष÷सरकारी ववकल, अदालतको 
भलूमका र दावर्त्व अहम ् हनुे गदषछ । सञ्चार र प्रववलधमा आएको पररवलतषत व्र्वस्था 
अनकूुल आरू्लाई रूपान्त्तरण गनष अनसुन्त्धान लनकार् सिम र सबल हनु ु जरुरी  
छ । वविीर् र गैरवविीर् र्स्ता सूचक संस्थाहरुले कालो धन लगानी भएको शङ्का लागेमा 
वविीर् जानकारी इकाइ (एर्आईरू्) मा ररपोटष गने पद्धलतको सबलीकरण गनुषपछष । 
आतङ्कवाद, मानव बेचलबखन र कर छली जस्ता आपराधबाट आन्त्जषत रकम समेत शदु्धीकरण 
गने विर्ाकलापको लनगरानीका अन्त्तराषविर् उपार्हरू अझ प्रभावकारी र पररणममखुी  
गनुषपदषछ । लबदेशबाट कुनै सचुना वा प्रमाण मगाउन आवश्र्क भएमा सोहीअनसुारको 
काननुी तथा कूटनैलतक पराचार (Use of legal and diplomatic correspondence to get 

information or evidence if required) र्रुोवपर्न र्लुनर्न (ईरू्) सवहत िेरीर् सङ्गठन र सन ्
१९८९ मा स्थापना भएको वविीर् कारबाही कार्षदल (र्ाइनान्त्न्त्सर्ल एक्सन टास्क र्ोसष– 
एर्एटीएर्) र एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेर समूह (एपीजी) जस्ता अन्त्तराषविर् सङ्गठनहरूका काम 
कारबाहीलाई वस्तलुनष्ठ र पारदशी एवं समन्त्वर्कारी हनुपुदषछ । सम्पिी शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी जोन्त्खम व्र्वस्थापनलाई 
प्रभावकारी वनाउन लनमाषण भएका सफ्टवेर्रको प्रर्ोग र उपादेर्ता पवुष्ट हनुे गरी कार्ष 
गनुषपदषछ । ववलधलबज्ञान लगार्तका वैज्ञालनक परीिणको समर् लसमालभर प्रलतवेदन  
(Timely reports of  forensic or scientific  analysis) Bitcoin / Gravity Coin लगार्तका 
Cryptocurrency वविीर् उपकरण जारी गरी सोको अबैध वकनबेच गरी ववदेशी ववलनमर् 
समेत कारोबार गने मालनसहरुलाई अनसुन्त्धान तथा तहवककातको दार्रामा ल्र्ाउन 
प्रववलधमा जानकार जनशन्त्क्त तर्ार गनुषपदषछ ।  
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८. लनश्कर्ष 

सङ्गदठत आपराध लनवारणका लालग जनस्तरमा सचेतता कार्षिम र राजनीलतक प्रलतबद्धता 
तथा सावषजलनक जागरूकताको पलन त्र्लत नै जरुरी छ । सङ्गदठत आपराधका 
विर्ाकलापको रोकथाम एवं लनवारणका लालग सञ्चार माध्र्म सशक्त वनु्नपने र सङ्गदठत 
आपराधमा सामेल भएका सावषजलनक पदालधकारीलाई सामान्त्जक बवहष्कार गने जनमत 
शृ्रजना गनुषपने हनु्त्छ । लमलडर्ा हाउस (वपं्रट एवं इलेक्ट्रोलनक सञ्चार माध्र्मले सङ्गदठत 
आपराधको घटनाको सत्र् र तथ्र् जनतासमि ल्र्ाउन महत्वपूणष भलूमका खेल्नपुदषछ । 
सरकारी ववकल वा अलभर्ोजन पिसँग लनर्लमत समन्त्वर् (Regular coordination with 

prosecutor during the investigation), सचुना ददने ब्र्न्त्क्त/सािी तथा लनजको पररवार 
समेतको सरुिामा ध्र्ान (Security or protection of informants / witness and their family 

members) सूचक संस्थाले Risk Profile को तर्ार गरी जोन्त्खमको आधारमा उपर्कु्त 
Measure को प्रर्ोग अद्यावलधक गनुषपदषछ । Beneficial Owner को अलभलेख खास गरी 
काननुी व्र्न्त्क्तका हकमा हनुपुने, PEPs, NPOs मालथको लनरन्त्तर लनगरानी र CDD कन्त्म्तमा 
५ वर्षका लालग अलभलेख संरिण, Continue monitoring Order को पालना गनुषपदषछ । 
Case Management Software को प्रर्ोग, समर्मै कागजात उपलब्ध गराउने, खाता Freeze 

गने, पवहचान तथा लनगरानीका लालग प्रववलध ग्राहकको पवहचान पर तथा दस्तावेजहरू 
मोबाइल तथा कम्प्र्टुरजस्ता उपकरणहरूमार्ष त ववद्यतुीर् माध्र्ममा भण्डारण हनुे प्रववलधले 
अवहले व्र्न्त्क्तलाई मार होइन, बैङ्क तथा वविीर् संस्था लगार्त, Cash (structuring, 

smurfing, layering), Wire/Fund transfer activities, Money Laundering involving 

employees and agents of Res, Corporate and business transactions धेरै प्रकारका 
संस्थाहरूको कार्षकुशलता अलभवृवद्ध गनषमा उल्लेख्र् र्ोगदान परु् र्ाउँदा कुनैपलन व्र्न्त्क्तले 
नेपालको भलूममा बसेर वा अन्त्र् मलुकुमा बसेर नेपालमा आपराध गदाष प्रर्ोग गने भएकोले 
Call Detail Analysis Report, Biomrtric Analysis बाट अपराधीको पवहचान गनष र काननुी 
दार्रामा ल्र्ाउन प्रववलधको लनवारण र न्त्रू्नीकरण गनष राज्र्ले अन्त्तराविर् प्रलतबद्धता 
जनाएको छ । टेलीर्ोनको सञ्चार अलभलेख, ईन्त्टरनेट प्रर्ोगकताषको संसारलाई एउटा देश 
जस्तो मानी गैरकाननुी रुपमा आन्त्जषत सम्पलतलाई Point of Origin मा सम्पन्त्ि पठाउन े
मान्त्र्ता आत्मसात गरी अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनका उपार्हरु अवलम्बन गनुषपदषछ । 
काननुी र संरचनागत व्र्वस्थाका वावजदु पलन सङ्गदठत कसरुमा ववज्ञान र प्रववलधको प्रर्ोग 
बढ्दै जान ु र सङ्गदठत आपराधको लनवारणमा ववज्ञान र प्रववलधको र्थोन्त्चत प्रबन्त्ध हनु 
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नसक्न ुदबुषल पि हो । Law Enforcement Agencies बीच प्रववलधको प्रर्ोग गरी भएका 
सङ्गदठत आपराधको लनर्न्त्रण र लनवारणमा साझा बझुाई हनु ु जरुरी छ । आपराधको 
कारण, प्रवृन्त्ि, रोकथामका उपार् समेतका आपराधका आर्ामहरुको ववश्लरे्ण गने ववन्त्शष्ट 
अनसुन्त्धान, अलभर्ोजन हनुपुदषछ ।  
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१. ववर्र् प्रवेश: 
मालनसमा उत्पन्न हनु ेरीस, आवेग, उिेजना, लोभ, मोह, ईष्र्ाष, घमण्ड आददका कारण समाजमा 
आपराध (Crimes) का घटनाहरु घट्ने गरेको पाइन्त्छ तर अलधकांश आपराधका घटना घट्नकुो 
मखु्र् उद्देश्र् भने सम्पन्त्ि आजषन गनुष नै रहेको कुरा ववलभन्न अनसुन्त्धानहरुले देखाएका छन।् 
सामान्त्र्तर्ा आपराधजन्त्र् कार्षको पररणामको रुपमा सम्पन्त्ि आजषन वा प्राप्त भएमा र्स्तो 
कार्षलाई वविीर् आपराध भलनन्त्छ। वविीर् आपराधको कसरुमा लनकै ठुला शारीररक तथा 
मौदद्रक सजार् ददइन े गरेको कुरा नेपालको इलतहासमा पलन अध्र्र्न गनष पाइन्त्छ। पलछल्ला 
ददनहरुमा अपराधीले ववलभन्न देशहरुमा आफ्नो सञ्जाल लनमाषण गरी सूचना प्रववलधको दरुुपर्ोग 
गदै ववशेर् प्रकारका जवटल ववलध पद्धलतको प्रर्ोग गरी आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त धन 
सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत (Illicit Origin) नै लकुाउन, लछपाउन थाले । र्स्तो कार्षलाई 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (Money Laundering) भलनन्त्छ ।सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गने कार्षले मात ृ
आपराध (सम्बद्ध कसरु) को पवहचान हनु नसक्दा वविीर् आपराध लनवारणको कार्ष लनकै्क कठीन 
हनु पगु्र्ो। अपराधीले ववशेर्ज्ञ सेवा मार्ष त दईु वा सोभन्त्दा बढी देशको वविीर् प्रणालीमा 
रहेका जोन्त्खमका िेर पवहचान गरी लतनको दरुुपर्ोग गदै आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि 
शदु्धीरकण गनष थालेपलछ त आपराध लनवारणको कार्ष झन जवटल बन्न पगु्र्ो। र्ससगैँ अपराधी 
र आपराधबाट प्राप्त धन सम्पन्त्िको पवहचान गने कार्ष एउटा देशको मार प्रर्ासले सम्भव 
हनुसक्ने अवस्था रहेन। र्सरी वविीर् आपराध लनवारण गने कार्षमा थवपएका जवटलताको 
सम्बोधन गनष सम्बन्त्न्त्धत सबै सदस्र् रािहरुको सहमलतमा छुटै्ट मापदण्डसवहतको सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारण प्रणाली (Anti-money Laundering System) को ववकास गरी सबै सदस्र् 
रािहरुमा लागू गररएको छ । नेपाल Asia  Pacific Group on Money Laundering(APG) को 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको अनसुन्त्धान र प्रभावकाररता 
  तेजप्रकाश प्रसाइष 

उप सन्त्चव 

नपेाल सरकार 
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सदस्र् राि हनुकुो साथै पालेमो महासन्त्धी, लभर्ना महासन्त्धी लगार्तका सन्त्धी सम्झौताहरुको 
पि राि भएकोले  नेपालमा पलन Financial Action Task Force (FATF) ले लसर्ाररस गरेका ४० 
मापदण्डहरु अनकूुल हनुे गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणाली स्थापना गरी सोको प्रभावकारी 
रुपमा कार्ाषन्त्वर्न गनुषपने अवस्था लसजषना भई त्र्सतर्ष  कार्ष भइरहेको छ। र्स प्रणाली 
अन्त्तगषत काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु (Law Enforcement Agencies) को  सम्बद्ध 
कसरुहरु (Predicate Offences) र सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु (Money Laundering Offence) 
को प्रभावकारी रुपमा अनसुन्त्धान गनुष पने न्त्जम्मेवारी तथा दावर्त्व रहेको हनु्त्छ । 

 

२. नपेालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीमा अनसुन्त्धान 

नेपाल FATF को लसधै सदस्र् राि नभई APG मार्ष त FATF को Associate Member 

Jurisdiction हो । नेपाल United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, 

2000 (पालेमो महासन्त्न्त्ध) र United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (लभर्ना महासन्त्न्त्ध) को पि राि पलन हो। लभर्ना 
महासन्त्न्त्धको Article 3(1)(b)&(c) तथा पालेमो महासन्त्न्त्धको Article 6(1) मा सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको कसरु उल्लेख गरेको पाइन्त्छ । FATF Methodology 2013 को Money 

Laundering Offence शीर्षकमा FATF का प्रत्रे्क सदस्र् राि (Member Jurisdiction) ले लभर्ना 
महासन्त्न्त्धको Article 3(1)(b)&(c) तथा पालेमो महासन्त्न्त्धको Article 6(1) बमोन्त्जम सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको कसरुलाई काननु बनाई अपराधीकरण (Criminalization) गनष सझुाव ददएको छ । 
नेपालले सदस्र् तथा पि राि हनुकुो नाताले आफ्नो दावर्त्व परुा गनष FATF का लसर्ाररस 
अनकूुल उन्त्ल्लन्त्खत महासन्त्न्त्धका प्रावधान बमोन्त्जम सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) 
लनवारण ऐन, २०६४ जारी गरी सो ऐनको दर्ा ३ मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गनष गराउन नहनु े
गरी र्स्तो कार्षलाई अपराधीकरण (Criminalization) गररएको छ ।  

आधारभतू रुपमा अन्त्र् सदस्र् रािहरुमा जस्तै नेपालमा पलन सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणाली 
अन्त्तगषत ववलभन्न काननुी प्रावधानका साथै संरचनागत आधारहरु तर् गररएका छन ् जसलाई 
न्त्चरात्मक रुपमा लनम्नानसुार उल्लेख गररएको छिः 
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राविर् समन्त्वर् सलमलत (NCC) 

कार्ाषन्त्वर्न सलमलत (WC) 

उन्त्ल्लन्त्खत Framework लभर राविर् समन्त्वर् सलमलत (National Coordination Committee-

NCC) ले नेपालको AML/CFT सम्बन्त्धी नीलत र काननु लनमाषण सम्बन्त्धी लसर्ाररस गने, नीलत 
काननु कार्ाषनवर्नको अनगुमन गने, आवश्र्क लनदेशन ददने जस्ता नीलतगत तहमा समन्त्वर्कारी 
भलूमका लनभाउने कार्षहरु गदषछ भने कार्ाषन्त्वर्न सलमलत (Working Committee-WC) ले राविर् 
जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन गरी लसर्ाररस गनेलगार्तका Operational Level मा समन्त्वर् गने कार्ष 
गदषछ। कार्ाषन्त्वर्न पिलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्त्र् संर्न्त्रहरु समेत कार्ाषन्त्वर्नमा 
रहेको पाइन्त्छ । AML/CFT प्रणालीको कार्ाषन्त्वर्नका लालग सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी 
लाउण्डररङ) लनवारण ऐन,२०६४ तथा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) लनवारण 
लनर्मावली,२०७३, पारस्पररक काननुी सहार्ता ऐन,२०७०, कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि तथा साधन 
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(रोक्का, लनर्न्त्रण तथा जर्त) ऐन, २०७०, सङ्गदठत आपराध लनवारण ऐन, २०७०, सपदुषगी 
ऐन, २०७०, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) लनवारण (सून्त्चकृत व्र्न्त्क्त, समूह वा 
संगठनको सम्पन्त्ि वा कोर् रोक्का) लनर्मावली, २०७० जस्ता काननुहरु लनमाषण गरी कार्ाषन्त्वर्न 
भइरहेका छन ्।अपेन्त्ित उपलन्त्ब्ध हालसल गनष सवकरहेको नदेन्त्खएता पलन नेपालले दोस्रो पटक 
पाँच वरे् AML/CFT रणनीलत तजुषमा गरी कार्ाषन्त्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।  

नेपालको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणाली तथा ढाँचाअन्त्तगषत काननु कार्ाषन्त्वर्न गने 
लनकार्को भलूमका पलन अहम ्नै छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको अनसुन्त्धानसगँ सम्बन्त्न्त्धत 
FATF का ३० र ३१ लसर्ाररसहरु (Rec-30 & Rec-31) मखु्र् रुपमा सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएतापलन 
Cross Cutting  लसर्ाररसहरु धेरै छन ्।अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजनको संख्र्ा र मदु्दा ठहरको 
पररणामले र्स िेरमा काम गरेको देन्त्खने भएको कारणले पलन अनसुन्त्धानको पिमा 
परकारदेन्त्ख सवषसाधारण जनता सबैको ध्र्ान गएको देन्त्खन्त्छ । अनसुन्त्धानको पिलाई हेदाष 
नेपालमा Technical Compliance तर्ष  केही पिमा थप सधुार गनुषपने अवस्था रहे पलन 
प्रभावकाररता (Effectiveness) हालसल गनेतर्ष  ठूलै प्रर्ासको खाँचो देन्त्खएको छ ।LEAs बीच 
प्रभावकारी रुपमा समन्त्वर् हनु सकेको पलन देन्त्खदैँन । समानान्त्तर ववतीर् अनसुन्त्धान (Parallel 

Financial Investigation) तथा संर्कु्त अनसुन्त्धान (Joint Investigation) गनेतर्ष  खासै प्रगलत 
भएको पाइन्न । हालसम्म पलन सङ्गदठत रुपमा Tax Heaven Countries लगार्त दईु वा सो भन्त्दा 
बढी मलुकुका वविीर् प्रणाली दरुुपर्ोग गदै भए गरेका सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका Potential Case 
हरुको अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजन हनु नसक्नलेु प्रभावकाररताको िेरमा नेपालका 
अनसुन्त्धानकारी लनकार्ले धेरै काम गनष बाकँी रहेको देन्त्खन्त्छ। नेपालले गरेको राविर् जोन्त्खम 
मूल्र्ाङ्कनबाट र्वकन पवहचान भएका उच्च जोन्त्खमका आपराधहरुसँग सम्बन्त्न्त्धत सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणका मदु्दाहरुको संख्र्ा नगण्र् हनुलेु र्सलाई थप उजागर गरेको छ । ववलभन्न प्रकारले 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण हनुे आधारमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका प्रकारको वगीकरण भएको भएतापलन 
लभन्न लभन्न प्रकारका सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका कसरुको अनसुन्त्धान हनु सकेको छैन । जस्तै: 
ववगतमा  Autonomous type of money laundering को संख्र्ाको वचषश्व रहेको लथर्ो भन ेहाल 
आएर उक्त संख्र्ा शून्त्र् प्रार्: छ । र्सको कारण ववद्यमान काननुी व्र्वस्थाअनसुार Predicate 
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Offence- associated ML का मदु्दाहरुमार अलभर्ोजन गनष सवकन्त्छ । र्समा Presumption of 

Innocence अनसुन्त्धानको आधार हो । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण ऐन, २०६४ को दर्ा २८ 
मा पलन अनसुन्त्धान अलधकृतले Predicate Offence-associated ML कै मदु्दा अनसुन्त्धान तथा 
अलभर्ोजन गनष सक्छ तर अदालतले भने र्समा Principle of Balance of Probability लागू 
गरररहेको देन्त्खन्त्छ । कसै कसैले र्स दर्ालाई Presumption of Guilt को आधारमा व्र्ाख्र्ा 
गने गरेको सलुनन्त्छ तर र्ो सरासर गलत छ वकनवक र्स आधारमा त Stand Alone type of 

Money Laundering को रुपमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा नै मदु्दा चल्न ु पछष नवक Civil 

Sanction.  का रूपमा उक्त ऐन संशोधन पूवषको दर्ा २८ र हालको भ्रष्टाचार लनवारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा २० गैरकाननुी रुपमा सम्पन्त्ि आजषन गरेको मालनन ेकसरु भन ेPresumption 

of Guilt मा आधाररत भन्न सवकन्त्छ । 

३. सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको अनसुन्त्धान प्रभावकारी हनु नसक्नकुा कारणहरु 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको अनसुन्त्धान गने कार्ष एकातर्ष बाट हेदाष सहज प्रविर्ा जस्तो  

लाग्छ । वकनवक र्समा कुनै सम्बद्ध कसरु जस्तै ठगी वा तस्करी  वा भ्रष्टाचार वा कर छली 
आदद गरी प्राप्त गरेको धनलाई आरोवपत व्र्न्त्क्तले कहाँ कहाँ जम्मा गर्ो वा परु् र्ार्ो वा लगानी 
गर्ो भने्न खोज्दै जाने (Follow the Money) प्रविर्ा न हो । अको तर्ष बाट हेदाष र्ो लनकै 
जवटल प्रविर्ा पलन हो वकनवक अनसुन्त्धानको िममा लनम्न जवटलताको सामना गनुषपने हनु्त्छ: 

क)  Follow the Money को प्रविर्ामा STR मा उल्लेन्त्खत सूचनाको ववन्त्दबुाट Backward 

Linkage हेनष शरुु गने वक Forward Linkage ? 

ख)  शरुुमा सम्पन्त्ि आजषन गनष गरेको आपराध सम्म के कसरी पगु्ने ? 

ग)  एकभन्त्दा बढी सम्बद्ध कसरुसँग सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुलाई कसरी जोड्ने ? 

घ)  कर छलीको आपराध गरी प्राप्त सम्पन्त्िलाई कसरी Follow गने ? कुन लगानीमा कुन 
आ.व.को कुन राजश्व छलल रकम के कलत मारामा समावेश भएको छ सो कसरी र्वकन  

गने ? राजश्व छली रकममा हजषना (Fine) जोलडएकोमा सोको पलन शदु्धीकरण गरेको हेने  

हो ? 
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ङ)  अकूत सम्पन्त्ि आजषन (Illicit Enrichment) को भ्रष्टाचारको आपराधमा र्वकन सम्पन्त्िको 
पलन शदु्धीकरण गरेको हेने हो ? हो भने कसरी ? 

च)  हणु्डीमार्ष त सम्पन्त्ि ववदेश पठाई  Round Tripping गराइएको सम्पन्त्िको शदु्धीकरण गरेको 
कसरी हेने ? र्स्तो Case मा सम्बद्ध कसरुसँग ML को कसरुलाई कसरी जोड्ने ? 

छ) Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash Flow Statement  लगार्तका आलथषक 
वववरणहरुमा छलछाम गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गरेको कुरा के कसरी र्वकन गने ? 

झ) अनसुन्त्धान कहाँबाट कसरी शरुु गने ? आलथषक वववरणबाट वा Bank Statement बाट वा 
सूचना र संकललत कागजात वववरणबाट वा Google बाट वा लनर्न्त्रणमा ललइएको 
Electronic Device बाट वा Expert Service बाट वा Physical Surveillance बाट वा अन्त्र् 
कुनै ववशेर् प्रववलधबाट ? 

ञ)  के कस्ता सूचनाको Parallel Financial Investigation र के कस्ता सूचनाको Joint 

Investigation गने हो, सो कसरी र्वकन गने हो ? सूचना/कागजातको Confidentiality 
कसरी कार्म राख्न े? 

ट)  Sister Concern समेत संलग्न स्वदेशी तथा ववदेशी र्मष कम्पनी वा संस्थाको वविीर् 
कारोबारको आधारमा कसरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण भए गरेको र्वकन पवहचान गने ? 

ठ)  अनसुन्त्धानमा Case Management Software को कसरी प्रर्ोग गने?  

ड)  STRs को प्राथलमवककरण कसरी गने ? STRs मा सम्भाववत सम्बद्ध कसरु कसरी पवहचान 
गने? 

ढ)  पारस्पररक काननुी सहार्ता के कस्ता ववर्र्मा के कसरी प्राप्त गने ? 

ण)  पारस्पररक काननुी सहार्ता प्राप्त गदाष के कुन आधारमा के कसरी Cost Sharing  तथा 
Cost Management गने ? 

त)  Foreign Counterparts सँग लमलेर Cooperative Investigation गदाष के कस्तो ववलध प्रविर्ा 
अपनाउने ? 

थ)  Tax Heaven Countries बाट के कसरी Intelligence तथा Evidence प्राप्त गने ? 

द)  आर् प्रमान्त्णत गने ववलध के के हनुे र कसरी प्रमान्त्णत गने ? 
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ध)  कसरुको अनसुन्त्धान गदाष  कुन कसरुमा कुन लसद्धान्त्त अवलम्बन गने ? 

न)  अनसुन्त्धान अलधकृतले कुन कुन काननुको बारेमा राम्रो जानकारी राख्न ुपछष ? 

प)  अनसुन्त्धान गदाष सारवान काननु र प्रविर्ागत काननुको प्रर्ोग कसरी गने ? 

र्)  आरोपीवाट धरौटी माग्दा के कस्ता आधारहरु प्रस्ततु गनुष पने हनु ्? धरौटी रकम र्वकन 
गने आधार के हो ? 

ब)  आरोपीको सम्पन्त्ि रोक्का राख्नको लालग के कस्ता आधार कारणहरु खलुाउन ु पछष ? 
Property Based Provisional Confiscation Measure र Value Based Confiscation 

Measure को प्रर्ोग गदाष के कस्ता कुरामा ध्र्ान ददन ुपछष? 

भ)  अनसुन्त्धानमा के कस्ता ववशेर् उपकरणहरुको आवश्र्कता पछष र तीनको उपलब्धता र 
प्रर्ोग बारे के कस्तो ववशेर्ज्ञता चावहन्त्छ ? आदद । 

उपरोक्त जवटलताहरु सम्बोधन गनष सक्ने ज्ञान, सीप, िमता, कार्षववलध, उपर्कु्त तथा पर्ाषप्त 
श्रोत साधनको अभावमा नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण सम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धानमा 
अपेन्त्ित रुपमा प्रभावकाररता हालसल गनष सवकएको छैन । 

िमता अलभववृद्धको महत्व : 
२-४ वटा ताललम नललएको व्र्न्त्क्त अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजन गनष लार्क नै हनु्न ।अमेररका 
जस्ता कलतपर् ववकलसत मलुकुहरुमा अनसुन्त्धान अलधकृतलाई अदालतमा उपन्त्स्थत गराई लतनले 
सम्बन्त्न्त्धत ववर्र्मा ललएको ताललमको संख्र्ा, अनसुन्त्धानको अनभुवको रे्हररस्त शरुुमै सोलधदोँ 
रहेछ ।र्सबाट न्त्र्ार्ाधीशहरुले अनसुन्त्धान कस्तो छ भने्न कुरा शरुुमै अनमुान गनष सम्न े 
भए । नेपालको AML/CFT प्रणालीको मूल्र्ाङ्कन गरी ददइएको सन ्२०११ को प्रलतवेदनमा 
“एकजना पलन अलभर्ोजनकताष (सरकारी वकील) लाई AML/CFT सम्बन्त्धी ताललम ददइएको 
रहेनछ” भनेर लेन्त्खएको छ । र्सले नेपालमा अलभर्ोजनको स्तर ववश्वसाम ुनाङ्गो बनाएन र ? 
उक्त प्रलतवेदन पाएको भोललपल्ट नै ताललम ददने प्रविर्ाको थालनी गने ववर्र् हो वक होइन ? 
हाम्रो जस्तो देशमा त न Right man right place हनुे गरी पदस्थापन गररन्त्छ, न ताललम ददलाएर 
मारै अनसुन्त्धान अलभर्ोजन गने काम लगाइन्त्छ । कार्ाषलर्मा हान्त्जर भएपलछ ववद्वान 
अनसुन्त्धान अलधकृत भईहाल्ने र अनसुन्त्धान थालल हाल्ने खराब संस्कृलत कवहलेसम्म रहने ? 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण जस्तो वर्ौं वर्ष लगाएर अलतगोप्र् रुपमा मेहनत साथ गनुषपने जवटल 
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अनसुन्त्धानलाई राजश्व अनसुन्त्धान ववभागबाट छापा मादै आरोपी पिदैँ गररन े अनसुन्त्धानको 
संख्र्ासँग तलुना गरेर हेररने पररपाटी छ । र्ो कुरा खोई कस्ले बझुाउने ? 

सूचक संस्थाबाट Major Proceeds Generating Offences तथा High Risk Crimes सँग सम्बन्त्न्त्धत 
गणुस्तरीर् STRs प्राप्त हनु नसक्न,ु लनर्मनकारी लनकार्को कमजोर कार्षसम्पादनस्तर हनु,ु वविीर् 
जानकारी इकाईबाट पलन सम्बद्ध कसरु (Predicate Offence) को सम्बन्त्धमा कुनै शङ्का समेत 
नगरी बैङ्क कारोबारको सामान्त्र् ववश्लरे्ण सम्म गरी STRs Disseminate गररन,ु Parallel 

Investigation का लालग अन्त्र् LEAs समेत अलनच्छुक देन्त्खन,ु राजनीलतक इच्छाशन्त्क्तमा कमी 
हनु,ु ववशेर् सरकारी वकील कार्ाषलर् र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग बीच साझा 
बझुाईको कमी रहन ु जस्ता कारणहरुले नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको अनसुन्त्धानामा 
प्रभावकाररता हालसल गनष सवकएको छैन । 

७.  सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको अननु्त्धानलाई  प्रभावकारी बनाउन ेउपार्हरु: 

 कार्षिमता तथा उपलब्ध स्रोतसाधनसँग तादाम्र्ता हनुे गरी FATF का लसर्ाररससँग 
अनकूुल बनाउँदै व्र्ावहाररक तथा कार्ाषन्त्वर्नर्ोग्र् काननुको लनमाषण गररनपुदषछ ।धेरै गने 
प्रलतवद्धता जनाएर थोरै गनुषभन्त्दा आवश्र्क तर थोरै गने प्रलतवद्धता जनाएर धेरै गनुष राम्रो 
हो । सम्बद्ध कसरुमा कैद सजार् तथा लबगो रकमको आधारमा सीमा (Thresh hold) राखी 
उक्त लसमाभन्त्दा बढी सजार् वा लबगो हनुे कसरुको मार सम्पन्त्ि शदु्धीकरणमा पलन 
अनसुन्त्धान हनु सक्ने गरी काननुमा संशोधन गररन ुपदषछ । 

 आजको पररन्त्स्थलतमा अनसूुचीमा रान्त्खएका असान्त्दलभषक वा कम महत्वका सम्बद्ध कसरुहरु 
उक्त सूचीबाट हटाइन ुपछष । कलतपर् सून्त्चकृत सम्बद्ध कसरुको वगष (Category) उल्लेख 
भएतापलन स्पष्ट काननुी व्र्वस्था नभएको हकमा नर्ाँ काननु लनमाषण वा काननुमा संशोधन 
गनुष पछष ।  

 सवै लनकार्, पदालधकारी तथा कमषचारीको AML/CFT प्रणाललको बझुाइमा एकरुपता 
ल्र्ाउन सघन रुपमा सचेतना तथा िमता अलभवृवद्ध कार्षिम सञ्चालन गनुष पछष । 
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 सम्बन्त्न्त्धत सबै लनकार्हरुले जोन्त्खममा आधाररत पद्धलत (Risk Based Approach) मा 
आधाररत भई कार्ष गनुष पदषछ । र्सका लालग आफ्नो लनकार्का लालग Risk Profile तर्ार 
गने र वावर्षक रुपमा अद्यावलधक गने गनुषपदषछ । 

 सूचक संस्था, लनर्मनकारी लनकार्, वविीर् जानकारी इकाई, काननु कार्ाषन्त्वर्न गने 
लनकार्, अलभर्ोजन गने लनकार् तथा अदालत समेतकाबीचमा औपचाररक तथा अनौपचाररक 
समन्त्वर् तथा सहकार्ष गनुषपदषछ ।र्सका लालग ववशरे् प्रकृलतका संर्न्त्रहरु (Mechanisms) 
को लनमाषण पलन गनुषपने हनु्त्छ । 

 अनसुन्त्धान, अलभर्ोजन तथा मदु्दा ठहरकाबीचमा Consistency र Coherency  हनु ु 

पदषछ । र्सका लालग मदु्दाको अनसुन्त्धान गने र अलभर्ोजन गने कमषचारीको िमताको 
ववकास गनष प्रसस्त ताललम ददइनपुछष । 

 ववद्यमान काननुी तथा संस्थागत प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा कार्ाषन्त्वर्न गनष कार्ष र्ोजना 
लनमाषण गरी लागू गररनपुदषछ । बतषमान पाँच वरे् रणनीलतको कार्षर्ोजना सवहत 
कार्ाषनवर्न गररनपुछष । 

 अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजन गने लनकार्हरु स्रोत साधनले सम्पन्न बनाइनपुछष ।नर्ाँ नर्ा ँ
प्रववलध तथा उपकरणहरुको व्र्वस्था गररनपुछष । 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको अनसुन्त्धान गने व्र्न्त्क्तमा कन्त्म्तमा पलन FATF Recommendations, 

FATF Methodology, FATF Investigation Guideline, Palermo Convention, Vienna 

Convention  तथा ववलभन्न UN Conventions, Protocols, Declarations आदद राम्ररी बझु्न 
सक्ने िमता हनुपुदषछ । अन्त्र् कसरुको अनसुन्त्धान गरे जस्तो ML को कसरु सहज  
छैन । हामीले अनसुन्त्धान गररएका कागजातको समेत पलछ मूल्र्ाङ्कन हनु्त्छ । त्र्सैले 
जवहलेसम्म पदस्थापनमा ध्र्ान ददइँदैन तवसम्म सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागबाट 
अपेन्त्ित प्रलतर्ल लनकाल्न कदठन छ । मलाई र्हाँ आउनै मन लथएन फ्र्ाललददए, के गनुष 
भन्त्दै अनसुन्त्धान गने लनकार्मा प्रवेश गने कमषचारीबाट धेरै प्रलतर्लको आस गनष पलन 
लमलेन । उनीहरुमा उत्प्ररेणा कसरी जगाउने ? र्समा सधुार चावहन्त्छ । 

 असल आचरण भएको नैलतकवान कार्ाषलर् प्रमखुले मार अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजन गने 
लनकार्मा राम्ररी नेततृ्व प्रदान गनष सक्छ । कार्ाषलर्मा रहेका कमषचारीबीच ववभेद 
भइरहेको छ वा छैन भनेर थाहा पाउने वववेकशील नेततृ्व र काम गने र नगनेबीचको भेद 
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पगेली उपर्कु्त उत्प्ररेणाको माध्र्मबाट कमषचारीको मनोबल उच्च राख्न जाने्न नेततृ्वले मार 
अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजनको िेरमा अपेन्त्ित प्रलतर्ल प्राप्त गरी कार्ाषलर्को लक्ष्र् हालसल 
गनष गराउन सक्दछ । कसरुको अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजनमा सम्लग्न अन्त्र् कमषचारीले 
पलन कडा आचरण तथा अनसुाशनको पालना गनुषपने र सो गरेको सलुनन्त्श्चत गने कार्ष 
प्रणालीको ववकास गररएको हनुपुदषछ । अथाषत अनसुन्त्धान अलधकारीको पलन अनसुन्त्धान 
भइरहेको हनुपुदषछ । 

 एक अको लनकार्बीच समन्त्वर् गरी जनुसकैु लनकार्मा रहे भएको भएतापलन उपलब्ध स्रोत 
साधन, प्रववलध, उपकरण तथा ववशरे्ज्ञको उपर्ोग गनुषपछष । 

 अन्त्तराषविर् सहर्ोग तथा समन्त्वर्को िेरमा सहर्ोग आदान प्रदान गदाष र्थासक्र् चाडँो 
जवार् ददने र प्राप्त गने गरेको सप्रमाण देन्त्खने गरी कार्ष गरेको हनुपुदषछ । 

 सूचना तथा उजरुीको अनसुन्त्धानको सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत सबै लनकार्हरुले Case 

Management System लाग ुगनुषपछष । 

 सूचनाको गोपलनर्ता राखेको देन्त्खने गरी कार्ष गरेको हनुपुदषछ । 

 वविीर् जानकारी इकाई र लनर्मनकारी लनकार्हरुलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई 
कमषचारीको िमतामा अलभवृवद्ध गररनपुदषछ आदद। 

७.  लनष्कर्ष : 

वविीर् आपराधका ववलभन्न ववर्र् र स्वरुपहरु रहेका छन ्। वविीर् आपराध लनवारणको लालग 
ववववध प्रर्ासहरु हुँदै आएको भएतापलन पलछल्ला ददनहरुमा अपराध गने ववलध, पद्धलत तथा 
प्रवृतीमा पररवतषन हुँदै आएको छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणलगार्तका वविीर् अपराध गनष सङ्गदठत 
समूहको लनमाषण गरी ववलभन्न देशहरु खास गरी कमजोर लनर्मन प्रणाली भएका देशको वविीर् 
प्रणालीको दरुुपर्ोग गनष थालेसँगै सम्बन्त्न्त्धत सबै मलुकुको संर्कु्त प्रर्ासबाट र्स्तो आपराधको 
लनवारण गनष सहज हनु ेदेखी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीको ववकास गररर्ो । जोन्त्खममा 
आधाररत भई एक अको लनकार्बीच सहर्ोग र समन्त्वर् गदै Government as a whole को 
लसद्धान्त्तबमोन्त्जम सावषजलनक लनजी साजेदारीमा मलुकु लभर र पि रािहरुबीच भएको सम्झौता 
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तथा पारस्पाररक वहतको लसद्धान्त्तबमोन्त्जम अन्त्तराषविर् सहर्ोग तथा समन्त्वर् गरी कार्ष गने र्ो 
प्रणाली सशुासनको एउटा महत्वपूणष संर्न्त्र हो । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण गनुषको तात्पर्ष 
पलन अन्त्तत: भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी, तस्करी जस्ता अन्त्र् मूल वविीर् आपराध लनवारण गनुष 
नै हो । नेपालमा सम्बन्त्न्त्धत सबै काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु (Law Enforcement 

Agencies) ले एक अकाषमा सहर्ोग समन्त्वर् गदै अनसुन्त्धान गनुष पने अवस्था छ । ताललम प्राप्त 
दि अनसुन्त्धान अलधकृतहरुबाट आधलुनक ववलध, प्रववलध तथा उपकरणहरुको प्रर्ोग गरी 
अनसुन्त्धान गनष सके प्रभावकाररता हालसल हनुछे ।पर्ाषप्त श्रोत साधनको व्र्वस्था गरी उच्च 
जोन्त्खममा आधाररत सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका Potential Cases को अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने र 
Case Management Software को पूणष रुपमा प्रर्ोग गनष सकेमा नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
अनसुन्त्धानमा प्रभावकाररता हालसल गनष सवकने कुरामा कसैको दइुमत नहोला । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54  ;DklQ÷  

सन्त्दभष सामाग्री : 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ तथा लनर्मावली २०७३ 

 सम्पन्त्ि पलरकाका ववलभन्न अंकहरु 

 FATF Recommendation 2012 

 FATF Methodology 2013 

 पारस्पररक काननुी सहार्ता ऐन, २०७० 

 कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि तथा साधन (रोक्का लनर्न्त्रण तथा जर्त) ऐन, २०७० 

 The United Nations Convention against Transnational Crimes, 2000 

 The United Nations Convention against Illicit traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances, 1988 

 लेखक स्वरं्को कार्ाषनभुव 



;DklQ÷ 55 

 

 

 

 

 

 

 

साराशं 

व्र्ापारमा आधाररत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (Trade Base Money Laundering - TBML) ले अन्त्तराषविर् 
व्र्ापार प्रणालीबाट लसजषना भएका जवटलताहरुलाई आफ्नो अनकूुल हनुे गरी उपर्ोग गरेको 
पाइन्त्छ। ववश्वव्र्ापीकरणका कारण अन्त्तराषविर् सीमा पार गरेर संसारभर पुजँी, प्रववलध सेवा र 
मानव साधनको लनवाषध प्रवाह भई रहेसँगै व्र्ापारका जवटलताहरु समेत वृवद्ध हुदैँ गएकाले 
गैरकाननुी रुपमा आन्त्जषत सम्पन्त्िको थप व्र्वस्थापन गरी शदु्धीकरण गनष समेत र्सले सहजता 
प्रदान गरेको पाइन्त्छ। खासगरी अन्त्तराषविर् व्र्ापारको लसललसलामा ववलभन्न वस्तहुरुको आर्ात 
लनर्ाषतको िममा रहेका ववलभन्न कमी कमजोरीहरुलाई गैरकाननुी स्रोतको रकम शदु्धीकरण गने 
अवसरको रुपमा उपर्ोग गरी त्र्स्तो गैरकाननुी स्रोतको सम्पन्त्िलाई उत्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत 
लकुाई शदु्ध बनाउन ववलभन्न उपार्हरु र नर्ाँ तररकाहरु अपनाई वैधालनक सम्पन्त्िमा रुपान्त्तरण 
गरी काननुी स्वरुप प्रदान गने प्रर्ास गररन्त्छ। हाल सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण गनष राविर् 
एवम ्अन्त्तराषविर् रुपमा प्रर्ासहरु हुँदै आएसँगै आपराधकताषहरुले कसरुजन्त्र् सम्पन्त्िलाई शदु्ध 
बनाउन नर्ाँ-नर्ाँ ववलध र तररकाहरु पलन प्रर्ोग गदै आइरहेको पाइन्त्छ ।  

कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्िलाई व्र्ापारका माध्र्मबाट शदु्ध बनाउने ववलध र तररकालाई TBML को 
रुपमा ललने गररएको हुँदा र्ो प्रविर्ाले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको उद्दशे्र्मा गम्भीर चनुौती 
र समस्र्ा लसजषना गरेको अवस्था छ। अलधक लबजकीकरण र न्त्रू्न लबजकीकरण, भन्त्सार 
प्रर्ोजनका लालग र्थाथष मूल्र् घोर्णा नगने, गलत वकलसमका वस्तहुरु र कम गणुस्तरका 
वस्तहुरु घोर्णा गने, र्रक पररमाणमा वस्तहुरु घोर्णा गने, नक्कली कागजातहरु तर्ार गने 
लगार्त ववलभन्न उपार्हरु अपनाई गैरकाननुी रुपमा प्राप्त रकमलाई TBML को माध्र्मबाट शदु्ध 
बनाउने प्रर्ासहरु भइरहेका छन।् कसरुबाट प्राप्त रकमलाई हणु्डी र विप्टोजस्ता अवैध माध्र्म 
प्रर्ोग गरी ववदेशी मलुकुमा स्थानान्त्तरण गरी पनुिः त्र्स्तो रकम ववदेशबाट लगानी तथा 

व्र्ापारमा आधाररत सम्पन्त्ि शदु्धीकरणिः एक लबश्लरे्ण 

 कृष्ण प्रसाद मैनाली१२ 

लनदेशक 

सम्पन्त्ि सदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 
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रेलमट्यान्त्सको रुपमा बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट नेपाल लभत्र्र्ाउन ेकार्षले कालो धन शदु्ध हुदैँ एकातर्ष  
अनौपचाररक अथषतन्त्र ववृद्ध भई स्वस्थ्र् अथषतन्त्रमालथ चनुौती लसजषना हनुकुा साथै आपरालधक 
विर्ाकलाप समेत वृवद्ध भई भर्रवहत वातावरणमा बाँच्न पाउने नागररक अलधकार समेत कुन्त्ण्ठत 
हदैु गएको पाइन्त्छ ।  

क.  पररचर्िः 

ववश्वव्र्ापीकरणले लसजषना गरेको अन्त्तलनषभषरता र आबद्धता एवम ्प्रववलधको लतव्रतर ववकासले 
ववश्वजगतमा सम्पूणष मानव समदुार्लाई भावनात्मक, शारीररक र अन्त्र् व्र्ापाररक 
गलतववलधका माध्र्मबाट लनकट बनाएको छ । मालनसको भौलतक उपन्त्स्थलत ववना नै 
ववश्वको कुनैं एक स्थानबाट जहाँसकैु सहजरुपले ववलभन्न वकलसमका सेवा सवुवधा प्रदान गनष 
सक्ने अवसर लसजषना भएको छ । र्सबाट आपरालधक विर्ाकलापहरु बढोिरी हनुकुो 
साथै एक देशमा आपराधको र्ोजना बने्न, अको देशमा आपराध हनुे र त्र्ो आपराधको 
प्रभाव अकै देशमा पने लगार्तका चनुौतीहरु ववश्वसामू खडा भएको अवस्था छ । र्स्ता 
आपराधको प्रकृलत समेत पररवतषन हुँदै गई लागूऔर्ध, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, तस्करी, मानव 
बेचलबखन लगार्तका सामान्त्जक एवम ् आलथषक प्रकृलतका आपराधहरु अन्त्तरदेशीर् र 
सङ्गदठतरुपमा हनुे िम ववृद्ध भई ववश्व जगतसामू चनुौती खडा भएको छ भने र्ी 
आपराधहरुको रोकथाम र न्त्रू्नीकरणका लालग ववश्वव्र्ापी सहकार्ष, साझेदारी र प्रर्ास हुदैँ 
गइरहेको अनभुतू गनष सवकन्त्छ।  

आपराधका दईु पिहरुलाई अध्र्र्न गदाष सामान्त्जक रुपमा आपराध एउटा स्थावपत मूल्र् 
र मान्त्र्ताको प्रलतकूलको कार्ष हो भने काननुी रुपमा काननुी सीमाको बन्त्खषलाप हो। जनु 
आपराधमा आलथषक पि जोलडन्त्छ, र्स प्रकृलतका आपराधहरुलाई वविीर् आपराधको रुपमा 
बझु्न सवकन्त्छ । आज ववश्वसामू वविीर् आपराधले लसजषना गरेको असरलाई हेदाष देशको 
अथषतन्त्रलाई धराशार्ी बनाउने, पुजँी पलार्न गराउने र वविीर् प्रणाली र वविीर् 
संस्थाहरुको स्वच्छता खल्बल्र्ाई समग्रमा गररबी, बेरोजगारी, असमानता, असरुिा, भर् र 
रासको वातावरण लसजषना हनुे कुरामा वववाद छैन ।  



;DklQ÷ 57 

र्सरी वविीर् आपराधका कारण समग्र ववश्व अथषतन्त्र नै तहसनहस हनु सक्न े
संवेदनशीलतालाई मनन गरी आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको 
लालग सन ् 1988 को लभर्ना कन्त्भेन्त्सन समेतलाई आधार मान्त्दै ठूला औधोलगक 
रािहरुको बैठकबाट वविीर् कारबाही कार्षदल (Financial Action Task force- FATF) 

स्थापना भई ववश्वव्र्ापी रुपमा वविीर् आपराध लनर्न्त्रणका लालग ववश्वव्र्ापी प्रर्ासको 
थालनी हुँदै आएको छ । 

आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत लकुाउन र छल्न प्रर्ोग हनुे ३ 
वटा मखु्र् माध्र्महरु रहेका छन ्। पवहलो वविीर् प्रणालीको प्रर्ोग, दोश्रो पैसाको भौलतक 
कारोबार अथाषत नगद र कुररर्रहरुको प्रर्ोग र तेश्रो व्र्ापार प्रणाली । र्ी 3 वटा 
माध्र्महरु प्रर्ोग गरी गैरकाननुी आजषनलाई वैध आजषनमा रुपान्त्तरण गने प्रवनृ्त्िलाई 
संस्थागत, नीलतगत, काननुी र प्रणालीगत व्र्वस्था गरी लनर्न्त्रणका लालग ववश्वव्र्ापी 
प्रर्ासहरु हुँदै आएका छन ् । र्सका लालग वविीर् कारबाही कार्षदलले गरेका 40 
लसर्ाररशहरुका आधारमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीको संरचना (Framework) 

लनमाषण गरी ववश्वभर सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको प्रर्ास हदैु आइरहेको छ ।  

आपराधन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत लकुाउन,े छल्ने, रुपान्त्तरण गने, 

कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि भने्न जानीजानी वा ववश्वास गनुषपने मानलसब आधार हुदँाहुँदै त्र्स्तो 
सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनसगष, कारोबार अलधकार वा सोउपरको स्वालमत्व 
लकुाउने वा छल्ने र र्ी कार्षहरुको लालग सहजीकरण र सहर्ोग गने सम्मको कार्षलाई 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण कसरुको रुपमा बझु्न सवकन्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण मूल आपराध 
नभएर मूल आपराधको सह-उत्पादनको सह-आपराध हो । खासगरी गैरकाननुी रुपमा प्राप्त 
भएको रकमलाई जे जलत ववलध र तररकाहरु अपनाई काननुी स्वरुप ददने प्रर्ास गररन्त्छ, ती 
ववलभन्न ववलध र तररकाहरु मध्रे् Trade Base Money Laundering  एउटा तररका हो । 
संसारमा अन्त्तराषविर् व्र्ापारको शरुुवात भएदेन्त्ख आपरालधक धनको व्र्वस्थापनका कुनै न 
कुनै तररकाहरु पलन शरुु भएको नै पाईन्त्छ । अमेररकामा लागूऔर्ध र अन्त्र् सङ्गदठत 
आपराधहरुबाट ठूलो रकम गैरकाननुी तररकाले कमाई गरी रहेकाहरुले सो धनको 
शदु्धीकरणका लालग TBML को प्रर्ोग गदै वविीर् प्रणालीको दरुुपर्ोग गरेको र 
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अमेररकामा सन ्२००१ मा आतङ्ककारी गलतववलधमा जे जलत रकम प्रर्ोग भएको लथर्ो सो 
रकम समेत TBML को प्रविर्ाबाट वविीर् प्रणालीमा परु् र्ाई आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
लगानी भएको पाइएपलछ आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणतर्ष  अन्त्तराषविर् 
ध्र्ान केन्त्न्त्द्रत हनु गएको हो । आपराधकताषहरुले बैङ्क तथा वविीर् संस्थाहरु र आर्ात 
लनर्ाषतको िममा हनु ेकारोबार समेतलाई TBML को लालग प्रर्ोग गरी आपरालधक धनको 
शदु्धीकरण गरररहेको पाइएको छ। वविीर् संस्थाहरुमा हनुे Letter of Credit को प्रर्ोग, 

रकमको भकु्तानी र लनिेप सङ्कलन, ऋण प्रवाह र बैवङ्कङ्ग कसरुका ववर्र्हरु मार होइन 
समग्र बैवङ्कङ्ग कारोबारहरु नै TBML को जोन्त्खमबाट प्रभाववत भएका छन ् । राविर् 
अन्त्तराषविर् व्र्ापार बैवङ्कङ्ग प्रविर्ाबाट नै हनु े भएपलछ अलधकांश वविीर् संस्थाहरुका 
कारोबारलाई TBML को जोन्त्खमबाट हेनुषपने देन्त्खएको छ ।  

आपराधजन्त्र् गलतववलधबाट अवैध धन सङ्कलन भएपलछ आपराधकताषहरु त्र्सलाई वैध 
बनाउन सम्पन्त्ि आजषनको गैरकाननुी स्रोत लकुाउने, छल्ने र हस्तान्त्तरण गने लगार्तका 
कार्षका लालग सहज उपार्को रुपमा र्ो तररकालाई उपर्ोग गरररहेका छन।् साथै, 

संसारमा अनौपचाररक कारोबार लबश्वको कूल ग्राहषस्थ उत्पादनको कररव ४० प्रलतशत 
रहेको भने्न लबश्व बैङ्क लगार्तका संस्थाहरुको अध्र्र्नबाट उल्लेख भएको सन्त्दभषमा TBML 
बाट ठूलो रकम ओसारपसार गनष सहज हनुे देन्त्खएको छ । विप्टकरेन्त्सी, हणु्डी कारोबार, 

वैदेन्त्शक लगानी, भ्रष्टाचारजन्त्र् विर्ाकलप र कर छली जस्ता आपराधहरुबाट आजषन हनु े
रकमको व्र्वस्थापनको मखु्र् उपार्को रुपमा र्सको प्रर्ोग भएको पाइन्त्छ । र्सरी रकम 
व्र्वस्थापन गनष सहज भएपलछ आपरालधक गलतववलधहरु हणु्डी र विप्टोकरेन्त्सी लगार्तका 
कार्षहरु पलछल्लो चरणमा ववृद्ध भएको अवस्था छ। रेलमट्यान्त्स बापतको रकम औपचाररक 
प्रणालीबाट नआई घट्दै गएको, व्र्ापार घाटा बढ्दै गएको, वैदेन्त्शक मदु्राको सन्त्ञ्चलत समेत 
घट्दै गएको र वैदेन्त्शक लगानीमा अवैध धनको प्रवेश हनुे िम लतव्र वृवद्ध भइरहेको देख्न 
सवकन्त्छ। 
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ख.  व्र्ापारमा आधाररत सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका तररकाहरुिः 

TBML वविीर् संस्थाका हरेक विर्ाकलाप र व्र्ापारका हरेक व्र्ापाररक गलतववलधहरुमा 
हनुे भएकोले अवैध धनको व्र्वस्थापनमा प्रर्ोग बवढरहेको छ । TBML को िममा 
प्रर्ोग हनुे ववलभन्न तररकाहरु र्सप्रकार उल्लेख गररएको छिः 

1. अलधक लबजकीकरणिः  

आर्ात लनर्ाषतकताषले लनकासी पैठारी गरेका सामानहरुको वास्तववक मूल्र्भन्त्दा बवढको 
बीजक तर्ार गरी लनर्ाषतकताषले आर्ातकताषलाई पेश गछषन ् । र्स गलतववलधबाट 
लनर्ाषतकताषले वास्तववक मूल्र्भन्त्दा बढी रकम आर्ातकताषबाट प्राप्त गछषन ् । वास्तववक 
मूल्र् र काल्पलनक रुपमा बढाएको मूल्र्को र्रक रकम ववलभन्न तररकाले आपराध गरी 
आजषन गरेको रकमलाई व्र्वस्थापन गनष सहज हनुे देन्त्खन्त्छ। आपराधकताषहरुको लालग र्ो 
तररका सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गनष उपर्ोगी एवम ् प्रभावकारी लसद्ध भएको छ। र्सले 
अनौपचाररक अथषतन्त्र बढाउनमा समेत भलूमका खेलेको पाइन्त्छ। 

2. न्त्रू्न बीजकीकरणिः 
आर्ात लनर्ाषतको िममा आर्ातकताषले लनर्ाषतकताषलाई लनकासी पैठारी गरेको सामानको 
वास्तववक मूल्र्भन्त्दा घटीको बीजक पेश गने गदषछन ्। सो घटी रकम अथाषत ्बीजक 
मूल्र्को मार काननुी रुपमा भकु्तानी प्राप्त गरी लतनुषपने बढी रकमलाई भन ेअन्त्र् गैरकाननुी 
रुपमा प्राप्त गरेको रकमलाई भकु्तानीका लालग प्रर्ोग गदषछन ्। बीजक मूल्र् सामानको 
वास्तववक मूल्र्भन्त्दा कम हनुे भएकोले बढी भएको रकमको लालग आपरालधक तररकाले 
आजषन गरेको रकम व्र्वस्थापनमा प्रर्ोग हनुे गरेको छ। 

3. बह-ुबीजकिः  

र्समा एउटै सामान र Consignment को लालग धेरै पटक बीजक जारी गरी सामानको 
वास्तववक मूल्र्भन्त्दा बढी रकमलाई हस्तान्त्तरण गरी राखेको पाइन्त्छ। आर्ात लनर्ाषतको 
िममा र्स्तो कार्षबाट वास्तववक कारोबारभन्त्दा बढी रकम हस्तान्त्तरण हनुे हुँदा 
आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त रकमलाई र्स तररकाबाट ओसारपसार गरी हस्तान्त्तरण गदाष 
रकम व्र्वस्थापन गनष सहज हनुे हुँदा र्सबाट हणु्डीको कारोबारलाई समेत टेवा पगेुको 
देन्त्खन्त्छ । 
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4. अलधक/न्त्रू्न लसपमेन्त्टिः 
र्समा लनर्ाषतकताषले आर्ातकताषसँग पवहला Agreement गरेभन्त्दा बढी सामान  
पठाउँदछन ् । जसले गदाष आर्ताकताषले लनर्ाषतकताषलाई बढी मूल्र् हस्तान्त्तरण गनुषपने 
हनु्त्छ । त्र्सैगरी लनर्ाषतकताषले सम्झौता गरेभन्त्दा कम सामान पठाएर पलन वैकन्त्ल्पक 
रुपमा ठूलो मूल्र् आर्ातकताषले लनर्ाषतकताषलाई प्रदान गरेको हनु्त्छ । र्स तररकाबाट 
गैरकाननुी रुपमा ठूलो रकम व्र्वस्थापन गनष सहज हनुे गरेको देन्त्खन्त्छ । 

5. सामानको गणुस्तरको गलत घोर्णािः 
लनर्ाषतकताषहरुले आर्ातकताषहरुलाई पठाएको सामानहरुलाई आलधकाररक कागजातहरुमा 
गलत रुपमा उच्च गणुस्तरको सामान उल्लेख गरी अलधक रकम हस्तान्त्तरण गररन्त्छ। 
अथाषत ् लनर्ाषतकताषलाई बढी भकु्तानी गरी अलधक मूल्र् हस्तान्त्तरण हनु जान्त्छ। र्रक 
रकमलाई आपरालधक कार्षबाट प्राप्त भएको रकम व्र्वस्थापन गनष सहज हनु ेदेन्त्खन्त्छ।  

6. गलत कागजातहरु पेश गनेिः 
 Custom Tariff Zero भएका सामानहरु धेरै पररमाण र उच्च मूल्र्को Invoice तर्ार 

गरी ठूलो रकम हस्तान्त्तरण गने गरेको, 
 देशलभर न्त्रू्न खपत हनुे प्रकृलतका वस्तहुरु जस्तै: सपुारी, मररच, केराउ लगार्तका 

वस्तकुो उच्च मूल्र् लनधाषरणका कागजातहरु तर्ार गरी ठूलो मारामा रकम भकु्तान 
गरी रकम ववदेश पठाउने, 

 मूल्र् अलभवृवद्ध करका नक्कली बीजकहरु तर्ार गरी हुँदै नभएको खचष दाबी गरी 
आर्कर तथा मूल्र् अलभवृवद्ध कर नलतने,  

 ठूला उद्योगहरुले उद्योगको लालग आवश्र्क मेन्त्शनरी औजार उपकरण खररद गदाष 
वास्तववक मूल्र्भन्त्दा उच्च मूल्र्का कागजातहरु तर्ार गरी अलधक मूल्र् हस्तान्त्तरण 
गने, र्स्ता औधोलगक मेलसनहरुमा कम भन्त्सार लाग्ने हुँदा कम भन्त्सार लतने र कर 
प्रर्ोजनका लालग अलधक ह्रास खचष दावी गरी नार्ा लकुाउने र  

 बजार मूल्र् वा अन्त्र् तलुनात्मक वस्तहुरुको लेनदेनसँग मेल नखान ेगरी कागजातहरु 
तर्ार गरी अवैध आजषनको रकम व्र्वस्थापन गने । 
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7. सवुवधाको दरुुपर्ोग गनेिः  

 सरकारले बजेट वक्तव्र् र आलथषक ऐनको माध्र्मबाट राजस्व छुट सवुवधा ददएका 
वस्तहुरुको उच्च पररमाणमा आर्ात गरी सो वस्तकुो भकु्तानीको माध्र्मबाट ठूलो 
रकम देश बावहर हस्तान्त्तरण गने र  

 भ्रष्टाचार, राजस्व चहुावट र अन्त्र् आपराधजन्त्र् कार्षहरु गरी आम्दानी गनेहरुले शले 
कम्पनीहरु खडा गरी वस्त ुवा सेवाको कारोबार नगरी कागजी कारोबार गरेको देखाई 
ठूलो रकम व्र्वस्थापन गने । 

8. शले कम्पनीहरु खडा गने 

आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि व्र्वस्थापन गनषका लालग भौलतक अन्त्स्तत्वमा नरहेका 
कागजी कम्पनीहरु खडा गरी त्र्स्तो कम्पनीलाई लालग प्रर्ोग गने, कम्पनीको नामबाट बैङ्क 
खाताहरु खोल्ने, आर्ात लनर्ाषतका कागजातहरु तर्ार गररन्त्छ। तर त्र्स्तो कम्पनीबाट 
वास्तववक कारोबार भने हुदैँन, केवल देखाउनको लालग मार कम्पनी खडा गररएको हनु्त्छ। 
उदाहरणको रुपमा भारतमा सन ् 2015 मा बैङ्क अर् बरोदाको एउटा ठूलो बैवङ्कङ्ग 
स्क्र्ान्त्डलले सम्पणुष भारतीर् बैवङ्कङ्ग प्रणालीमा चनुौती खडा गरेको लथर्ो । र्ो भारतमा 
भएको TBML को चन्त्चषत काण्डको रुपमा रहेको छ। गैरकाननुी रुपमा आजषन भएको 
रकम व्र्वस्थापनका लालग महेश भने्न व्र्न्त्क्तले ववलभन्न व्र्न्त्क्तसँग लमलेर शेल कम्पनी खडा 
गरी त्र्सको नामबाट बैङ्क खाता खोली अवैध रुपमा आजषन गरेको रकम व्र्वस्थापन 
गरेको पाइएको लथर्ो ।  

ग.  TBML का लालग जोन्त्खमर्कु्त प्रकृलत िेर र कार्षहरुिः 

Trade Base Money Laundering आज ववश्वव्र्ापी साझेदारीअन्त्तरलनभषरता, र 
अन्त्तरआबद्धताको बढोिरीसँगै आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको शदु्धीकरण गने सहज 
उपार्को रुपमा स्थावपत हुँदै गईरहेको पाइन्त्छ । र्सको जोन्त्खमका िेरहरु एवम ्
प्रकृलतलाई लनम्नानसुार उल्लेख गनष सवकन्त्छ: 

 लनरन्त्तर रुपमा ठूलो मारामा आर्ात लनर्ाषत गने व्र्ावसावर्क व्र्न्त्क्त, र्मष, कम्पनी र 
अन्त्र् लनकार्हरु । 
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 जोन्त्खमर्कु्त िेरमा लगानी गनुष र कपोरेट संरचनाहरु लनमाषण गनुष, र्स्ता िरेमा शले 
कम्पनीहरु खडा गनुष। Tax Heaven रािहरुमा कम्पनी खोल्न ुर लगानी गनुष। 

 कागजातमा व्र्वसार्को प्रकृलत उद्देश्र् र कारोबारभन्त्दा र्रक प्रकृलतका कारोबार गने 
व्र्ावसावर्क र्मष संस्था र लनकार्हरु। 

 अन्त्र् ख्र्ालत प्राप्त व्र्ावसवर्क संस्थाहरुको नक्कल गने व्र्ावसावर्क संस्थाहरु र 
अनलाईनबाट कारोबार गने व्र्ावसावर्क संस्थाहरु। 

 र्रक प्रकारको व्र्ापाररक गलतववलध गने व्र्ावसावर्क संस्थाहरु जसले लनददषष्ट 
व्र्ावसावर्क रेखालाई प्रलतववन्त्म्वत गदैन । जस्तै: कार तथा मोटरको लडलरमा कपडा 
र धातकुो समेत कारोबार हनु्त्छ भने त्र्ो शङ्कास्पद हनु्त्छ । 

 जवटल व्र्ापररक सम्झौता र तेश्रो पिका मध्र्स्थकताषहरु समेत संलग्न हनुे प्रकृलतका 
व्र्पाररक गलतववलध र अनावश्र्क रुपमा जवटल प्रकृलतका व्र्ापाररक मागषहरु प्रर्ोग 
गने कम्पनीहरु। 

 त्र्स्ता व्र्ावसावर्क संस्थाहरु जसले लनरन्त्तर रुपमा कम मनुार्ा देखाउँछन र आफ्नो 
आलथषक िमताभन्त्दा बढी खररद गछषन।् 

 नर्ाँ स्थापना भएका व्र्ापाररक कम्पनी/संस्थाहरु जो उच्च मारामा उच्च मूल्र्मा 
संलग्न हनु्त्छन।् 

 भन्त्सार दर शनु्त्र् भएका वस्तहुरु धेरै पररमाणमा आर्ात गने कम्पनीहरु। 

 एउटै कम्पनीले एउटै प्रकृलतका वस्तहुरु लबिी गनष ववलभन्न Sister Companies खडा 
गरी कारोबार टुक्र्र्ाई कम मनुार्ा देखाउने, 

 देश बावहरका Professional  र Consultants hire गरी कारोबार गने र पररश्रलमक र 
तलबका नाममा ठूलो रकम बावहर पठाउने कम्पनीहरु। 

 National Risk Assessment हुँदा उच्च जोन्त्खम भनी पररभावर्त गरेका मलुकुबाट 
लगानी लभत्र्र्ाउन ेर कारोबार गने कम्पनीहरु। 

 राजस्व छलीमा कारबाहीमा परेका व्र्ावसावर्क र्मष र कम्पनीहरु। 

 ववदेशमा कम्पनी खोली नेपालमा रहेका स्थार्ी संस्थापनहरु (Permanent 

Establishment)। 
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 व्र्ावसावर्क गलतववलधसँग असङ्गत भएका खाताहरु खोली अत्र्लधक मारमा कारोबार 
गने र्मष कम्पनीहरु। 

 धैरै लोन प्रवाह गने उच्च मनुार्ा कमाउने र लनरन्त्तर घाटामा देन्त्खएका कम्पनी र 
व्र्ावसावर्क संस्थाहरु TBML को लालग जोन्त्खमका िेरहरु हनु।् 

घ.  TBML को प्रभाव र असरिः  

 TBML लाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको लालग पलछल्लो चरणमा आपराधकताषहरुले व्र्ापक 
मारामा प्रर्ोग गदै आइरहेका छन।् गैरकाननुी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण र अनौपचारीक 
अथषतन्त्रको मूल कारण नै TBML भएको ववलभन्न अन्त्तराषविर् संस्थाहरुले समेत भन्त्दै 
आएको र तथ्र्ाङ्कहरुले पलन सोही कुरालाई प्रमान्त्णत गरेको अवस्था छ। TBML का 
कारण आपरालधक कार्षमा वृवद्ध भई आलथषक गलतववलध झन ्कमजोर हुँदै जाने देन्त्खन्त्छ। 
र्सको प्रभाव र असरलाई देहार् अनसुार उल्लेख गररएको छ: 

1. अनौपचाररक अथषतन्त्रको ववृद्धिः 
 नेपालको अथषतन्त्रको आकार कररब रु. ४८ खबष बराबर रहेको छ भन े लनर्ाषत कररब 

रू.१ खबष र आर्ात कररब रु. १५ खबषको अवस्थामा छ। कुल व्र्ापारको दईु लतहाई 
व्र्ापार भारतसँग मार रहेको न्त्स्थलत छ । नेपालको आर्ात लनर्ाषतको अन्त्तरलाई 
रेलमट्यान्त्सले धानेको छ । ववदेशी कमाई उतै नै रोवकदाँ पुजँी पलार्न सहज भएको छ। 
रेलमट्यान्त्स घट्दै जाँदा र्सले ववदेशी मदु्राको सन्त्ञ्चलतमा प्रभाव पारी तरलताको समस्र्ा 
देन्त्खएको छ। कर छली, तस्करी, भ्रष्टाचारलगार्तका कारणले अवैध आजषन बढ्दै जाँदा 
हणु्डी तथा विप्टोकरेन्त्सीको कारोबार बढ्दै गएकाले अनौपचाररक अथषतन्त्र बढ्दै गएको 
छ। ववलभन्न अन्त्तराषविर् संस्थाहरुले प्रकान्त्शत गरेको प्रलतवेदनअनसुार ववकलसत मलुकुहरुमा 
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कररब १५ प्रलतशत अनौपचाररक अथषतन्त्रको वहस्सा रहेको र 
ववकासोन्त्मखु मलुकुहरुमा ३५ प्रलतशत रहेको भनी उल्लेख गरेको छ। नेपालमा पलन 
अनौपचाररक अथषतन्त्रको वहस्सा कररब ३५ देन्त्ख ४० प्रलतशत रहेको अनमुान गररएको 
छ। खासगरी आर्ात लनर्ाषतको िममा वास्तववक मूल्र् भन्त्सार प्रर्ोजनका लालग घोर्णा 
नहुँदा र्सले मलुकुको अथषतन्त्रमा प्रभाव परेको छ। अलधक र न्त्रू्न बीजकीकरण हाम्रो 
अथषतन्त्रको प्रमखु समस्र्ा भएकोले र्सले हणु्डी कारोबार बढाएको र रेलमट्यान्त्सको 
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प्रवाहलाई कमी गरेको मार होईन तस्करीका विर्ाकलपमा समेत वृवद्ध गरेको छ। नेपाल 
Economic Forum का अनसुार बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट रु. १० खबष रेलमट्यान्त्स लभलरन्त्छ भन े
त्र्लत नै रकम (१० खबष) अनौपचाररक माध्र्मबाट आउने गरेको भनी उल्लेख गरेको 
छ। अनौपचाररक तररकाले आउने र्स्तो रकमलाई व्र्वस्थापन गनष TBML ले सहजता 
प्रदान गरेको देन्त्खएको छ। नेपालको अथषतन्त्रमा अलधक र न्त्रू्न बीजकीकरणले ठूलो 
समस्र्ा सजृना गरेको हुँदा भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, मानव तस्करी गरी आजषन गरेको 
सम्पन्त्िको ठूलो वहस्सालाई अलधक र न्त्रू्न बीजकीकरण गरेको रकमको व्र्वस्थापनको 
लालग प्रर्ोग भइरहेको पाईएको छ। र्सरी आजषन भएको रकमलाई हणु्डी र विप्टोको 
माध्र्मबाट ववदेश पठाउन े र पनुिः ववदेशबाट लगानी तथा रेलमट्यान्त्सको नाममा बैवङ्कङ्ग 
प्रणालीबाट नेपाल लभत्र्र्ाउने कार्षले वैध अथषतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै अनौपचाररक 
अथषतन्त्र र्स्टाउन टेवा प्रदान गरेको छ। 

2. आपरालधक विर्ाकलापमा ववृद्धिः 
 आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िलाई सहज ढङ्गले व्र्वस्थापन गनष TBML एउटा 

माध्र्मको रुपमा प्रर्ोग हुँदै गएकोले आपराधकताषहरुलाई कसरुबाट सम्पन्त्ि आजषन गनष 
हौसला लमलेको छ । र्लस्वरुप अवैध व्र्ापार, हणु्डी कारोबार, चोरी तस्करी, नक्कली 
बीजकमा हनुे कारोबार, न्त्रू्न र अलधक बीजकीकरणका कारोबार, बैवङ्कङ्ग कसरुका घटनाहरु 
बढ्दै गएका छन ् । त्र्सैले TBML ले आपराधबाट आजषन भएको रकम लकुाउन, 

लछपाउन मार होइन वविीर् आपराधहरु समेत वृवद्ध हदैु गएको देन्त्खन्त्छ । जलत मारामा 
र्स्ता आपराधहरु बढ्दै जान्त्छन ्र्सबाट अनौपचाररक अथषतन्त्रका गलतववलधहरु र्स्टाउन 
टेवा पगेुको देन्त्खन्त्छ । साथै, सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको सन्त्दभषबाट अन्त्तराषविर् व्र्ापार प्रणालीमा 
समेत थप चनुौती देन्त्खएको छ । 

3. अन्त्तराषविर् व्र्ापारमा जोन्त्खमिः 
 ववश्वर्व्र्ापीकरणले लसजषना गरेको अवसर, संसारका रािहरुको बढ्दो अन्त्तरलनभषरता र 

आवद्धताले हाल ववश्वव्र्ापी रुपमा पुजँी, प्रववलध, वस्त ु तथा सेवा र मानव संशाधन एक 
रािबाट अको रािमा लनवाषध रुपमा प्रवाह हुदैँ गएको अवस्था छ। नेपालको सन्त्दभषमा 
तथ्र्ाङ्क अध्र्र्न गदाष समेत अन्त्तराषविर् व्र्ापार बढ्दै गएको देन्त्खएकोले व्र्ापारमा 
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आधाररत सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको जोन्त्खम बढ्दो अवस्थामा छ। ववश्वको कूल ग्राहस्थ 
उत्पादनको ३.६ देन्त्ख ५ प्रलतशत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण हनुे गरेको भनी UNODC ले 
प्रकान्त्शत गरेको प्रलतवेदनमा उल्लेख भएको छ ।तर नेपालमा र्ो प्रलतशत कलत छ भनी 
अध्र्र्न गररएको छैन । UNODC को प्रकान्त्शत तथ्र्ाङ्कलाई आधार मान्त्दा पलन रू. 4८ 
खबष GDP को आकार रहेको हाम्रो मलुकुमा प्रत्रे्क वर्ष कररब २ खबष आपरालधक 
विर्ाकलापबाट आजषन भएको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण भएको देन्त्खन्त्छ। र्ो हाम्रो अथषतन्त्रको 
लालग ठूलो चनूौती पलन हो। त्र्सैगरी नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कररब ४० 
प्रलतशत अन्त्तराषविर् व्र्ापार रहेको छ। आ.व. २०७६/७७ मा कोलभडको कारणले 
अन्त्तराषविर् व्र्ापारमा केही कमी भए तापलन अन्त्र् वर्षहरुमा अन्त्तराषविर् व्र्ापार वृवद्ध हुदैँ 
गएको पाइन्त्छ। तथावप अन्त्तराषविर् व्र्ापारको र्ो ववृद्धसँगै र्सले व्र्ापारमा आधाररत 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको जोन्त्खम भने लतव्र रुपमा बढ्न सक्न ेदेन्त्खन्त्छ ।  

4. रेलमट्यान्त्समा कमीिः  

 TBML को कारण रेलमट्यान्त्समा समेत कमी हुँदै गएको छ। भन्त्सारमा न्त्रू्न बीजकीकरण 
हाम्रो परुानो समस्र्ा हो। कम मूल्र् देखाएर ववदेशबाट सामान ल्र्ाउँदा कर कम लतनुषपने 
हनु्त्छ। खरीद मूल्र् नै कम देखाएपलछ बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट थोरै रकम मार ववदेश पठाउन 
लमल्छ। तर भकु्तानी गदाष भने सामानको वास्तववक मलु्र्मा नै गररन्त्छ। जसका लालग 
हणु्डीको प्रर्ोग गररन्त्छ। चीन, हङकङ, दबुई आदद देशहरुबाट ल्र्ाइएका सामानको 
भकु्तानीमा हणु्डी प्रर्ोग भइरहेको छ। साथै, मलुकुलभर भएको अवैध आजषन, भ्रष्टाचार, 

करछली, तस्करी लगार्त अन्त्र् अवैध कार्षबाट प्राप्त भएको रकमका कारण पलन हणु्डी र 
TBML बढेको र वैदेन्त्शक रोजगारीमा जानेका पररवारहरुलाई अवैध आजषन बापतको 
रकमबाट नेपालमा नै भकु्तानी हुँदा वैधालनक वकलसमले ववदेशबाट आउने रेलमट्यान्त्स उतै 
रोवकन पगेुकोले रेलमट्यान्त्स बापतको देशलभर आउनपुने रकम घट्दै गईरहेको अनभुतू गनष 
सवकन्त्छ ।  

5. पुजँी पलार्निः 
 गैरकाननुी रुपमा कमाएको सम्पन्त्ि अवैध माध्र्म अथाषत ् हणु्डी, विप्टो, TBML र अन्त्र् 

लडन्त्जटल माध्र्मबाट Placement, Layering र Integrations हुँदै प ुजँी पलार्न भइरहेको  
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छ । र्स्ता कार्षले अवैध आजषनलाई बढावा ददई वैध आजषनलाई कमजोर बनाई पुजँीको 
पलार्न भई समग्र लगानीको वातावरणलाई समेत कमजोर बनाएको देन्त्खन्त्छ । 
कारोवारीहरुले हणु्डीमार्ष त चाहेको देशमा पैसा पठाई पुजँी पलार्न गराएका छन ्। त्र्स्तै 
वैदेन्त्शक रोजगार सम्बद्ध कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्त्टलाई कमीशनको नाममा अबौं रकम 
हणु्डीमार्ष त ववदेशी कम्पनीहरुलाई बझुाउने गरेका छन ् । वावर्षक ६ लाखभन्त्दा बढी 
वैदेन्त्शक रोजगारीमा गइरहेका छन ् । जसको लालग औसत रू. ५० हजारका दरले 
कमीशन र अन्त्र् शलु्क पठाउँदा पलन रू. ३० अबष बढी रकम हणु्डी हनुे गरेको अनमुान 
छ । त्र्स्तै, लनर्ाषतमार्ष त नेपाल आउने भकु्तानी बापतको रकम लामो समर्सम्म उतै 
होल्ड हनुे गरेको कारणले पलन समस्र्ा लसजषना भएको देन्त्खन्त्छ । भन्त्सारमा नक्कली 
आर्ातमार्ष त पलन पुजँी पलार्नको अनमुान गररएको छ । ववदेशमा पैसा पठाउन अलधक 
बीजकीकरणलाई पलन बाटो बनाइएको पाईएको छ । कम भन्त्सार लाग्ने वस्तकुो नक्कली 
आर्ात देखाएर रकम लैजाने गरेको पाइएको छ । बैङ्क तथा वविीर् संस्थाबाट 
उत्पादनमूलक िेरमा प्रवाह भएको कजाषबाट उत्पादन, रोजगारी ववृद्ध र अवसरको 
लसजषनामा र्ोगदान गरेको नदेन्त्खँदा र्ो कजाष रकम कहाँ प्रर्ोग भईरहेको छ ? कतै पलार्न 
त भएको छैन शङ्कास्पद अवस्था देन्त्खएको छ । र्ी सबै कारणहरुले पुजँी पलार्नमा वृवद्ध 
भइरहेकोले नपेालमा लगानीको लालग पुजँीको समस्र्ा देन्त्खएको छ। 

ङ.  व्र्ापारमा आधाररत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण व्र्वस्थापनका उपार्हरुिः 

1. वस्तकुो उन्त्चत मूल्र् लनधाषरणिः 

 र्मष वा कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तहुरुको मूल्र् लनधाषरण सही नहुँदा नै TBML ले 
पश्रर् पाउने अवस्था देन्त्खन्त्छ। र्स्ता सामानहरुको मूल्र् लनधाषरण सही हनुपुछष। मूल्र् 
लनधाषरण प्रणालीको जानकारी र ज्ञान हनु ुपदषछ ।तर त्र्स्तो मूल्र् लनधाषरणको मापदण्ड 
बनाई एकरुपता कार्म गनुषपने देन्त्खन्त्छ ।  

2. ईजाजत अनमुलतिः 

 अन्त्तराषविर् व्र्ापारका लालग ददइने इजाजतपरमा आर्ात लनर्ाषत गने सामानहरु के कस्ता 
छन?् के कस्ता सामानहरुको अनमुलत ददने भने्न कुराको उन्त्चत जानकारी हनुपुछष । AML 
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को सन्त्दभषबाट कम जोन्त्खमर्कु्त सामानको मार र्मषलाई आर्ात लनर्ाषत गनष ददने कुरामा 
स्पष्ट हनुपुछष । जोन्त्खमर्कु्त सामानको अनमुलत ददँदा त्र्सबाट TBML को खतरा रहन े
अवस्था समेतलाई ववचार गनुषपछष। 

3. कागजात प्रमाणीकरणिः 

 व्र्ावसावर्क कारोबारको िममा पेश भएका कागजातहरुको सत्र् तथ्र् राम्रोसँग 
प्रमाणीकरण गनुषपछष । नर आपराधकताषहरुले नक्कली कागजातहरु पेश गरी हुदैँ नभएको 
कारोबार र नार्ा देखाउने सम्भावना हनु सक्छ । सम्भव भएसम्म बैङ्क सरकारी  र्मष र
लनकार्सँग कागजातहरुको रुज ुगरी प्रमाणीकरण गनुष पदषछ । 

4. कारोबारको लनगरानीिः 

 आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत भएको रकमलाई व्र्वस्थापन गनष आपराधकताषहरुले 
व्र्ापारका कागजातहरु र लेनदेनलाई आरू् अनकूुल गराउने सामान Delivery  नगरी 
भकु्तानीको लालग नक्कली कागजात तर्ार गने तेस्रो पि प्रर्ोग गरी कारोबार गने जस्ता 
गलतववलध गने हुँदा कारोबारको सही लनगरानी गने कुरामा चनाखो रही लनर्मनको लालग 
बललर्ो संस्थागत िमता तर्ार गनुषपछष । 

5. कारोबारको Digitalization: 

 TBML कागजातमा आधाररत हनुे भएकोले कागजातको शदु्धता मापन गने कार्ष आर्ैं मा 
चनुौतीपूणष छ। र्सलाई ध्र्ानमा राखेर र्मषहरुले सम्भव भएसम्म व्र्ापारसँग सम्बन्त्न्त्धत 
सबै कागजातहरुलाई Digitalized गनुषपछष । व्र्ापार लेनदेन तथा भकु्तानीहरुलाई पूणष 
रूपमा स्वचाललत गनष प्रववलधहरुको प्रर्ोगलाई व्र्ापक बनाउनपुछष । र्सबाट कारोबारको 
शदु्धता र पारदन्त्शषता अलभवृवद्ध भई TBML को जोन्त्खम न्त्रू्नीकरणमा सघाउ पगु्न े 

देन्त्खन्त्छ ।  

6. Risk -Profile तर्ार गने: 
 TBML बाट लसजषना हनुे चनुौतीहरुको सामना गनष र्मषहरुले आफ्नै ML/TF सँग सम्बन्त्न्त्धत 

जोन्त्खमहरुको पवहचान, मूल्र्ाङ्कन  र ववश्लरे्ण गरी Profile तर्ार गनुषपछष । उक्त Profile का 
आधारमा जोन्त्खमर्कु्त िेरहरु र गैरकाननुी रुपमा प्राप्त भएका सम्पन्त्िको पवहचान गरी 
आपराधजन्त्र् कार्षबाट वविीर् प्रणालीमा प्रवेश हनुे आपरालधक धनलाई लनर्न्त्रण गनुषपछष। 
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सो कार्षको लालग सरकारी लनकार् अलधकार र अन्त्र् संस्थाहरुसँग प्रभावकारी रुपमा 
समन्त्वर्को प्रर्ास गनुषपने हनु्त्छ । 

7. बैङ्क तथा वविीर् संस्थाहरुको प्रभावकारी लनगरानीिः 

 बैङ्क तथा वविीर् संस्थाहरुले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको दृवष्टकोणबाट जोन्त्खम 
पवहचानका सूचकहरु तर्ार गरी सो सूचकहरुका आधारमा जोन्त्खमर्कु्त कारोबारको 
पवहचान, मूल्र्ाङ्कन र ववश्लरे्ण गनुषपछष । जोन्त्खम पवहचानका मापदण्डहरु लनमाषण गरी लागू 
गने र प्रलतवेदन प्रणालीलाई चसु्त दरुुस्त बनाउनपुने देन्त्खन्त्छ । 

8. सूचनामा साझेदारीिः 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीमा आवद्ध सम्पूणष लनकार्हरुबीच लनकार्गत सूचनाहरु 
आदान प्रदान गनुषपछष । 

9. अन्त्तराषविर् मापदण्डको पालना गनुषपने: 

 FATF लगार्त अन्त्र् संस्थाहरुले TBML को सम्बोधन गनष ववलभन्न मापदण्डहरु ववकास 
गरेका छन ् । राज्र्ले आफ्नो देशको काननु प्रणाली अनकूुल हनुे गरी त्र्स्ता 
मापदण्डहरुको ववनाशतष पालना गनुषपदषछ साथै सोअनरुुप हाम्रो काननु प्रणाली र संरचनामा 
सधुार र पररमाजषन गरी बैङ्क वविीर् संस्था तथा लनजी िेर लगार्तका िेरहरुलाई त्र्स्ता 
लनदेशन पालनाको लालग न्त्जम्मेवार संर्न्त्रको रुपमा ववकास गनुष जरुरी छ । 

उपसंहारिः 

आपराधकताषहरुले आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त गरेको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गदै वविीर् प्रणालीमा 
प्रवेश गराउन ेमाध्र्मको रुपमा TBML रहेको हुँदा ववकलसत र ववकासोन्त्मखु सबै देशहरुको 
अथषव्र्वस्थामा र्सले चनुौती लसजषना गरेको देन्त्खन्त्छ । अमेररकी सरकारको Government 

Accountability Office का अनसुार ववश्वव्र्ापी रुपमा TBML अमेररकन व्र्ापारको ६ देन्त्ख ९ 
प्रलतशतसम्म वहस्सा ओगटेको भनी उल्लेख गरेको पाइएको छ । TBML भन्त्सार र भन्त्सारका 
दर तथा Export/Import व्र्ापारमा मार सीलमत छैन । र्सले अथषतन्त्रका समग्र पिहरुमा 
नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था छ । कर र भन्त्सारबाट प्राप्त हनुे राजस्वमा कमी, भ्रष्टाचार 
वृवद्ध, अवैध व्र्ापारलाई प्रोत्साहन, नक्कली सामानको रै्लावट, हणु्डी कारोबारलाई प्रोत्साहन 
लगार्त अनौपचाररक अथषतन्त्रमा ववृद्ध गरी औपचाररक आलथषक विर्ाकलापलाई कमजोर 
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बनाएकोले र्ो समग्र अथषतन्त्रको चनुौतीको रुपमा देन्त्खएको छ । त्र्सैले आपराधजन्त्र् कार्षबाट 
प्राप्त हनुे धनको शदु्धीकरण लनवारण र TBML को माध्र्मबाट शदु्धीकरण गररएको आपरालधक 
धन र आपरालधक कार्षको अनसुन्त्धान गरी वविीर् प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन ुनै प्रमखु चनुौती 
देन्त्खन आएको छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणका सन्त्दभषमा FATF Standard को पालना र FATF 

Standard ले गरेका लसर्ाररशअनसुारको अनपुालनाको प्रभावकाररताका लालग काननु कार्ाषन्त्वर्न 
गने लनकार्, सूचक संस्थाहरु र लनर्ामकीर् लनकार्हरुको संस्थागत िमता अलभवृवद्धसमेत 
चनुौतीकै रुपमा रहेको देन्त्खन्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु बवहिेरालधकारर्कु्त (Extra 

Territorial Jurisdiction) आपराध समेत भएको र वविीर् कारबाही कर्षदलको लसर्ाररस नं. ३६ 
देन्त्ख ४० सम्मका व्र्वस्थाहरु अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर्मा आधाररत रहेको हुँदा र हाम्रो 
काननुले समेत र्सलाई ग्रहण गरी पारस्पररक काननुी सहार्ता ऐन, २०७० र सपदुषगी ऐन, 

२०७० समेत जारी भएको देन्त्खदँा कसरुको अनसुन्त्धानको िममा ववभागले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धानका िममा सूचना 
आदानप्रदान गनष सक्ने र ववदेशी लनकार्हरुसँग लमलेर अनसुन्त्धान गनष सक्न ेकाननुी व्र्वस्था 
समेत रहेको छ । नेपालको सन्त्दभषमा काननु लनमाषण भए तापलन सोअनरुुप चीनवाहेक अन्त्र् 
मलुकुसँग हालसम्म काननुी सहार्तासम्बन्त्धी सम्झौता हनु नसक्दा अनसुन्त्धानमा प्रभावकाररता 
कार्म गने ववर्र् आर्ैं मा चनुौतीपूणष रहेको देन्त्खन्त्छ ।  
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सन्त्दभष सामग्री 
 

 वविीर् कारबाही कार्षदलका लसर्ाररश 

 Report published from UNODC 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ 

 आर्कर ऐन, २०५८ 

 भन्त्सार ऐन, २०६४  

 ववलभन्न अंङ्कका सम्पन्त्ि पलरका, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 

 प्रशासन पलरकािः नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अवस्था तथा चनुौती, जीवनप्रकाश 
लसटौला र प्रकाशचन्त्द्र सापकोटा 
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साराशंिः 
विप्टोकरेन्त्सी एक भच ुषअल लडन्त्जटल मदु्रा हो। र्समा हनुे कारोबार गोप्र् रहने, न्त्रू्न शलु्क र 
सरुन्त्ित तथा ववश्वब्र्ापी पहुँच हनुे, कारोबारको सीमा नरहने र सञ्चालन गनष सहज हनु े
भएकाले धेरै जोन्त्खम हुँदाहुदैँ पलन र्समा लगानी गनेहरुको सङ्ख्र्ा बढी रहेको पाइन्त्छ । 
विप्टोकरेन्त्सीको वविीर् आपराधमा प्रर्ोग ववश्वब्र्ापी चनुौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । 
समर्मा नै र्सले पानष सक्न ेप्रभावका बारेमा सम्बोधन गनष नसके पुजँी पलार्न हनु,े लगानी 
डुब्न सक्न,े रेलमट्यान्त्स घट्न सक्ने, अनौपचाररक अथषतन्त्रको आकार बढन सक्ने, वातावरणमा 
नकारात्मक असर पने तथा समग्र वविीर् स्थावर्त्वमा असर पनष सक्दछ । विप्टोकरेन्त्सी र 
हणु्डी कारोबारबीच घलनष्ठ सम्वन्त्ध रहेकाले विप्टो कारोबारमा लनर्न्त्रण गनष हणु्डी 
कारोबारलाइष पलन लनर्न्त्रण गनुष त्र्न्त्िकै जरुरी छ । र्सको समर्मै व्र्वस्थापन गरेर 
चनुौतीलाइष अवसरमा बदल्न ुआजको आवश्र्कता हो । 

 

पषृ्ठभलूमिः 
वतषमान र्गु सूचना प्रववलधको र्गु भएकाले सूचना प्रववलधमा आएको नवीनतम पररवतषनवाट 
नेपाल पलन अछुतो रहन सक्दैन । विप्टोकरेन्त्सी  ववश्वब्र्ापी चनुौतीका रुपमा रहँदै आएको  
छ । समर्मा नै र्सले पानष सक्ने प्रभावका बारेमा सम्बोधन गनष नसके पुजँी पलार्न हनु,े 

लगानी खतरामा पने, रेलमट्यान्त्स घट्ने, अनौपचाररक अथषतन्त्रको आकार बढन,े वातावरणमा 
नकारात्मक असर पने तथा समग्र वविीर् स्थावर्त्वमा असर पनष सक्दछ । र्सको समर्मै 
व्र्वस्थापन गनुष आजको आवश्र्कता हो । समस्र्ासँगै सम्भावना पलन रहने भएकाले चनुौतीलाइष 
अवसरमा बदल्न ुपदषछ । 

मदु्रा भन्नाले सामान्त्र्तर्ा केन्त्न्त्द्रर् बैङ्कबाट जारी गररने, सरकारद्वारा प्रत्र्ाभतू गररएको र काननुी 
मान्त्र्ता प्रदान गरेको कागजी नोट तथा लसक्कालाइष जनाउँदछ। मदु्राको अको स्वरुपका रुपमा 
ववद्यतुीर् मदु्रालाइष ललन सवकन्त्छ । ववद्यतुीर् मदु्राअन्त्तगषत भच ुषअल मदु्रा र इष-मनी दवैु पदषछन।् 

विप्टोकरेन्त्सी र वविीर् अपराध 

 ऋवर्राम पोखरेल 

लनदेशक 

सम्पन्त्ि सवुद्धकरण अनसुन्त्धान ववभाग 
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इष-मनी वर्र्ट (Fiat) मदु्राकै ववद्यतुीर् स्वरुप हो, जनु वास्तववक मदु्राको मलु्र्लाइष ववद्यतुीर् 
माध्र्मबाट ट्रान्त्सर्र गनष प्रर्ोग गररन्त्छ। मोबाइल बैवङ्कङ्गमा रकमान्त्तर हनु े मदु्रादेन्त्ख ललएर 
भकु्तानी सेवा प्रदार्क संस्थाको इ-वालेटमा भएको रकम इष-मनी हो । केन्त्न्त्द्रर् बैङ्कले कागजी 
मदु्राको सट्टा केन्त्न्त्द्रर् बैङ्क भच ुषअल करेन्त्सी (Central Bank Digital Currency- CBDC) जारी गनष 
सक्दछ । CBDC लाइष वास्तववक मदु्राकै अभौलतक स्वरुपका रुपमा ललन सवकन्त्छ। 

भच ुषअल करेन्त्सीलाइष चार भागमा ववभाजन गनष सवकन्त्छ, जनु लनम्नअनसुार छन:् 
क) पररवत्र्ष भच ुषअल करेन्त्सीिः वर्र्ट करेन्त्सीमा पररवतषन गनष सवकने भच ुषअल करेन्त्सीलाइष 

पररवत्र्ष भच ुषअल करेन्त्सी भलनन्त्छ। 

ख) अपररवत्र्ष भच ुषअल करेन्त्सीिः वर्र्ट करेन्त्सीमा पररवतषन गनष नसवकने भच ुषअल 
करेन्त्सीलाइष अपररवत्र्ष भच ुषअल करेन्त्सी भलनन्त्छ। 

ग) केन्त्न्त्द्रकृत भच ुषअल करेन्त्सी: लनष्काशन गने लनकार् केन्त्द्रीर् प्रशासक रहनेलाइष 
केन्त्न्त्द्रकृत भच ुषअल करेन्त्सी भलनन्त्छ। जस्तै: e-gold, video games etc  

घ) ववकेन्त्न्त्द्रकृत भच ुषअल करेन्त्सी: केन्त्द्रीर् प्रशासक नरहनेलाइष ववकेन्त्न्त्द्रकृत भच ुषअल 
करेन्त्सी भलनन्त्छ। र्ो केन्त्न्त्द्रकृत रुपमा संग्रवहत हदैुन। र्सको मूल्र् प्रर्ोगकताष र 
ववलनमर्कताषहरुले लनधाषरण गदषछन।् र्सको मूल्र्को केन्त्द्रीर् मध्र्स्थकताष हुँदैन। 
र्सको कारोबार नेटवकष मार्ष त Peer to Peer Basis मा हनुे गदषछ। जस्तै: 
विप्टोकरेन्त्सी। 

विप्टो करेन्त्सीिः 
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विप्टोकरेन्त्सी 

विप्टोकरेन्त्सी एक भच ुषअल लडन्त्जटल मदु्रा हो। र्सलाइष ववद्यतुीर् माध्र्मबाट कारोबार गनष 
सवकन,े वास्तववक मदु्राजस्तै कार्ष गनष सक्ने, ललगल टेण्डर प्राप्त नगरेको, राज्र् जमानी नभएको 
स्पेकुलेवटभ एसेटका रुपमा बझु्न सवकन्त्छ। विप्टोकरेन्त्सी स्पेकुलेवटभ प्रकृलतको हनुे भएकाले 
र्समा जोन्त्खम उच्च रहन्त्छ। र्ो ववद्यतुीर् माध्र्मबाट कुनै वविीर् संस्थाको मध्र्स्थतालबना नै 
रकमान्त्तर गनष सवकन्त्छ। र्सको लेखाङ्कन ववकेन्त्न्त्द्रत रुपमा ब्लकचेन प्रववलधमार्ष त गररन्त्छ। 
सन ्2022 जनवरीसम्ममा कररब 8000 प्रकारका  विप्टोकरेन्त्सी रहेको अनमुान गररएको 
छ। र्समा सबैभन्त्दा बढी प्रचलनमा रहेको विप्टोकरेन्त्सी लबट क्वाइन हो। र्सको आन्त्तररक 
मूल्र् र ललगल टेण्डर हुँदैन। र्ो लनजी िेरले जारी गदषछ। विप्टोकरेन्त्सीहरुको प्रर्ोग काननुी 
र गैर काननुी दवैु रुपमा प्रर्ोग गरेको पाइन्त्छ। बास्केटबलको वटकट तथा गाडी वकन्न गररन े
प्रर्ोग काननुी प्रर्ोग हो भन ेगैरकाननुी वस्त ुखररद तथा आपरालधक, कर छली कार्षमा प्रर्ोग 
गनुष गैर काननुी प्रर्ोग हो। Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Binance, US Dollar Coin, 

Terra, Cardano, Solana Avalanche etc. हाल प्रचलनमा रहेका प्रमखु विप्टोकरेन्त्सीहरु हनु ्। 

विप्टो वालेट एक प्रकारको सफ्टवेर्र प्रोग्राम वा भौलतक उपकरण हो, जहा ँ सावषजलनक र 
व्र्न्त्क्तगत Keys स्टोर र व्र्वस्थापन गररन्त्छ । र्सले प्रर्ोगकताषलाइष ववद्यतुीर् सम्पन्त्ि 
व्र्वस्थापन गनष अनमुलत प्रदान गदषछ । प्राइषभेट मोबाइल, वेब, डेस्कटप पेपर र हाडषवेर्र 
वालेट्समा सङ्ग्रह गरी रान्त्खन्त्छ । केही गरी वालेट हरार्ो, चोरी भर्ो वा नष्ट भर्ो भने Seed 

phrase प्रर्ोग गरेर ररकभर गनष सवकन्त्छ । Seed phrase 12 देन्त्ख 24 शब्दको वाक्र्ांश लमलेर 
बनेको हनु्त्छ । Address  बैङ्कको खाता नम्बर जस्तै हो, जनुचाँही 2५ -2६ वटा Alphanumeric 

characters बाट बनेको हनु्त्छ। लनजी Keys बैङ्क खाताको पासवडष/वपन जस्तै हो, जसले 
ब्लकचेनमा पहुँच प्रदान गदषछ । 

विप्टोकरेन्त्सी बनाउने प्रविर्ा अथाषत माइषलनङको िममा ठूलो पररमाणमा ववद्यतुीर् र्ोहोर 
उत्पादन हनुे गदषछ । ररसोसेस, कन्त्जभेसन एण्ड ररसाइषन्त्क्लङ नामक जनषलमा उल्लेख 
भएअनसुार और्त प्रलत कारोबार 272 ग्राम र्ोहर उत्पादन हनु्त्छ । साथै माइलनङको िममा 
ठूलो पररमाणमा उजाष खपत हनु्त्छ । एक अध्र्र्नका अनसुार वर्ललवपन्त्स देशमा खपत हनुे कुल 
ववद्यतु ्भन्त्दा बढी रहेको अनमुान छ । 
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विप्टोकरेन्त्सीलाइष काननुी मदु्राको मान्त्र्ता प्रदान गने पवहलो राि एल साल्भाडोरलाइष अन्त्तराषविर् 
मदु्रा कोर्ले जनवरी 2022 मा ववटकोइनलाइष काननुी मदु्राको मान्त्र्ताबाट हटाउन आग्रह 
गरेको भएतापलन एल साल्भाडोरले र्सलाइष अन्त्स्वकार गरेको देन्त्खन्त्छ । एल साल्भाडोरमा 
अन्त्तराषविर् ववटकोइन सम्मेलन, 2022 मे 16,2022 मा सम्पन्न भएको छ । जसमा नेपाल 
सवहत ववलभन्न देशका 32 केन्त्न्त्द्रर् बैङ्क र 12 वविीर् संस्थाहरु सहभागी भएका लथए । जहाँ 
वविीर् समावेन्त्शता, लडन्त्जटल अथषतन्त्र र Banking for unbanked आददका बारेमा छलर्ल भएको  

लथर्ो ।  

ववकेन्त्न्त्द्रत भच ुषअल करेन्त्सीको कारोबारमा पठाउनेको ठेगाना, रकम र पाउनेको ठेगाना गरी तीन 
तत्व रहेको हनु्त्छ। सबै कारोबारहरु ब्लकचेनमा अलभलेखीकरण भएको हनु्त्छ। ब्लकचेनलाइष 
कारोबारको लेजरका रुपमा पलन ललने गररन्त्छ। ब्लकचेन आदानप्रदान गररएको तथ्र्ाङ्कीर् 
आधार हो, जहाँ तथ्र्ाङ्कहरु समूहमा स्टोर गररन्त्छ, वर्नीहरु विप्टोग्रावर्कका माध्र्मबाट 
जोलडन्त्छन ् । ववकेन्त्न्त्द्रत ब्लकचेन अपररवतषनीर् हनु्त्छ अथाषत ् र्समा रान्त्खएका तथ्र्ाङ्कहरु 
पररवतषन गनष सवकदैँन । र्समा कुनै व्र्न्त्क्त वा समूहको लनर्न्त्रण रहँदैन । विप्टोकरेन्त्सीको 
कारोबारको शरुुमा लबिेताले िेताको एडे्रस र क्वाइषन संख्र्ा राखेर लनजी Keys प्रर्ोग गरेर 
कारोबारलाइष वैद्यता प्रदान गदषछ । कारोबारलाइष Peer to Peer नेटवकष मार्ष त भेरीवर्केशन गरी 
ब्लकचेनमा आवद्ध गरेपलछ िेताले क्वाइन प्राप्त गदषछ । र्समा हनु ेकारोबार गोप्र् रहने, न्त्रू्न 
शलु्क र सरुन्त्ित तथा ववश्वब्र्ापी पहुँच, कारोबारको सीमा नरहने र सञ्चालन गनष सहज हनु े
भएकाले धेरै जोन्त्खम हुदँाहुँदै पलन र्समा लगानी गनेहरु बढी रहेको पाइषन्त्छ । 

अन्त्तराषविर् अभ्र्ास 

एल साल्भाडोर र सेन्त्ट्रल अविकन ररपन्त्ब्लकबाहेक ववश्वका अन्त्र् कुनै पलन मलुकुले र्सलाइष 
ललगल टेण्डरका रुपमा ललएको पाइदैन । लबट क्वाइनको सीमा 21 लमललर्नमध्रे् 20 
लमललर्न माइलनङ भइसकेको अनमुान छ । अन्त्तराषविर् बजारले र्सको मूल्र् लनधाषरण गदषछ, 

जसको मूल्र् घटबढको अनमुान गनष सवकदैँन । ब्लक चेन प्रववलधमा सफ्टवेर्र लनमाषताको 
लनर्न्त्रण हुँदैन र र्समा आवद्ध ववश्वभर छररएर रहेका कम्प्र्टुसषहरुले र्सको प्रोसेलसङ  
गदषछन ् । र्स िममा अत्र्लधक उजाष खपत गरेर वातावरणलाइष असर गने भएकाले एलन 
मस्कले आफ्नो ववद्यतुीर् टेस्ला कार खररद लबटक्वाइषन मार्ष त गनषसक्ने भनी गरेको प्रबन्त्धलाइष 
वर्ताष ललएका छन ्। 
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बेलार्तको राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन सन ् 2020 मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीमा लबट क्वाइनको जोन्त्खम सन ्2017 को तलुनामा 
न्त्रू्नबाट मध्र्मतर्ष  बढेको उल्लेख भएको देन्त्खन्त्छ । सन ्2021 मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी तथा साइबर िाइममा कूल विप्टो कारोबारको 
0.15 प्रलतशत अथाषत 14 लबललर्न अमेररकी डलर प्रर्ोग भएको अनमुान छ । अमेररकामा 3 
हजार अमेररकी डलरभन्त्दा बढीको अलभलेख राख्नकुा साथै 10 हजार अमेररकी डलरभन्त्दा 
बढीको विप्टो कारोबारको प्रलतवेदन बैङ्क तथा वविीर् संस्थाले सम्बन्त्न्त्धत लनकार्मा गनुषपने 
व्र्वस्था रहेको देन्त्खन्त्छ ।  

केही मलुकुहरुले विप्टोकरेन्त्सीलाइष मदु्राका रुपमा मान्त्र्ता नददएता पलन लडन्त्जटल एसेटका 
रुपमा स्वीकार गरी वकन-बेच, माइलनङ र स्वालमत्व पररवतषन गनष ददई करको दार्रामा ल्र्ाएको 
पाइन्त्छ। भारतले सन ्2022/23 को बजेटमा विप्टोकरेन्त्सीलाइष लडन्त्जटल सम्पन्त्िका रुपमा 
मान्त्र्ता ददइष त्र्सबाट प्राप्त हनुे आर्मा 30 (तीस) प्रलतशतका दरले कर लाग्ने व्र्वस्था गरेको 
पाइन्त्छ। र्सका साथै हरेक लडन्त्जटल ट्रान्त्जेक्सनमार्ष त हनुे कारोबारमा 1 (एक) प्रलतशत थप 
कर लाग्ने व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। 

Financial Conduct Authority ले विप्टोकरेन्त्सी एवटएम बन्त्द गने नभए कारबाही गने चेतावनी 
ददएपश्चात 13 माचष 2022 देन्त्ख बेलार्तमा संचाललत सवै विप्टोकरेन्त्सी एवटएम बन्त्द गने 
आदेश ददइषएको लथर्ो । अमेररकाले उिरकोररर्ाका तीन कम्प्र्टुर प्रोग्रामरहरुलाइष 1.3 अबष 
अमेररकी डलर बराबरको पैसा र विप्टोकरेन्त्सी चोने उद्देश्र्ले शृ्रखलावद्धरुपमा ह्यावकङ गरेको 
अलभर्ोग लगाएको लथर्ो । गत वर्ष उिरकोररर्ाली ह्याकरहरुले ववलभन्न विप्टोकरेन्त्सी मंचमा 
कन्त्म्तमा सात पटक आिमण गरी कररब 40 करोड अमेररकी डलर बराबरको लडन्त्जटल मदु्रा 
चोरेको दावी एक प्रलतवेदनले गरेको छ । गेराल्ड कोटेनको भारत भ्रमणको िममा भएको 
मतृ्र्पुश्चात ् क्वाडररगर नामक क्र्ानडाको सबै भन्त्दा ठूलो विप्टोकरेन्त्सीका लगानीकताषहरुको 
कररब रु 15 अवष 75 करोड बराबरको विप्टोकरेन्त्सी मदु्रा उनको मतृ्र्सुँगै पासवडषको 
अभावमा गार्व हनुे देन्त्खएको छ । 

एक ववटकोइनको मलु्र् गतवर्ष 70 हजार र्.ुएस.डलर रहेकोमा हाल 27 हजार र्.ुएस.डलर 
रहन गएको छ । टेरा र्एुसडी नामक स्टेवल कोइनसंग सम्बन्त्न्त्धत टेरा लनुा नामक टोकनको 
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मूल्र् गत मवहना 118 र्.ुएस.डलर रहेकोमा 2079 वैशाख 29 मा  0.08 र्.ुएस. डलर 
रहन गएको छ । र्सबाट र्सको प्रकृलत अलत नै स्पेकुलेवटभ रहेको देन्त्खन्त्छ । 

नपेालमा विप्टोकरेन्त्सी 

नेपालले विप्टोकरेन्त्सीलाइष ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, 2019 बमोन्त्जमको मदु्रा वा 
ववदेशी मदु्रा वा ववदेशी ववलनमर्को मान्त्र्ता नददइएकोले र्सलाइष भकु्तानी गनष, सटही गनष 
प्रलतबन्त्ध लगाइएको छ। नपेालमा मार होइन ववदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पलन विप्टोकरेन्त्सीमा 
लगानी गनष प्रलतवन्त्ध लगाइएको छ। र्सका बाबजदु लबदेशमा रहेका कररब 4 लाखभन्त्दा बढी 
नेपालीले विप्टोकरेन्त्सीमा अबौ रुपैँर्ा लगानी गरेको अनमुान गररएको छ। बैदेन्त्शक रोजगारीमा 
जानेहरुले र्समा लगानी गरेका कारण रेलमट्यान्त्समा पलन नकारात्मक असर परेको अनमुान छ। 
अनौपचाररक माध्र्मबाट हणु्डीको प्रर्ोग गरी भकु्तानी पठाइष ववदेशमा विप्टोमा लगानी गनुष 
उल्लेन्त्खत दवैु ऐेनको प्रलतकूल रहने हुँदा र्स्तो कार्षलाई गैरकाननुी मालनन्त्छ। नेपालमा काननुी 
रुपमा हालसम्म विप्टोकरेन्त्सीलाइष लडन्त्जटल सम्पन्त्िको रुपमा मान्त्र्ता ददइएको छैन। राजस्व 
अनसुन्त्धान ववभागले चाल ुआ.व. मा 4 प्रलतवादी ववरुद्ध र्ससम्बन्त्धी कसरुमा संलग्न भएको 
अलभर्ोगमा कररव 37 करोड ववगो दावी गरी मदु्दा दार्र गरेको छ। र्सैगरी राजस्व 
अनसुन्त्धान ववभागको लमलत 2078/12/01 मा प्रकान्त्शत प्रसे ववज्ञलप्तमा उल्लेख भएअनसुार 
आपसी लमलोमतोमा मोबाइषल एप्स, Ixbet, Binance, Adv  Cash, coinbase, paxful प्रर्ोग गरी 
लबदेशी ववलनमर् अमेररकन डलरको अनलाइनमार्ष त अवैध कारोबार गरेको भनी रु. 9 करोड 
75 लाख ववगो दावी गरी मदु्दा दार्र गरेको पाइन्त्छ ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण गने सन्त्दभषमा वविीर् 
कारबाही कार्षदलको लसर्ाररश नं.15 मा नर्ाँ प्रववलधसम्बन्त्धी व्र्वस्था रहेको छ। र्सले 
मलुकु र वविीर् संस्थाहरुले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारण गने सन्त्दभषमा जोन्त्खम पवहचान गदाष नर्ाँ उत्पादन, नर्ाँ व्र्वसार्को अभ्र्ास र नर्ा ँ
ववतरण प्रणालीको ववकास र परुानो तथा नर्ाँ वस्तकुो कारोबारमा नर्ा ँ र ववकलसत प्रववलधको 
प्रर्ोग गनुषपूवष जोन्त्खम समाधान गने प्रबन्त्ध गनुष पदषछ भने्नतर्ष  जोड ददएको पाइन्त्छ। भच ुषअल 
एसेटको जोन्त्खमको पवहचान र भच ुषअल एसेट सलभषस प्रोभाइडरको पवहचान गरी दताष/लाइसेन्त्स 
तथा लतनीहरुको लनर्मन तथा अनगुमनको प्रभावकारी व्र्वस्था गररनपुदषछ। र्सका लालग 
भच ुषअल एसेटलाइष एसेटका रुपमा मान्त्र्ता ददन आवश्र्क हनु्त्छ । नेपालमा विप्टोलाइष भच ुषअल 
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एसेटका रुपमा मान्त्र्ता ददइएको छैन । र्सको कारोबार गने भच ुषअल एसेट सलभषस प्रोभाइडरको 
पवहचान गरी दताष गनष कदठन रहेको देन्त्खन्त्छ ।  

प्रचललत काननुी व्र्वस्थािः 

क)  ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, 2019, 

ख)  ववदेशमा लगानी गनष प्रलतबन्त्ध लगाउने ऐेन, 2021, 

ग)  वस्तकुो प्रत्र्ि लबिी (व्र्वस्थापन तथा लनर्मन) गने ऐन, 2074, 

घ)  वविीर् कारबाही कार्षदलको लसर्ाररश नं. १५ (नर्ाँ प्रववलध) र  

ङ) सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) लनवारण ऐन, 2064 को दर्ा 7ट. मा नर्ाँ 
प्रववलध वा आरै् उपन्त्स्थत नहनुे ग्राहक वा कारोबारसम्बन्त्धी व्र्वस्था रहेको छ । 

विप्टोकरेन्त्सी र वविीर् आपराध  

विप्टोकरेन्त्सीको कारोबारमा पेमेन्त्ट सलभषस प्रोभाइषडर जस्तै इष-वालेट, इष-सेवा, खन्त्ल्त आददको 
प्रर्ोग भएको अनमुान छ । तसथष, आइषपी एडे्रस ट्रर्ावकङ गरेर छानलबन गररनपुदषछ । र्सको 
स-साना कारोबारमा इ-वालेटहरु प्रर्ोग भएपलन ठूला कारोबारहरुमा बैङ्क तथा वविीर् संस्थाहरु 
पलन कुनै न कुनै रुपमा संलग्न रहन सक्ने देन्त्खन्त्छ । बैङ्क स्टेटमेन्त्टमा विप्टो वा हाइपर 
नलेखी ववववध वा रासन आदद उल्लेख गरेकोमा अनसुन्त्धानको िममा पवहचान गनष कदठन हनु े
भएकाले र्सतर्ष  पलन अनसुन्त्धानको िममा ववशेर् ध्र्ान ददन ुआवश्र्क छ । विप्टोकरेन्त्सी र 
हणु्डी कारोबारबीच घलनष्ठ सम्बन्त्ध रहेको देन्त्खन्त्छ । विप्टो कारोबारको लनर्न्त्रण गनष हणु्डी 
कारोबारलाइष पलन लनर्न्त्रण गनुष उन्त्िकै जरुरी देन्त्खन्त्छ । उिरदावर्त्व र सरुिाको अभाव रहन े
भएकाले आतङ्कवादी विर्ाकलाप तथा लागूऔर्धको कारोबार आददमा समेत र्सको प्रर्ोग हनु 
सक्ने सम्भावना देन्त्खन्त्छ । र्ो कर छली, मानव तस्करी, वविीर् आपराध लगार्तका गैरकाननुी 
कार्षमा प्रर्ोग हनु े सम्भावना बढी रहन्त्छ । ववद्यतुीर् मदु्राको पवहचान, वविीर् अलभलेखको 
पनुरावलोकन, न्त्स्टङ्ग अपरेशन र ववद्यतुीर् उपकरणको ववलधववज्ञान परीिण आददवाट विप्टो 
कारोबारको पवहचान गनष सवकन्त्छ । बरामद गररएको विप्टो व्र्वस्थापनका लालग लनर्न्त्रणमा 
ललने लनकार्को पलन आफ्नो वालेट हनु ुआवश्र्क हनु्त्छ । सीम काडष र मालनस पिाउ परेको 
अवस्थामा पलन अको लसमकाडष लनकाली विप्टो लडललट गनष सक्ने भएकाले तत्काल बरामद 
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गररन ु पदषछ । र्सका लालग ववद्यमान जनशन्त्क्तको िमता ववकास र अनसुन्त्धानकारी 
लनकार्हरुबीचको समन्त्वर्लाइष थप सदुृढ बनाउन ुपलन त्र्न्त्िकै आवश्र्क छ । र्स सम्बन्त्धमा 
नर्ाँ र्वुाहरुको संलग्नता बढी रहेको देन्त्खएकाले उनीहरुसँग सहकार्ष गरेर अन्त्घ बढ्नपुदषछ । 

पैसालाइष पछ्याइष अपराधीहरु पिा लगाउने अनसुन्त्धानकताषहरुका लालग धेरै परुानो जनु्त्क्त  
हो । विप्टोकरेन्त्सीको प्रकृलत अज्ञात भए पलन ववगत केही वर्षमा र्ससगँ सम्बन्त्न्त्धत दजषनौं 
साइवर अपराधीहरु पिाउ परेका छन ्ब्लकचेन भरी भएका उनीहरुको रकमलाइष पिा लगाउन े
नर्ाँ तररकाका कारण र्ो सम्भव भएको हो । 

सझुाव 

 ऐन नबन्त्दासम्म नेपाल राि बैङ्कले सम्बद्ध लनकार्लाइष लनदेशन जारी गरी लनर्न्त्रण गने, 

 र्थाशीघ्र काननुको लनमाषण गरी कार्ाषन्त्वर्नमा ल्र्ाउने, 
 वास्तववक धनीको पवहचान गरेर काननुको दार्रामा ल्र्ाउने, 
 विप्टोकरेन्त्सीमा लगानी गदाष हनु सक्ने जोन्त्खम तथा काननुी झन्त्झटबाट बच्न जनचेतना 

अलभवृवद्धमा जोड, 

 भच ुषअल एसेटको जोन्त्खम न्त्रू्न गनष भच ुषअल एसेट सलभषस प्रोभाइडरहरुलाइष दताष गरी 
प्रभावकारी रुपमा अनगुमन गने व्र्वस्था लमलाउने, 

 सरोकारवालाहरु समेतको सहभालगतामा अध्र्र्न गरी प्राप्त सझुावको तत्काल गणुात्मक 
रुपमा कार्ाषन्त्वर्न गने, 

 हणु्डीलगार्तका अनौपचाररक माध्र्मबाट हनुे भकु्तानीको लनर्मनलाइष थप प्रभावकारी 
बनाउने, 

 पैसा पठाउँदाको लागत र समर्का कारण हणु्डी र विप्टोले प्रश्रर् पाएको हनुसक्न े
भएकाले र्सको उन्त्चत सम्बोधन गने, 

 सूचक संस्था, लनर्ामक लनकार् र अनसुन्त्धानकारी लनकार्ले जोन्त्खममा आधाररत 
दृवष्टकोणको अवलम्बन गने, 

 िमता अलभवृवद्धका लालग अध्र्र्न,  ताललमको व्र्वस्था गने, 

 नेपाल दूरसञ्चार प्रालधकरणमार्ष त र्स कार्षमा प्रर्ोग हनुसक्ने वालेटहरु बन्त्द गने, 
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 रेलमट्यान्त्सको कारोबार गनेहरुसँग रेलमट्यान्त्स प्रालप्तको वववरण ललइष त्र्सको ववश्लरे्ण तथा 
अनसुन्त्धान गरी काननुको दार्रामा ल्र्ाउने, 

 ववज्ञको रोष्टर बनाइष सेवा ललने र 

 अनसुन्त्धानकारी लनकार्हरुवीचको समन्त्वर्लाइष थप सदुृढ गदै संर्कु्त तथा समानान्त्तर 
अनसुन्त्धानमा जोड ददन।े  

लनष्कर्षिः विप्टोकरेन्त्सीको वविीर् आपराधमा हनु सक्न े प्रर्ोगलाइष न्त्रू्नीकरण गनष जोन्त्खममा 
आधाररत दृवष्टकोणको अवलम्बन गनुषपदषछ। ववश्वब्र्ापी समस्र्ाका रुपमा रहेको विप्टोकरेन्त्सीका 
सम्बन्त्धमा सवषसाधारणमा जनचेतना अलभवृवद्ध गदै, भच ुषअल सम्पन्त्िको कारोबार एवम ् सेवा 
प्रदार्कहरुलाई लनर्मनको दार्रामा ल्र्ाई र्सको प्रभावकारी रुपमा व्र्वस्थापनमार्ष त सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीको जोन्त्खमसमेत न्त्रू्नीकरण गनष जरुरी 
छ । अन्त्तराषविर् असल अभ्र्ासहरुलाइष देशको वास्तववकतामा ढालेर प्रर्ोग गनुष आजको 
आवश्र्कता हो ।   
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कार्षकारी साराशं 

आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको स्रोतलाई लकुाउने, बदल्न,े रुपान्त्तरण र हस्तान्त्तरण गने 
तथा त्र्स्तो सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनिःसगष, कारोबार आदद लकुाउन े वा छल्न े
समेतका गलतववलधहरु गरी काननुी माध्र्मबाट आजषन गरेको वैधालनक सम्पन्त्िसरह प्रर्ोग गनष 
सक्ने पररन्त्स्थलत लसजषना गनुष सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु हो। र्ो मूल आपराधको सह 
उत्पादनको रुपमा सह–आपराध हो । र्सले वविीर् स्वच्छतालाई नकारात्मक प्रभाव पादषछ 
भने अकोतर्ष  र्सको लनवारणमा उपर्कु्त ववलध र प्रविर्ाको अवलम्बन नहुदँा आपरालधक 
विर्ाकलापहरु वृवद्ध भई भर्रवहत वातावरणमा बाँच्न पाउने नागररक अलधकारसमेत कुन्त्ण्ठत हनु 
पगु्दछ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु एक अन्त्तरदेशीर् आपराधको रुपमा रहेको हुँदा र्सको 
लनवारण एकातर्ष  राविर् आवश्र्कताको ववर्र् हो भने अकोतर्ष  अन्त्तराषविर् दावर्त्वको 
ववर्र्समेत रहेको छ। वतषमान सूचना प्रववलधको उच्च ववकास तथा ववश् वव्र्ापीकृत र्गुमा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणको जोन्त्खम बवढरहेको 
पररप्रके्ष्र्मा र्सका प्रर्ासहरूलाई पलन साझा एजेण्डको रुपमा अगाडी बढाउनपुने आवश्र्कता 
छ। आन्त्तररक रुपमा भन े मलुकुमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ालापमा वविीर् 
लगानी लनवारणको लालग उपर्कु्त ववलध र मापदण्डको प्रर्ोग गरी र्सका दृवष्टकोणले गम्भीर र 
नकारात्मक प्रभाव बढी हनुे िेरहरुको समर्मै पवहचान गदै जोन्त्खम न्त्रू्नीकरण गनषका लालग 
राज्र्को प्राथलमकता केन्त्द्रीत गनुषपने आवश्र्कता र अलनवार्षता रहेको छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणमा जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली 
अवलम्बनको िममा ववभाग12ले जोन्त्खममा आधाररत जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनसम्बन्त्धी 
मागषदशषन, २०७८ जारी गरेको छ। त्र्सैगरी ववभागका उपमहालनदेशकको संर्ोजकत्वमा 

                                                           

12 ववभाग भन्नाले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागलाई बझुाउँछ। 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण कसरुको जाचँबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा 
जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली अवलम्बनिः एक ववश्लरे्ण 

 गीता न्त्घलमरे13 
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न्त्स्िलनङ्ग सलमलत गठन गरी प्राप्त उजरुी र सूचनाको वगीकरण गदै उच्च जोन्त्खमर्कु्त सूचनालाई 
लछटो माध्र्मबाट अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने नीलतगत र कार्षववलधगत व्र्वस्थासमेत रहेको 
छ। र्सरी गररएका व्र्वस्थाहरूले मलुकुको सीलमत स्रोत, साधन र िमतालाई बढी जोन्त्खमर्कु्त 
िेरमा केन्त्न्त्द्रत गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारणको प्रर्ासहरूलाई अन्त्तराषविर् मापदण्ड र राविर् आवश्र्कता पूरा गनष सहर्ोग गदषछन।् 

१. पषृ्ठभलूमिः 

आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत लकुाउने, छल्न ेवा कसरुबाट प्राप्त 
सम्पन्त्ि हो भने्न थाहा पाउँदा पाउँदै वा ववश् वास गनुषपने मनालसव आधार हुँदाहुँदै त्र्स्तो 
सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनिःसगष, कारोबार, स्वालमत्व वा सो सम्पन्त्िउपरको 
अलधकार वा स्वालमत्व लकुाउने छल्ने वा बदल्ने र कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि हो भने्न जानी 
जानी वा ववश् वास गनुषपने मनालसव आधार हुदँाहुँदै त्र्स्तो सम्पन्त्ि प्राप्त, प्रर्ोग र धारण 
गनेलगार्तका लनर्लेधत कार्षहरुको समग्रतालाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको रुपमा बझु्न 
सवकन्त्छ। त्र्सैले सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको पूवषशतष सम्बद्ध कसरु (प्रलेडकेट अरे्न्त्स) 
हो। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रर्ोजनाथष सम्बद्ध कसरु भन्नाले त्र्स प्रकृलतका 
आपराधलाई बझु्नपुदषछ, जसलाई राज्र्को सामान्त्र् वा ववशेर् काननुले अपराधीकरण गरेको 
हनु्त्छ। ती आपराधहरुबाट मौदद्रक मूल्र् लसजषना हनु्त्छ र त्र्सरी लसन्त्जषत मौदद्रक मूल्र् 
आपराधमा संलग्न पिले सोझै प्रर्ोग गनष नसक्न ेहुदँा त्र्सको स्रोतलाई लकुाउने, बदल्न,े 

रुपान्त्तरण र हस्तान्त्तरण गने तथा त्र्स्तो सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनिःसगष, 
कारोबार आदद लकुाउने वा छल्नेसमेतका गलतववलधहरु गरी काननुी माध्र्मबाट आजषन 
गरेको वैधालनक सम्पन्त्िसरह प्रर्ोग गनष सक्ने पररन्त्स्थलत लसजषना गनुष सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
कसरु हो। र्स आधारमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु सम्पन्त्ि आजषन गने आपराध नभएर 
अन्त्र् आपराधहरुबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िको व्र्वस्थापन गने प्रविर्ा हो। जहाँ सम्पन्त्ि 
उत्पन्त्िको वास्तववक स्रोत र सम्पन्त्िको पररमाणका बीच दरुी कार्म गरी गराई सम्भाववत 
काननुी कारबाहीबाट जोलगन आपराधकताषले अलधकतम आरू् अनकूुलका कृलरम प्रमाणहरु 
लसजषना गने, काननुी व्र्न्त्क्तहरुको प्रर्ोग गने, औपचाररक िेर र वविीर् िेरमा त्र्स्तो 
सम्पन्त्िको प्रवेश गराउनका लालग खण्डीकरण गने, लनदोर् तेस्रो पिको प्रर्ोग गने, 
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व्र्ावसावर्क र्मषहरु खडा गरी राज्र्लाई कर लतने लगार्तका तररकाहरु समेत अवलम्बन 
गने गरेको पाइन्त्छ। 

आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िले मलुकुको अथषतन्त्रलाई तहसनहस पाने, वविीर् 
स्वच्छता र वविीर् सशुासन एवं वविीर् प्रणालीमालथ नै चनुौती लसजषना गरी 
ववश् वव्र्ापीकरणको प्रविर्ाले लसजषना गरेको अवसरसमेतको दरुुपर्ोग गदै एक रािमा 
आपराध गरी आजषन गरेको सम्पन्त्ि अको मलुकुमा कारोबार एवं पररचालन गरी समग्रमा 
ववश् व अथषतन्त्र सामू चनुौती लसजषना गने भएकाले र्स प्रकारको आपराधको लनवारणका 
लालग कुनै एक देशको मार भलूमका र प्रर्ास साथषक, पर्ाषप्त र प्रभावकारी नहनु सक्छ। 
र्सको लालग ववश् वव्र्ापी साझेदारी र सहकार्षको आवश्र्कता बोध गदै सन ्१९८० को 
दशकको अन्त्त्र्लतरबाट ववश् वजगतमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा ववश् वशन्त्क्त रािहरुको 
ध्र्ान केन्त्न्त्द्रत भई G-7 रािहरुको अगवुाईमा वविीर् कारबाही कार्षदलको स्थापना 
भएपश् चात ् र्सले ४० वटा लसर्ाररशहरु प्रलतपादन गरी अन्त्ततिः सोही ववन्त्दबुाट र्स 
प्रणालीको आधारशीला खडा भएको देख्न सवकन्त्छ। 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु एक अन्त्तरदेशीर् आपराधको रुपमा रहेको छ। लागूऔर्ध र 
आपराधसम्बन्त्धी संर्कु्त राि संघीर् कार्ाषलर्ले सन ् २००९ मा गरेको अध्र्र्नअनसुार 
आपरालधक कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िले ववश् व अथषतन्त्रको कुल ३.६ प्रलतशत पररमाण 
समेटेको छ भने प्रत्रे्क वर्ष कुल ववश् व अथषतन्त्रको २ देखी ५ प्रलतशत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
गररने अनमुान गररएको छ। र्द्यवप र्सलाई गैरकाननुी कार्ष मालनएको हुँदा ववश् वमा हनु े
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको पररमाणको वास्तववक दृष्र् पवहचान गनष कदठन रहेको छ। नपेालको 
सन्त्दभषमा समेत एकातर्ष  संवैधालनक रुपमा प्रत्र्ाभतू नागररकको सम्पन्त्िसम्बन्त्धी हकलाई 
अनलु्घनीर् मौललक हकको रुपमा संवैंधालनक उपचारको हकसवहत संरन्त्ित गररएको छ भन े
अकोतर्ष  गैरकाननुी स्रोतबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िलाई औपचाररक अथषतन्त्रमा प्रवेश हनु नददई 
वविीर् स्वच्छता कार्म गदै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग अन्त्तराषविर् 
मापदण्डहरूको पालना गनुषपने उलतकै चनुौतीपूणष न्त्जम्मेवारी रहेको छ। 
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उपरोक्त आधारमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण एकातर्ष  राविर् आवश्र्कताको ववर्र् हो 
भने अकाषतर्ष  अन्त्तराषविर् दावर्त्वको ववर्र् हो भने्नमा वववाद छैन। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारण प्रणालीमा जोन्त्खमका िेरहरु पवहचान गरी उपर्कु्त काननुी, कार्षववलधगत, 

प्रविर्ागत, प्रणालीगत र संरचनागत व्र्वस्था गरी सम्भाववत जोन्त्खमलाई न्त्रू्नीकरण गरी 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको ववश् वव्र्ापी मापदण्ड अनकूुल नेपाललाई सिम र सबल 
रािको रुपमा ववश् वसाम ुस्थावपत गनुष राज्र्को दावर्त्वको रुपमा रहेको छ।  

२. सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा जोन्त्खममा आधाररत पद्धलतको आवश्र्कता 

वविीर् कारबाही कार्षदलको लसर्ाररस नं.१ मा कुनैपलन मलुकुले सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
जोन्त्खमको पवहचान र मूल्र्ाङ्कन गरी ती िेरमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई केन्त्न्त्द्रत गरी 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीका जोन्त्खम न्त्रू्नीकरण 
गनुषपने व्र्वस्था रहेको छ। ववकासशील मलुकुहरूमा एकातर्ष  स्रोतसाधनको सीलमतता 
ववद्यमान हनु्त्छ भन ेअकोतर्ष  लनर्ामकीर्लगार्त समग्र िमता कमजोर हनु्त्छ। त्र्सैले ती 
मलुकुका लालग सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको जोन्त्खमलाई न्त्रू्नीकरण गनुष पलन उन्त्िकै चनुौतीपणुष 
हनु्त्छ। काननु कार्ाषन्त्वर्न र पालनाको कमजोर अवस्था, गरीवी, वेरोजगारी, असमानता, 
ववभेद, बवहष्करण आदद कारणहरुले लसजषना गने आपरालधक विर्ाकलापसमेत ववकासशील 
मलुकुका चनुौतीहरु हनु ् भने अकोतर्ष  सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा संलग्न पिले 
कमजोर लनर्मन र काननु कार्ाषन्त्वर्नको कमजोर अवस्थाको र्ाइदा उठाउँदै मलुकुहरुमा 
आपरालधक धनको कारोबार बढाउने सम्भावना ववद्यमान रहने हुँदा जोन्त्खममा आधाररत 
प्रणालीको अवलम्बन गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा राविर् प्राथलमकता केन्त्न्त्द्रत गनुषपने 
आवश्र्कता र अलनवार्षता लसजषना हुदैँ गएको अवस्था छ। र्सको लालग सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको जोन्त्खमका िेरहरू पवहचान र ववश् लेर्ण गरी जोन्त्खमको गम्भीरताको 
आधारमा बढी जोन्त्खमर्कु्त िेरमा सीलमत स्रोत साधनलाई केन्त्न्त्द्रत गरी र्सबाट सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारणको अपेन्त्ित नलतजा हालसल गनषको लालग जोन्त्खममा आधाररत पद्धलतको 
अवलम्बन जरूरी रहेको छ। जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन र न्त्रू्नीकरणको कार्षलाई समन्त्वर्ात्मक र 
अद्यावलधक रुपमा अगाडी बढाउनको लालग राविर् स्तरमा जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कनको संर्न्त्र 
बनाउने वविीर् कारबाही कार्षदलको लसर्ाररसमा भएको व्र्वस्थाअनरुुप सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
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तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी राविर् तथा िेरगत जोन्त्खम 
मूल्र्ाङ्कनसम्बन्त्धी कार्षको सहजीकरण तथा समन्त्वर् गने र जोन्त्खम व्र्वस्थापन तथा 
न्त्रू्नीकरणका लालग आवश्र्क नीलतगत तथा अन्त्र् उपर्कु्त व्र्वस्था गने र गराउन े
कार्षको लालग राविर् समन्त्वर् सलमलतको व्र्वस्था गररएको छ। 

आपराध र समाजको सम्बन्त्धलाई शरीर रोगको सम्बन्त्धको समकितामा हेनष सवकन्त्छ। 
जसरी शरीर रहेसम्म रोगको सम्भावना रहन्त्छ, त्र्सरी नै समाज रहेसम्म आपराधको 
सम्भावना रहन्त्छ। समाजको संरचना, संस्कार, मूल्र्, मान्त्र्ता, शैन्त्िक अवस्था, पेशा, व्र्ापार, 

व्र्वसार्, गररवी, वेरोजगारी, असमानता, द्वन्त्द्व, ववभेद र भौगोललक अवन्त्स्थलत जस्ता 
कुराहरुबाट पलन आपरालधक वातावरण प्रभाववत भइरहेको हनु्त्छ। आज ववश् वसाम ु
लागूऔर्धको कारोबार, हातहलतर्ारको अवैध कारोबार, मानव वेचववखन र ओसारपसार, 

भ्रष्टाचार, तस्करीलगार्तका आपराधहरुले आलथषक, सामान्त्जक र काननुी रुपमा चनुौती 
लसजषना गरेका छन।् र्स्ता आपराधहरुमा संलग्न पिको उद्दशे्र् अननु्त्चत आलथषक समवृद्ध 
हालसल गने रहेको हनु्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीले उपर्कु्त दृवष्टकोण 
अवलम्बन नगने हो भने र्स्ता आपरालधक कार्षहरुबाट व्र्न्त्क्तले प्राप्त गरेको सम्पन्त्िको 
प्रवेश सोझै औपचाररक िेरमा हनु गई र्सबाट आलथषक रुपमा वविीर् स्वच्छता, ववदेशी 
ववलनमर् संन्त्चलत, व्र्ापार तथा भकु्तानी सन्त्तलुनमा प्रलतकूल असर पनष जान्त्छ भन ेअकोतर्ष  
भर्रवहत वातावरणमा जीवन र्ापन गनष पाउने नागररक अलधकार कुन्त्ण्ठत हनु पगु्दछ। 
र्सबाट काननुी राज्र्को अवधारणागत मान्त्र्तामा िर्ीकरण हनु गई दण्डवहनता वृवद्ध हनु्त्छ 
भने आमनागररकको जीउ, ज्र्ान र सम्पन्त्िमालथ नै चनुौती लसजषना हनु पगु्दछ। सामान्त्जक 
रुपमा धनी र गररवको बीचको खाडल बढ्ने तथा असमानता र वेरोजगारीको लसजषना भई 
अन्त्ततिः लसङ्गो अथषव्र्वस्थामालथ नै चनुौती लसजषना भएर दीगो शान्त्न्त्त, ववकास, समवृद्ध र 
सशुासन कार्म गने राज्र्को उद्देश्र् कार्ाषन्त्वर्न हनु सक्दैन। उपरोक्त अनपेन्त्ित 
असरलाई मध्रे्नजर गदै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको दृवष्टकोणले जोन्त्खममा आधाररत 
प्रणाली अवलम्बन गनुष भनेको उपर्कु्त मापदण्डका आधारमा जोन्त्खमको दृवष्टकोणले 
सम्भाववत गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव बढी हनु ेिेरहरुको ववलभन्न सूचकहरुका आधारमा 
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समर्मै पवहचान गरी त्र्स्तो जोन्त्खम न्त्रू्नीकरण गनषका लालग राज्र्को प्राथलमकता केन्त्द्रीत 
गनुष हो भन्न सवकन्त्छ।  

उच्च जोन्त्खम र न्त्रू्न जोन्त्खमलाई समान वकलसमको दृवष्टकोण, ववलध र प्रविर्ा लागू गदाष 
त्र्सबाट लनिःसतृ पररणाम कल्पना गनष सवकदैंन। दृवष्टकोणमा हनुे लभन्नताले जोन्त्खमको 
पवहचान, मूल्र्ाङ्कन र बोध गने कुरामा नै लभन्नता लसजषना गदषछ। जसरी हृदर्घात भएर 
अस्पताल लगेको ववरामी र खटु्टा भाँन्त्चएर अस्पताल लगेको ववरामीमध्रे् न्त्चवकत्सकले 
पवहला कसलाई प्राथलमकता ददने भने्न ववर्र् ववरामीको संवेदनशीलता र रोगको प्रकृलतले 
लनधाषरण गदषछ, त्र्सरी नै उच्च जोन्त्खम र न्त्रू्न जोन्त्खम मध्रे् पवहला कुनलाई प्राथलमकता 
ददने भने्न ववर्र् त्र्स्तो जोन्त्खमबाट लसजषना हनुे पररणाम, जोन्त्खमले असर गरेको िेर र 
जोन्त्खमको गम्भीरताले लनधाषरण गदषछ। जोन्त्खमको पवहचान, मूल्र्ाङ्कन र ववश्लरे्ण लगार्त 
जोन्त्खमका सबै पिहरुको ववश् लेर्ण नगरी कार्षसम्पादन गदाष सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको 
अलभर्ान नै प्रभावकारी बन्न नसकी लनष्प्रभावी हनु पगु्दछ। राज्र्को प्राथलमकता लनधाषरण 
हदुैँन। उपर्कु्त नीलत तजुषमा भई कार्ाषन्त्वर्न हनु सक्दैन। जोन्त्खमलाई न्त्रू्नीकरण गने 
उपर्कु्त ववलध र पद्धलत तर्ार हनु सक्दैन र अपेन्त्ित नलतजा समेत हालसल गनष सवकदैँन। 
तसथष र्स असहजताको लनरुपण गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण अलभर्ानलाई सर्ल र 
नलतजामखुी बनाउन जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीको अवलम्बन गनुषपने आवश्र्कता रहेको 
छ।  

३. जोन्त्खममा आधाररत  प्रणालीको अवलम्बनमा ववभागको प्रर्ास 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणलाई नलतजामखुी 
र प्रभावकारी बनाई राज्र्को अन्त्तराषविर् दावर्त्व परुा गनष र राविर् वहत अनकूुल वविीर् 
स्वच्छता अलभवृवद्ध गरी आपराध न्त्रू्नीकरणमार्ष त ् स्वच्छ, सिम र समनु्नत अथषतन्त्रको 
लनमाषणका लालग जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीको अवलम्बन गनुष अत्र्ावश्र्क रहेको छ भन े
पाररस्पररक मूल्र्ाङ्कनको दृवष्टकोणबाट सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी अन्त्तराषविर् मापदण्ड पालना गने मलुकुको रुपमा दजष भई 
ववश् वसामू मलुकुको गौरव बढाउने एउटा आधारको रुपमा रहेको छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
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लनवारण प्रर्ोजनाथष सूचक संस्था, लनर्ामक लनकार्, काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार् र वविीर् 
जानकारी इकाई आपसमा मानव शरीरका अङ्ग जस्तै अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत रहेका हनु्त्छन।् 
सूचक संस्थाहरुले शङ्कास्पद सूचनाहरु वविीर् जानकारी इकाईमा संचार गदषछन ्र वविीर् 
जानकारी इकाईले ती सूचनाहरु इन्त्टललजेन्त्स प्रर्ोग गरी काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्मा 
पठाउँछ। काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्ले अनसुन्त्धान गरी न्त्र्ावर्क लनकार्मा पठाउँछन ्
र न्त्र्ावर्क लनकार्हरुले न्त्र्ावर्क लेन्त्सले दृश्र्ावलोकन गरी आपराध र सजार्को मारा 
लनधाषरण गने भएकाले र्ो प्रणालीमा राज्र्का सरकारी तथा लनजी िेरहरु एकै शरीरका 
ववलभन्न अंगको भलूमकामा रहेका हनु्त्छन।् र्ी प्रत्रे्क लनकार्ले आफ्नो भलूमका र 
कार्षिेरमा जोन्त्खमको पवहचान, मूल्र्ाङ्कन र ववश् लेर्ण गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी सवल वातावरण लनमाषणको 
न्त्जम्मेवारी वहन गनुषपने अवस्था छ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले कसरुको जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनका 
िममा जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीलाई अवलम्बन गने गरेको अवस्था छ। ववभागले 
कसरुको प्रारन्त्म्भक जाँचबझु, अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजनसम्बन्त्धी कार्षमा जोन्त्खममा 
आधाररत प्रणाली अवलम्बन गरी सम्भाववत जोन्त्खमका सबै आर्ामहरुलाई गाम्भीर्षताका 
आधारमा जाँचबझु एवं अनसुन्त्धानको चरणमा सम्बोधन गरी सो कार्षमा सीलमत स्रोत र 
साधनको अलधकतम उपर्ोग गदै जाँचबझु एवं अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी कार्षलाई वस्तगुत, 

वैज्ञालनक र प्रभावकारी रुपले उन्त्चत समर्मै सम्पन्न गरी स्वच्छ एवं ववश् वस्त अलभर्ोजनको 
आधार तर्ार गनष जोन्त्खममा आधाररत जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन सम्बन्त्धी 
मागषदशषन, २०७८ जारी गरेको छ। र्स मागषदशषनले जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली 
अवलम्बन गनुषपने अवस्थाहरू, जोन्त्खम पवहचानका आधारहरू, जोन्त्खमको गम्भीरता बढाउन े
तत्वहरू लगार्तका ववर्र्हरूमा र्सै मागषदशषनमा थप स्पष्ट पारेको छ। र्सका अलतररक्त 
ववभागले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी 
उजरुीहरूको छानववन र प्रारन्त्म्भक जोन्त्खम पवहचान गरी सोही आधारमा बाँकी कार्ष 
प्रविर्ाहरूलाई लछटो छररतो र गन्त्म्भरतासाथ अगाडी बढाउन ववभागका उपमहालनदेशकको 
संर्ोजकत्वमा न्त्स्िलनङ्ग सलमलत गठन गरी प्राप्त उजरुी वा सूचनालाई जोन्त्खमको आधारमा 
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ववलभन्न समूहमा वगीकरण गरर बढी गम्भीर प्रकृलतका उजरुीहरूलाई लछटो छररतो रुपमा 
अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन प्रविर्ामा अगाडी बढाउने अभ्र्ास गने गरेबाट ववभागले सूचना 
प्रालप्तको चरणबाटै जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गदै आएको छ भन्न सवकन्त्छ ।  

४. सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीको अन्त्तराविर् मापदण्ड र नपेाली 
सन्त्दभष 

आपराध लनवारणका केही लनन्त्श् चत लक्ष्र्हरु रहेका हनु्त्छन।् र्ौजदारी आपराधको सन्त्दभषमा 
चचाष गदाष र्ौजदारी काननु प्रणाली आपराधमा संलग्नलाई आपरालधक कार्षको दावर्त्व 
बहन गराउने, आपराधको कारण पीलडत हनु पगेुका व्र्न्त्क्तलाई िलतपलुतष प्रदान गने, 

पनुस्थाषपना गने, हानी नोक्सानी असलु गराउने र समग्रमा सामान्त्जक मूल्र्मान्त्र्ता ववरोधी 
कार्षहरुलाई लनवारण गरी भर्रवहत वातावरणमा जीवन र्ापन गनष पाउने नागररक 
अलधकारको प्रत्र्ाभतूी गराउनेतर्ष   लन्त्ित हनु्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरु पलन र्ौजदारी काननुी प्रणालीको दार्रा बावहर 
नरहेकाले र्स प्रणालीले पलन र्ौजदारी ववलधशास्त्रीर् मान्त्र्ता, लसद्धान्त्त र दशषनलाई नै ग्रहण 
गदषछ। र्ो आपराधबाट कुनै व्र्न्त्क्त पीलडत नभई लसङ्गो राज्र् पीलडत हनु पगु्दछ। त्र्सैले 
र्ो प्रणालीको मलुभतू उद्देश्र् आपराधमा संलग्नलाई काननुी दावर्त्व बहन गराई 
आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि काननुको उन्त्चत प्रविर्ा बमोन्त्जम जर्त गरी 
मलुकुको अथषतन्त्र र वविीर् प्रणालीको स्वच्छता अलभवृवद्ध गनुष रहेको देन्त्खन्त्छ। 
आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको प्रवेश औपचाररक वविीर् िेरमा हनु नददनका लालग 
र्स प्रणालीमा वविीर् र गैरवविीर् पेशाकमी समेतका २ प्रकारका सूचक संस्थाहरुको 
व्र्वस्था भएको छ। ती सूचक संस्थाहरुले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणको प्रणालीगत दृवष्टकोणबाट जोन्त्खमको पवहचान, 

मूल्र्ाङ्कन र ववश् लेर्ण गनुषपने न्त्जम्मेवारी वहन गनुषपने हनु्त्छ। र्स्ता जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन र 
ववश् लेर्णका आधारहरुमा देशका भौगोललक प्रणालीगत रुपमा व्र्वन्त्स्थत सूचक संस्थाहरुका 
लनर्ामक लनकार्हरुले उपर्कु्त नीलत तथा कार्षववलधहरु तर् गरी सूचक संस्थाहरुको 
अनगुमन गनुषपने न्त्जम्मेवारी रहेको छ। सूचक संस्थाहरुले वविीर् जानकारी इकाईलाई 
गनुषपने शङ्कास्पद सीमा कारोबार र शङ्कास्पद गलतववलधको प्रलतवेदनसम्बन्त्धी व्र्वस्थाले समेत 
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जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीको माग गदषछ। सो प्रणाली अवलम्बन गरी सूचक 
संस्थाहरुबाट हनुे ररपोवटषङले कसरुको जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनसमेतका प्रत्रे्क 
चरणहरुमा महत्वपूणष भलूमका खेल्नकुा साथै अनसुन्त्धानकारी लनकार्हरुले समेत आफ्नो 
िेरालधकार प्रर्ोगमा जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गने प्रमखु आधार खडा हनु 
जान्त्छ। सूचक संस्थाहरुले व्र्ावसावर्क सम्बन्त्ध स्थापना गदाष ग्राहक पवहचान गनुषपने, 

सरलीकृत र ववशेर् पद्धलत अवलम्बन गनुषपने, उच्च पदस्थ व्र्न्त्क्तहरुको पवहचानमा ववशरे् 
ध्र्ान ददनपुने, खास कारोबारमा ववशरे् ध्र्ान ददनपुने लगार्तका काननुी व्र्वस्थाहरुले 
सूचक संस्थाका हकमा जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीलाई ववशरे् जोड ददएको पाइन्त्छ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागबाट जारी भएको जोन्त्खममा आधाररत मागषदशषन, 

२०७८ को अध्र्र्न गदाष उक्त मागषदशषनले जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गनुषपने 
अवस्था, उक्त प्रणालीका सूचकहरु र जोन्त्खमको गम्भीरता बढाउने तत्वहरुको बारेमा स्पष्ट 
उल्लेख गरी र्ी व्र्वस्थाहरु ववभागको िेरालधकार अन्त्तगषतका कसरुको जाँचबझु, 

अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनका िममा अवलम्बन गनुषपने व्र्वस्था गरेको पाइन्त्छ। उक्त 
मागषदशषन राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन समेतलाई आधार मानी लनमाषण भएको 
देन्त्खन्त्छ। सोबमोन्त्जम वविीर् जानकारी इकाईबाट प्राप्त शङ्कास्पद कारोबारको प्रलतवेदनउपर 
थप सूचना बझु्ने िममा उक्त प्रलतवेदनमा उल्लेन्त्खत कारोबार रकम राविर् जोन्त्खम 
मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनमा वगीकृत उच्च जोन्त्खमर्कु्त आपराधको शे्रणीमा रहेको कुनै सम्बद्ध 
कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएमा, काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्बाट उच्च जोन्त्खमर्कु्त शे्रणीमा 
वगीकृत कसरुमा कारबाही चली प्राप्त सूचनाउपर जाँचबझु एवं अनसुन्त्धान गदाष सम्पन्त्ि 
प्राप्त भएको देन्त्खएमा, कुनै सम्बद्ध कसरुमा अदालतबाट मदु्दा रै्सला हुदँाका बखत मलुकुी 
आपराध संवहताको दर्ा ३८ को ववद्यमानता भएको पाइएमा र ती सम्बद्ध कसरुबाट प्राप्त 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण भए गरेको अवस्था पवुष्ट भएमा लगार्तका अवस्थाहरुमा जोन्त्खममा 
आधाररत प्रणाली अवलम्बन गनुषपने व्र्वस्था रहेको पाइएबाट उक्त मागषदशषनले जोन्त्खमका 
सबै आर्ामहरुलाई ववश् लेर्ण, मूल्र्ाङ्कन र पवहचानको दार्रामा ल्र्ाएको देन्त्खन्त्छ। त्र्सैगरी 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी मापदण्ड 
पालना नगने व्र्न्त्क्तको नागररकले नेपालमा गरेको कसरु, काननुी व्र्न्त्क्तको प्रर्ोग गरी 
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गरेको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण कसरु, वविीर् स्वच्छतामा खलल परु् र्ाई गरेको लगार्तका 
कसरुको गम्भीरता बवढ हनुे भने्न प्रावधान उक्त मागषदशषनमा देन्त्खएबाट प्रस्ततु मागषदशषनले 
FATF Recommendation को Immediate outcome no. ५, ६ र  ७ समेतका आधारहरुलाई 
ग्रहण गरी सम्बद्ध कसरुको जोन्त्खम र सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको जोन्त्खम समेतलाई 
अन्त्तराषविर् मापदण्ड अनकूुल कसरुको जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनका िममा 
आत्मसात गने काननुी र प्रविर्ागत आधार खडा भई जोन्त्खमको मूल्र्ाङ्कन र ववश् लेर्ण गने 
गरेको तथ्र् स्पष्ट हनु्त्छ।    

५. लनष्कर्ष र सझुावहरू 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरु अन्त्र् 
आपराधजन्त्र् कसरुहरुको सह उत्पादन हो। र्सको जोन्त्खम पवहचानको लालग समेत 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत सम्बद्ध कसरुहरुको पवहचान, त्र्सले वविीर् 
प्रणालीमा पाने प्रभावको सम्बन्त्धमा ववश् लेर्ण गनुषपने हनु्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण 
प्रर्ोजनाथष जोन्त्खमर्कु्त िेरको पवहचानको आधार मूख्र्तिः कसरुबाट लसन्त्जषत असर र 
त्र्सले पारेको प्रभाव, आपराधकताषको दोर्ीपना, कसरुले वविीर् िेरमा पारेको असर आदद 
कुराहरुको आधारमा हेनुषपने हनु्त्छ ।  

नेपालमा पलन सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ्ग) लनवारण ऐन, २०६४ र सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी राविर् रणनीलत 
तथा कार्षर्ोजना (२०७६-२०८१) ले समेत जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कनलाई वाध्र्कारी बनाए 
अनरुुप सम्बन्त्न्त्धत लनर्ामक लनकार्हरुले िेरगत जोन्त्खम पवहचान, मूल्र्ाङ्कन र ववश् लेर्ण 
गरी न्त्रू्नीकरणका लालग प्रभावकारी उपार्हरु अवलम्बन गनुषपने हनु्त्छ ।  

अतिः जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको जाँचबझु, अनसुन्त्धान र 
अलभर्ोजनमा प्रभावकारी रुपमा उपर्ोग गरी जोन्त्खम न्त्रू्नीकरण गनष लनम्न उपार्हरु 
प्रभावकारी हनुे देन्त्खन्त्छिः 
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क) जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कनलाई तथ्र् र तथ्र्ाङ्कमा आधाररत भएर लनर्लमत रुपमा अद्यावलधक 
गने, 

ख) सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ालापमा वविीर् लगानीको जोन्त्खम रहेका 
हरेक िेरको िेरगत जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कनलाई अलनवार्ष गने, 

ग) काननुी एवं नीलतगत व्र्वस्थालाई जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली सापेि बनाउन 
पररमाजषन गने, 

घ) उच्च जोन्त्खमर्कु्त िेरको जाँचबझु, अनसुन्त्धान, अलभर्ोजनमा स्रोत र साधनको 
ववलनर्ोजनलाई केन्त्न्त्द्रत गने, 

ङ) जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन र जोन्त्खममा आधाररत प्रणाली अवलम्बनको लालग संस्थागत तथा 
जनशन्त्क्तगत िमता ववकास गने, 

च) सम्बद्ध कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत सूचना र तथ्र्ाङ्कको आदानप्रदानलाई automated गदै 
आन्त्तररक समन्त्वर्लाई कार्ाषत्मक गराउन ेर  

छ) जोन्त्खमका िेरमा हनु ेजाँचबझु, अनसुन्त्धान, अलभर्ोजनलाई सहजीकरण गनष अन्त्तराषविर् 
सहर्ोग र पारस्पररक काननुी सहार्तालाई पररचालन गने। 
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सन्त्दभष सामग्रीहरूिः 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ्ग) लनवारण ऐन, २०६४  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ्ग) लनवारण लनर्मावली, २०७३  

 FATF Recommendation and Methodology 

 जोन्त्खममा आधाररत जाँचबझु अनसुन्त्धान एवं अलभर्ोजनसम्बन्त्धी मागषदशषन, २०७८ 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतन्त्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण सम्बन्त्धी 
राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदन, २०२० 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवनदी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्वन्त्धी राविर् 
रणनीलत तथा कार्षर्ोजना (२०७६-२०८१) 

 https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html 
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साराशं 

राजश्व चहुावट तथा छलीजस्ता सम्बद्ध कसरुबाट आन्त्जषत आम्दानीबाट सङ्कललत कालो धनलाई 
उपर्ोग गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गने आपरालधक अभ्र्ास ववश्वव्र्ापी शासकीर् समस्र्ाको रुपमा 
रहेको छ। र्स आलेखमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण ऐन, 2064 ले सूचीकृत गरेको बन्त्िस 
वटा वगषका सम्बद्ध कसरुमध्रे् उच्च जोन्त्खममा पने राजश्व चहुावटको कसरुको दृवष्टकोणबाट 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुको जोन्त्खम उजागर गने र लतनको समाधानमा हाल भइरहेका 
प्रर्ासका अलतररक्त सधुारका लालग सझुाव पेश गने जमको गररएको छ। आगामी समर्मा 
अनौपचाररक अथषतन्त्रलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा राजनीलतक 
नेततृ्वको दृढता एवम ्दूरदन्त्शषता हनुपुदषछ। र्समा प्रशासलनक सबलीकरण एवम ्व्र्ावसावर्कता, 
नीलतगत न्त्स्थरता, सामान्त्जक समथषन र नागररक लनगरानीमा वृवद्ध गरी लन्त्ित गन्त्तव्र्मा अवश्र् 
पगु्न सवकन्त्छ। 

 

ववर्र् प्रवेश 

राजश्वसम्बन्त्धी नीलत तजुषमा, कार्ाषन्त्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने प्रर्ोजनको लालग स्थापना 
भएका लनकार्हरु एवं त्र्स्ता लनकार्हरुबाट प्रवाह हनुे सेवा सवुवधा लगार्तको समग्रतालाई 
राजश्व प्रशासनको रुपमा बझु्न सवकन्त्छ । नेपालमा राजश्वसम्बन्त्धी नीलत तजूषमा गने काममा अथष 
मन्त्रालर् र सम्बद्ध ववभागहरु र राजश्वसम्बन्त्धी नीलत कार्ाषन्त्वर्नमा सम्बन्त्न्त्धत ववभाग र 
अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरुको अग्रणी भलूमका रहेको छ । भन्त्सार राजश्वको प्रशासन भन्त्सार ववभाग 
र अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरुले, आन्त्तररक राजश्वको प्रशासन आन्त्तररक राजश्व ववभाग र 
अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरुले गदै आएका छन।् राजश्व अनसुन्त्धान ववभागले राजश्व चहुावट 
लनर्न्त्रणमार्ष त राजश्व असलुीलाई परोि रुपमा सहर्ोग परु् र्ाइरहेको छ । सावषजलनक ववि 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा सरोकारवाला लनकार्बीच 
अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्वर् 

 पूणष बहादरु बराम 

शाखा अलधकृत 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 
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व्र्वस्थापन ताललम केन्त्द्रले राजश्व प्रशासनमा कार्षरत जनशन्त्क्तको िमता अलभवृवद्ध गने 
ताललमहरु सञ्चालन गने गदषछ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी सम्बन्त्धी कसरुको जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन 
सम्बन्त्धी कार्ष गदै आइरहेको छ। मालपोत कार्ाषलर्हरुले घरजग्गा रन्त्जिेशन दस्तरु र 
घरजग्गाको कारोबारमा लाग्न े प ुजँीगत लाभकर असलु गदषछन ् भने र्ातार्ात व्र्वस्था 
कार्ाषलर्हरुले सवारी साधन रन्त्जिेशन र सवारी साधन कर असलु गने गदषछन।् राजश्व 
सङ्कलनसँग सम्बन्त्न्त्धत र्ी प्रमखु लनकार्हरुबीच र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र र्ी 
लनकार्हरुबीचको सहकार्ष̧  समन्त्वर् र सहर्ोग प्रभावकारी भएमा मार मलुकुमा औपचाररक 
अथषतन्त्र र्स्टाउन,े करको दार्रामा आउनपुने सबै कारोबार दार्रामा आउने, करदाताहरुले 
वास्तववक कारोबार प्रस्ततु गरी कर लतने वातावरण लसजषना हनु ेर राजश्व सङ्कलनमार्ष त देशलाई 
समदृ्ध बनाउन सवकने देन्त्खन्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको िमता अलभवृवद्धबाट 
पलन सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा प्रभावकाररता आउने लनन्त्श्चत छ । 

राजश्व 

राजश्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ ले प्रचललत काननुबमोन्त्जम नेपाल 
सरकारलाई लतनुष, बझुाउनपुने भन्त्सार महसलु, अन्त्तिःशलु्क, मूल्र् अलभवृवद्ध कर, आर्कर, सवारी 
साधन कर, घर जग्गा बहाल कर, सम्पन्त्ि कर, घरजग्गा रन्त्जिेशन दस्तरु र प्रचललत 
काननुबमोन्त्जम लाग्ने अन्त्र् कर र गैर-करलाई राजश्वको पररभार्ामा समेटेको छ। भ्रष्टचार 
लनवारण ऐन, २०५९ ले प्रचललत काननुबमोन्त्जम नेपाल सरकार वा सावषजलनक संस्थालाई लतनुष 
वा बझुाउनपुने कुनै पलन प्रकारको कर, महसलु, दस्तरु, शलु्क, रोर्ल्टी, जररवाना तथा र्स्तै 
प्रकारका अन्त्र् रकम सम्झनपुछष र सो शब्दले त्र्स्तो कर, महसलु, दस्तरु, शलु्क, रोर्ल्टी तथा 
र्स्तै प्रकारका अन्त्र् रकममा लाग्ने, ब्र्ाज वा जररवाना समेतलाई जनाउँछ भनी राजश्वको 
पररभार्ा गरेको छ। शान्त्ब्दक वहसाबले हेदाष राजश्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) ऐनले 
भन्त्दा भ्रष्टचार लनवारण ऐनले गरेको राजश्वको पररभार्ा व्र्ापक अथष ददने खालको देन्त्खन्त्छ। जे 
होस ् सरकारको सवषसन्त्ञ्चत कोर्मा जम्मा हनुे गरी सङ्कलन गररएको रकम नै राजश्व हो। 
राजश्वलाई कर राजश्व र गैर-कर राजश्वमा वगीकरण गररएको छ। कर राजश्वलाई प्रत्र्ि कर 
र अप्रत्र्ि कर गरी दईु भागमा ववभाजन गररएको छ। 
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राजश्व प्रशासन 

राजश्वसम्बन्त्धी नीलत तजुषमा, कार्ाषन्त्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने प्रर्ोजनको लालग स्थापना 
भएका लनकार्हरु एवं त्र्स्ता लनकार्हरुबाट प्रवाह हनुे सेवा सवुवधा लगार्तको समग्रतालाई 
राजश्व प्रशासनको रुपमा बझु्न सवकन्त्छ । नेपालमा कर राजश्वको प्रशासनमा अथष 
मन्त्रालर्अन्त्तगषतका लनकार्हरु सालधकार एवं न्त्जम्मेवार लनकार्को रुपमा रहेका छन ्। गैर-कर 
राजश्व प्रशासनमा भने नेपाल सरकारका ववलभन्न मन्त्रालर् र अन्त्तगषतका लनकार्हरु संलग्न 
रहेका छन ्। अथष मन्त्रालर् र अन्त्र् मन्त्रालर् अन्त्तगषतका राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत मूख्र्-
मूख्र् लनकार्हरु देहार्अनसुार छन:् 
१.  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ाषलर् र अथष मन्त्रालर् अन्त्तगषतका राजश्व प्रशासनसगँ 

सम्बन्त्न्त्धत लनकार्हरुिः 
१.१ आन्त्तररक राजश्व ववभाग र अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरु : आन्त्तररक राजश्वको प्रशासन गनष 

गठन भएको आन्त्तररक राजश्व ववभागको स्थापना २०५८ सालमा भएको हो। 
साववकको कर ववभाग र मूल्र् अलभवृवद्ध कर ववभाग एक आपसमा गालभएर र्ो 
ववभाग बनेको हो। र्सले मूल्र् अलभववृद्ध कर, आर्कर, अन्त्त:शलु्क, न्त्शिा सेवा 
शलु्क र स्वास्थ्र् सेवा कर लगार्तका आन्त्तररक करहरुको प्रशासन गदषछ। 
ववभागअन्त्तगषत एउटा ठूला करदाता कार्ाषलर्,  एउटा मध्र्मस्तरीर् करदाता 
कार्ाषलर्, 43 आन्त्तररक राजश्व कार्ाषलर् र 39 करदाता सेवा कार्ाषलर्हरु गरी 
84 कार्ाषलर्हरु सञ्चालनमा रहेका छन ्। र्ी कार्ाषलर्हरुबाट करदाता सेवा, कर 
सङ्कलन र कर परीिण तथा अनसुन्त्धान लगार्तका कार्षहरु कार्षमूलक सङ्गठन 
संरचनामार्ष त हनु ेगदषछन।्  

१.२ भन्त्सार ववभाग र अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरु: भन्त्सार प्रशासनको  न्त्जम्मेवारी भन्त्सार 
ववभाग र अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरुलाई रहेको छ । र्स ववभागअन्त्तगषतका भन्त्सार 
कार्ाषलर्हरुले भन्त्सार महसलु लगार्त आर्ात लबन्त्दमुा असलु हनुे मूल्र् अलभवृवद्ध 
कर, अन्त्त:शलु्क, कृवर् सधुार शलु्क, पूवाषधार कर लगार्तका शीर्षकमा राजश्व सङ्कलन 
गदैआएका छन ् । र्स ववभागअन्त्तगषत भन्त्सार जाचँपासपलछको परीिण कार्ाषलर्, 

लरभवुन ववमानस्थल भन्त्सार कार्ाषलर् एवम ्39 वटा मूल भन्त्सार कार्ाषलर् र १3३ 
वटा छोटी भन्त्सार कार्ाषलर्हरु रहेका छन ् । भन्त्सार प्रशासनको भलूमका सीमा 
व्र्वस्थापन, व्र्ापार सहजीकरण, सामान्त्जक सरुिा र राजश्व सङ्कलन भएता पलन 
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नेपालको सन्त्दभषमा भन्त्सार प्रशासनको मूख्र् ध्र्ान राजश्व सङ्कलन मै केन्त्न्त्द्रत भएको 
पाइन्त्छ। 

१.३ राजश्व अनसुन्त्धान ववभाग र र्स अन्त्तगषतका कार्ाषलर्हरु:  राजश्व चहुावट लनर्न्त्रणको 
मूख्र् उद्देश्र् राखेर वव.सं. २०५० सालमा र्ो ववभागको स्थापना भएको हो। र्स 
ववभागले राजश्व चहुावट लनर्न्त्रण गनष राजश्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा लनर्न्त्रण) 
ऐन, २०५२ अन्त्तगषतको कसरुको अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनसम्बन्त्धी कार्ष गदै 
आइरहेको छ । र्स ववभागले ववदेशी ववलनमर्सम्बन्त्धी कारोबारलाई व्र्वन्त्स्थत 
गराउन र सोको अपचलन हनु नददन ववदेशी ववलनमर् (लनर्लमत गने) ऐन, २०१९ 
को कार्ाषन्त्वर्न गने काम पलन गदषछ । ववभागअन्त्तगषत हाल ववलभन्न स्थानमा ४ 
बटा कार्ाषलर्हरु रहेका छन ्।  

१.४ सावषजलनक ववि व्र्वस्थापन ताललम केन्त्द्र: सावषजलनक ववि व्र्वस्थापन ताललम केन्त्द्रले 
राजश्व प्रशासन र आलथषक प्रशासनमा कार्षरत जनशन्त्क्तलाई सेवा प्रवेश ताललम, 

सेवाकालीन ताललम र अन्त्र् अलभमखुीकरण ताललमहरु सञ्चालनमार्ष त ् जनशन्त्क्तको 
िमता अलभवृवद्ध गरी राजश्व प्रशासनको िेरमा सहर्ोग परु् र्ाइ रहेको  

छ । 

२. अन्त्र् मन्त्रालर् अन्त्तगषतका राजश्व प्रशासनसगँ सम्बन्त्न्त्धत मूख्र् लनकार्हरुिः 
 मालपोत कार्ाषलर्हरु : भलूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्रालर्, भलूम 

व्र्वस्थापन तथा अलभलेख ववभागअन्त्तगषतका १31 मालपोत कार्ाषलर्हरुले घरजग्गा 
रन्त्जिेशन दस्तरु, सेवा शलु्क र रोक्का दस्तरु लगार्तका शीर्षकमा राजश्व असलु गदषछन।् 
मालपोत कार्ाषलर्हरुले आर्कर ऐन, २०५८ अनसुार असलु हनुे प ुजँीगत लाभकरमध्रे् 
घरजग्गाको कारोबारमा असलु हनुे प ुजँीगत लाभकर पलन सङ्कलन गने गदषछन।्  

३. सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग : र्ो ववभाग २०६८ सालमा स्थापना भएको हो। 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको 
अनसुन्त्धान गरी मदु्धा दार्र गने र्स ववभागको न्त्जम्मेवारी रहेको छ। सम्बद्ध कसरु वा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसँग प्रत्र्ि सम्बन्त्न्त्धत कसरुबाट प्रत्र्ि वा परोि रुपमा प्राप्त गरेको वा 
हालसल गरेको र सोबाट बढे बढाएको जनसुकैु प्रकारको सम्पन्त्िलाई कसरुबाट प्राप्त 
सम्पन्त्ि भलनन्त्छ । त्र्स्तो गैरकाननुी सम्पन्त्ि प्राप्त गरेमा, प्रर्ोग गरेमा, धारण गरेमा, वा 
कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनिःसगष, कारोबार वा सो उपरको 
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अलधकार वा स्वालमत्व छले वा वदलेमा वा गैरकाननुी स्रोत लकुाउने, छल्ने लगार्तका 
लनर्ेलधत कार्षहरु गरी गराई आपराधजन्त्र्कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िलाई काननुी स्वरुप ददन े
काम कारबाही एवं प्रर्ास गरेमा त्र्स्तो कार्ष सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु हनुे काननुी 
व्र्वस्था रहेको छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ ले 
ववलभन्न ३२ बगषका र्ौजदारी चरररका आपराधहरुलाई सम्बद्ध कसरुको रुपमा सचुीकृत 
गरेको पाइन्त्छ। त्र्समध्रे् भ्रष्टचार तथा घसु, भन्त्सार, अन्त्त:शलु्क तथा करसम्बन्त्धी तस्करी, 
प्रत्र्ि र अप्रत्र्ि कर चहुावट, ववदेशी ववलनमर् अपचलन, र्ातार्ात व्र्वसार्, घर, जग्गा र 
सम्पन्त्िसम्बन्त्धी कसरुहरु पलन सम्बद्ध कसरुअन्त्तगषत पदषछन।् र्ी ववर्र्हरु कुनै न कुनै 
वहसाबले राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खन्त्छन ्। र्स्ता सम्बद्ध कसरु उपर कारबाही 
गने काननु, वैधालनक लनकार् र छानलबन गरी कारबाही गने लनकार् र्रक-र्रक रहेका 
छन।् त्र्स्ता लनकार्हरुले कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत ववर्र्मा अनसुन्त्धान तहकीकात 
गररसकेपलछ सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा थप अनसुन्त्धान गनुषपने देन्त्खएमा  सोसम्बन्त्धी 
सूचना सम्पन्त्ि शदु्धीकरण ववभागमा पठाउनपुने काननुी व्र्वस्था ऐनको दर्ा २५ को 
उपदर्ा (२) मा रहेको छ ।  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान लनवारण र राजश्व प्रशासनसगँ सम्बन्त्न्त्धत लनकार्बीचको 
अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्वर्का सवालहरु 

 नेपाल सरकारका जनुसकैु लनकार्हरुले सम्पादन गने कार्षहरु एक अकोसँग प्रत्र्ि वा 
परोि रुपमा अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत रहेका हनु्त्छन।् र्ी लनकार्हरुबीचको समन्त्वर् र सहकार्ष 
जलत धेरै मजबतु हनु सक्र्ो कार्षसम्पादनमा उलत नै प्रभावकाररता आउन सक्दछ। सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत लनकार्हरुबीचको 
अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्वर् पलन ज्र्ादै महत्वपूणष रहेको छ। राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत 
लनकार्हरुले सम्बद्ध कसरुमा कारबाही चलाएपलछ र्दद त्र्ो ववर्र् सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसँग 
पलन सम्बन्त्न्त्धत ववर्र् रहेछ भन े त्र्सको अनसुन्त्धान गरी कारबाही चलाउन सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा पठाउनपुदषछ। तसथष राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत लनकार् 
र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग कार्षप्रकृलतको वहसाबले पलन एक अकाषका 
अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत छन ्र वर्नको बीचमा समन्त्वर् जरुरी देन्त्खन्त्छ। 

 राजश्व प्रशासनमध्रे् भन्त्सार प्रशासनले लनर्लमत राजश्व असलुीको साथसाथै तस्करी गरी वा 
चोरी पैठारी गरी राजश्व लकुाउने लछपाउने उद्देश्र्ले गरेका कामकारबाहीलाई लनर्न्त्रण गने 
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काम गदषछ। तस्करी गरी कमाएको सम्पन्त्ि कुनै न कुनै तवरले वैध सम्पन्त्िमा रुपान्त्तरण 
गनष सम्बद्ध पिले ववलभन्न वकलसमका प्रर्ासहरु गने गदषछ। कसैले तस्करी वा चोरी पैठारी 
गरेर वा भन्त्सारमा मालवस्तकुो गलत घोर्णा गरेर राजश्व चहुावट गरेमा उसले राजश्व 
चहुावट गनुषको साथसाथै त्र्सरी कमाएको सम्पन्त्िलाई काननुी मान्त्र्ता ददलाउन कुनै न 
कुनै प्रर्ास पलन गरेको हनु्त्छ। भन्त्सार प्रशासनले राजश्व चहुावटको सम्बद्ध कसरुमा 
कारबाही गरेपश्चात त्र्स्तो सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गरेको कसरुमा अनसुन्त्धान गनष सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा पठाउनपुदषछ। 

 राजश्व प्रशासन सम्बन्त्धी लनकार्हरुले आन्त्तररक राजश्व सङ्कलनका अलतररक्त अन्त्त:शलु्क, 

मूल्र् अलभववृद्ध कर, आर्कर ऐनको अनपुालना नगरी राजश्व चहुावट गरेको पाइएमा त्र्स्तो 
कसरुमा कारबाही चलाउन े गदषछ। र्ो ववर्र् पलन सम्बद्ध कसरुअन्त्तगषत पदषछ। उक्त 
कसरुबाट आजषन गरेको सम्पन्त्िलाई ववलभन्न कृलरम उपार्हरु अवलम्बन गरी काननुी 
बनाउन गररन े विर्ाकलापहरु सम्पलत शदु्धीकरणसम्बन्त्धी कसरु हो। नक्कली लबलमार्ष त 
नक्कली खातापाता खडा गरी नक्कली नै कारोबार देखाउने तर काननुी स्रोत स्थावपत गनष 
त्र्स्तो कारोबारमा वा नार्ामा लाग्न े सबै वकलसमका राजश्व दान्त्खला गने, न्त्रू्न 
लबजकीकरण गरी र्थाथष कारोबार नदेखाउने र राजश्व नलतरी खरीद भएका वस्तहुरु राजश्व 
लतरेर खररद भएका वस्त ु तथा सेवासँग समानान्त्तर वहसावले कारोबार देखाउने तर कर 
दान्त्खला नगने, मेन्त्शनरी, इक्र्पु्मेन्त्टजस्ता पुजँीकृत गररने सम्पन्त्ि एवम ् भन्त्सार र मूल्र् 
अलभवृवद्ध कर छुट हनु े वस्तकुो अलधक मूल्र्ाङ्कन गरी बढी खचष देखाउने र त्र्स्तो 
विर्ाकलापबाट आन्त्जषत गैरकाननुी स्रोतलाई काननुी स्रोत बनाउने, कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि वा 
आर्लाई पुजँीको रुपमा र्मष वा कम्पनीमा प्रवेश गराउने र सोबाट वैध कारोबार गरेको 
देखाइ लाग्ने कर दान्त्खला गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गने, डाइरेक्टरबाट ऋण ललएको 
देखाउने र र्मषबाट डाइरेक्टरलाई ऋण वर्ताष ददएको देखाइ काननुी स्रोत बनाउन खोज्न े
लगार्तका विर्ाकलाप गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गनष सक्दछन ्। र्स्ता कसरुबाट राजश्व 
चहुावट भएकोमा राजश्व प्रशासनले कारबाही गरेपश्चात सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा 
अनसुन्त्धान गनष सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा पठाउनपुदषछ। 

 राजश्व अनसुन्त्धान ववभागले राजश्व चहुावट लनर्न्त्रण ऐन कार्ाषन्त्वर्नमार्ष त राजश्व चहुावट 
लनर्न्त्रण गने काम गरररहेको हनु्त्छ। सो िममा चोरी पैठारी वा आन्त्तररक 
ओसारपसारमार्ष त राजश्व चहुावट गने र त्र्सबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िलाई ववलभन्न माध्र्मबाट 
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वैध सम्पन्त्िमा पररणत गने काम गरेको हनु सक्दछ। ववदेशी मदु्रा अपचलनमार्ष त वा 
हणु्डी लगार्तका अन्त्र् मदु्रासम्बन्त्धी कारोबार गरी सम्पन्त्ि आजषन गरेको छ भन े त्र्स्तो 
ववर्र् पलन सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसँग सम्बन्त्न्त्धत ववर्र् भएकोले त्र्सको जानकारी सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा पठाउनपुदषछ। 

  सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले पलन सूचक संस्थामार्ष त प्राप्त सूचना वा अन्त्र् 
लनकार्ले सम्बद्ध कसरु उपरको कारबाहीपश्चात ् सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको ववर्र् आकवर्षत 
हनुेदेन्त्ख अनसुन्त्धानको लालग पठाएको ववर्र् वा ववभाग आर्ैं ले पूवषसविर्तापूवषक सूचना 
ललएको ववर्र् वा अन्त्र् व्र्न्त्क्त वा लनकार्ले उजरुीमार्ष त जानकारी गराएका ववर्र्मा 
अनसुन्त्धान तहकीकात गदै जाँदा राजश्व चहुावटसँग सम्बन्त्न्त्धत ववर्र् देन्त्खएमा राजश्व 
अनसुन्त्धान ववभाग, भन्त्सार ववभाग वा आन्त्तररक राजश्व ववभागमा जानकारी गराएर 
अन्त्तरलनकार् सहकार्ष र समन्त्वर्को काम गनुषपदषछ। 

  मालपोत कार्ाषलर्हरुले घर जग्गाको कारोबारमा असलु गनुषपने प ुजँीगत लाभकर असलु 
गदषछन।् कुनै व्र्न्त्क्त वा लनकार्ले घर जग्गाको कारोबार गदाष लेनदेन गने वास्तववक 
मूल्र्भन्त्दा सरकारी मूल्र्ाङ्कनको आधारमा रन्त्जिेशनमा कम मूल्र् देखाउने, पुजँीगत लाभकर 
लाग्ने अवस्था देन्त्खएमा जग्गाहरु टुक्र्र्ाएर लबवि गने, समर् र्रक र्रक पारेर एउटै 
व्र्न्त्क्तलाई जग्गा लबिी गने, घरबाटोको झटुा कागज तर्ार गरी कम मूल्र्ाङ्कन देखाउन,े 

खररद मूल्र् र जग्गा प्लवटङ गदाष र्सको पूवाषधारमा गररने खचष बढी देखाउने लगार्तका 
काम गरी रन्त्जिेशन दस्तरुको अलवा पुजँीगत लाभकर छली गनष सक्दछन ् । र्सको 
अलतररक्त रू. ५० लाखभन्त्दा मालथको कारोबारमा बैवङ्कङ्ग प्रणालीमार्ष त ्भकु्तानी ददनपुनेमा 
सो नगरी आलथषक ऐनको प्रावधान उल्लघन गने र औपचाररक आलथषक विर्ाकलापलाई 
प्रोत्साहन नगने काम समेत भइरहेको हनु सक्दछ । मालपोतमा घरजग्गाको मूल्र्ाङ्कन 
र्थाथषपरक घोर्णा नगररएको कारण रन्त्जिेशन दस्तरुलगार्तका दस्तरु र पुजँीगत लाभकर 
चहुावट हनुे साथै घरजग्गा लबिेता वा कारोबारकताषले आजषन गरेको आर्को वैध स्रोत 
पषु्टी नहनुे अवस्था रहन्त्छ । त्र्सैगरी घरजग्गाको िेरमा गैरकाननुी स्रोतबाट आजषन 
भएको रकम लगानी गने र त्र्सलाई काननुी स्रोतमा पररणत गने काम पलन भइरहेको हनु 
सक्दछ।  
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ववद्यमान व्र्वस्थाको स्मरण 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण र राजश्व प्रशासन लगार्तका सम्बद्ध लनकार्हरुबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध 
सदुृढ बनाउन तथा समन्त्वर् र सहकार्षलाई प्रभावकारी बनाउन देहार्का प्रर्ासहरु भएका छन:् 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी 
राविर् रणनीलत तथा कार्ाषर्ोजना (2076-2081) कार्ाषन्त्वर्नमा रहेको छ। 
त्र्सैगरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा मूल काननुको रुपमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी 
लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, 2064 तथा त्र्स काननुलाई सरलीकृत गनषको लालग 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण लनर्मावली, 2073 तथा कार्षववलध कार्ाषन्त्वर्नले थप 
सहर्ोग परु् र्ाएको छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा लनर्न्त्रण 
तथा अन्त्तरदेशीर् आपराधमा संलग्न अपराधीलाई सपदुषगी काननुी व्र्वस्था गनष 
सपदुषगी ऐन, 2070 र पारस्पाररक काननुी सहार्ता ऐन, 2070 कार्ाषन्त्वर्नमा रहेको 
छ।  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरु 
लनवारण गने सम्बन्त्धमा अन्त्तरलनकार् समन्त्वर् गनष र नेपाल सरकारलाई आवश्र्क 
सझुाव ददन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ाषलर्को सन्त्चवको संर्ोजकत्वमा ११ 
सदस्र्ीर् राविर् समन्त्वर् सलमलत रहेको छ। 

 राविर् समन्त्वर् सलमलतलाई सहर्ोग परु् र्ाउन र राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन गनष नेपाल 
राि बैङ्कका डेपटुी गभनषरको संर्ोजकत्वमा कार्ाषन्त्वर्न सलमलत रहेको छ। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र अन्त्र् लनकार्हरुबीच समन्त्वर् गनष अथष 
मन्त्रालर्मा आलथषक नीलत ववश्लरे्ण महाशाखा रहेको छ। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको 
अनसुन्त्धानको लसललसलामा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले कुनै लनकार् वा 
सावषजलनक संस्थाको सहर्ोग माग गरेमा सहर्ोग गनुषपने व्र्वस्था रहेको छ। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरु 
मालनने कार्ष प्रचललत अन्त्र् काननुबमोन्त्जम दण्डनीर् हनुे रहेछ भने सो काननुअनसुार 
सम्बद्ध कसरुमा पलन मदु्दा दार्र गनष सवकने र अन्त्र् कुनै काननुअन्त्तगषतको कसरुमा 
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संलग्न व्र्न्त्क्तले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानीसम्बन्त्धी कसरु मालनन ेकार्ष गरेको देन्त्खएमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण ऐनअनसुार पलन 
मदु्दा दार्र गनष सवकने व्र्वस्था सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण ऐनमा रहेको छ। र्सको 
जानकारी अनसुन्त्धान गने सम्बन्त्न्त्धत लनकार् वा अलधकारीले कसरुको अनसुन्त्धान गने 
न्त्जम्मेवारी पाएको सम्बद्ध लनकार् वा अलधकारीलाई ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ। 

 प्रचललत काननुबमोन्त्जम सम्बद्ध कसरुमा मदु्दा नचलेको वा चलेकोमा पलन नठहरेको 
कारणले मार कुनै सम्पन्त्ि कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि भएको देन्त्खएमा सोको सम्बन्त्धमा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी कसरुमा मदु्दा चलाउन र सजार् गनष बाधा नपने व्र्वस्थाले 
सम्बद्ध कसरुबाट कुनै वकलसमले उन्त्मनु्त्क्त पाए पलन सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु 
प्रमान्त्णत भएमा सो कसरुबाट उन्त्मनु्त्क्त नपाउने काननुी व्र्वस्था रहेको छ। 

 अथष मन्त्रालर्अन्त्तगषतका ववभागका ववभागीर् प्रमखुहरुका बीचमा सूचना आदानप्रदान 
र एक अको ववभागका काममा समन्त्वर् ल्र्ाउन ववभागीर् प्रमखुहरुको बैठक लनर्लमत 
गने गरी संर्न्त्र बनाइएको छ। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत मूख्र्-मूख्र् 
लनकार्हरुबीच सहकार्ष, समन्त्वर् र सूचना आदान प्रदानमा सहजता ल्र्ाउन समझदारी 
परमा हस्तािर भएको छ। 

 संस्थागत प्रबन्त्धको वहसाबले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग, वविीर् जानकारी 
इकाई, सूचक संस्थाहरु, काननु कार्ाषन्त्वर्न गने र लनर्मनकारी लनकार्, प्रहरी प्रशासन 
लगार्तका सम्बद्ध कसरुमा कारबाही गने ववलभन्न लनकार्हरुको व्र्वस्था रहेको छ। 

 

राजश्व चहुावट लगार्त सम्बद्ध कसरु र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण सम्बन्त्धमा देन्त्खएका समस्र्ा 
तथा चनुौती 
 आपराध लनवारण गरी भर्रवहत वातावरणमा जीवन र्ापन गनष पाउन ेनागररक अलधकारको 

संरिण गनुष राज्र्को दावर्त्व हो भने नागररकको मौललक हकको ववर्र् हो । सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको कसरु अन्त्र् र्ौजदारी चरररका सम्बद्ध कसरु भनी तोवकएका आपराधका 
आधारमा हनुे नवीन प्रकृलतको वविीर् आपराध भएकाले अन्त्र् वविीर् आपराधहरु जस्तो 
राजश्व चहुावट, बैवङ्कङ्ग कसरु जस्ता वविीर् आपराधहरुसगँ र्ो आपराधको लनकटम सम्बन्त्ध 
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रहने गदषछ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा कुनै एक मार रािको भलूमका पर्ाषप्त र 
प्रभावकारी नहनु े भएकाले ववश्वव्र्ापी समन्त्वर् सहकार्ष आवश्र्क रहेको महससु गरी 
वविीर् कारबाही कार्षदल, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूह 
जस्ता संर्न्त्रहरुको व्र्वस्था भएको पाइन्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीको मखु्र् 
उद्देश्र् आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िको प्रवेश बैङ्क तथा वविीर् संस्था र 
औपचाररक िेरमा भर्ो भने त्र्सले वविीर् स्वच्छतालाई हालन गरी समग्रमा मलुकुको 
अथषतन्त्रमा चनुौती लसजषना गदषछ । नेपाल सन ्२००२ मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका 
लालग एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूहको सदस्र्ता ललएपश्चात ऐन जारी गने र अन्त्र् 
संरचनागत आधारहरु खडा गने कार्षको थालनी भएको पाइन्त्छ, तथावप नेपालले र्स िेरमा 
हाल अनेकौ चनुौतीहरुको सामना गरररहेको अवस्था छ । उपरोक्त पषृ्ठभलूममा देन्त्खएका 
समस्र्ा तथा चनुौतीहरुलाई र्स प्रकार उल्लेख गररएको छिः- 
 कर तथा गैर-कर राजश्व सङ्कलनलामा संलग्न अन्त्र् लनकार्हरुसँगको सहकार्ष, 

समन्त्वर् र सूचना आदानप्रदानको कार्ष प्रभावकारी हनु नसक्दा राजश्व सङ्कलनमा 
अपेन्त्ित लक्ष्र् हालसल गनष कदठन हनु ु स्वभाववकै हो । अतिः राजश्व प्रशासनलाई 
समन्त्वर्ात्मक र सहर्ोगात्मक रुपमा अगालड बढाउनपुने देन्त्खन्त्छ ।  

 सम्बद्ध कसरुमा कारबाही गने लनकार् तथा अलधकारीहरुलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
लनवारणको दृवष्टकोणबाट ताललम तथा प्रन्त्शिणमार्ष त िमता ववकास गनष सवकएको 
देन्त्खदैँन। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा कार्षरत जनशन्त्क्तलाई राजश्व र राजश्व 
चहुावटको ववर्र् एवम ्राजश्व प्रशासनमा कार्षरत जनशन्त्क्तलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
ववर्र्मा ज्ञान, सीप तथा अनभुव आदानप्रदान गने अभ्र्ास हालसम्म पलन भएको 
देन्त्खदैंन। 

 आन्त्तररक राजश्व ववभागमा रहेको करदातको अलभलेख सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान 
ववभागले प्राप्त गने र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा अनसुन्त्धान प्रविर्ामा 
रहेको करदाताको सूचना आदानप्रादान गने कार्षलाई सहज बनाउन सवकएको छैन ।  
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 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा अनसुन्त्धान गने ज्ञान, सीप र िमतार्कु्त दि 
जनशन्त्क्तको अभाव रहेको छ र छोटो अवलधमा सरूवा भई जाने र आउन े िम 
लनरन्त्तर रहने गरेको देन्त्खएको छ। 

 सम्बद्ध लनकार्हरुमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको ववर्र्मा के सूचना ददने भने्न प्रर्ाप्त 
जानकारी अभाव रहेको अवस्था छ। 

 सूचक संस्थाहरु, लनर्ामक लनकार्हरु र काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुबीचको 
सहकार्ाषत्मक भलूमका प्रभावकारी देन्त्खन सकेको छैन। 

 सरुाकी तथा लनगरानी गने, सूचना खररद गने जस्ता सकु्ष्म जानकारी ललन े ववर्र्हरु 
प्रभावकारी देन्त्खएको छैन। 

 सम्पन्त्ि खररद वविी गदाष कर चकु्ता प्रमाणपर अलनवार्ष गने प्रणालीको स्थापना हनु 
सकेको छैन। 

अलतररक्त सधुारका लालग आगामी कार्षददशा 
 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण रणनीलत 

तथा कार्षर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्नका लालग वावर्षक नीलत, कार्षिम तथा बजेट 
ववलनर्ोजन गरी मूल्र्ाङ्कनका पररसूचक अनसुार कार्षसम्पादन गनष तत ् तत ् लनकार्लाई 
न्त्जम्मेवार बनाउनपुदषछ।  

 राजश्व चहुावट तथा कर छलीसम्बन्त्धी सम्बद्ध कसरुमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान गनष 
अथष मन्त्रालर्ले राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत लनकार्हरुका बीचमा र सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
अनसुन्त्धान ववभाग र त्र्स्ता लनकार्हरुको बीचमा समन्त्वर्ात्मक भलूमका खेल्नपुने 
देन्त्खन्त्छ। 

 कर तथा गैर-कर राजश्व सङ्कलनलामा संलग्न अन्त्र् लनकार्हरुसँगको सहकार्ष, समन्त्वर् र 
सूचना आदानप्रदानको लालग नेपाल राि बैङ्क मातहत रहेको वविीर् जानकारी इकाई ( 

Financial Information Unit-FIU ) जस्तै: एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरी 
कार्ाषन्त्वर्नमा ल्र्ाउन उपर्कु्त देन्त्खन्त्छ। र्सका साथै भन्त्सार ववभागको आर्ात लनर्ाषतको 
तथ्र्ाङ्कलाई आसीकुडा (  ASYCUDA )बाट आन्त्तररक राजश्व ववभागको अवर्सर पोटषल ( 

Officer Portal )बाट ललन सवकने र अनसुन्त्धान गनष सवकने व्र्वस्था भए जसरी सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागले सूचक संस्थाहरुबाट ववद्यतुीर् सञ्जालबाट सूचना ललन सवकन े
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गरी वेभमा आधाररत एकीकृत सूचना प्रणाली (  Web Based Integrated Information 

System ) स्थापना गनुषपने देन्त्खएको छ। र्सले गदाष परम्परागत प्रणालीमा आधाररत भएर 
हलुाकमार्ष त पराचार गदाष सूचना सङ्कलनमा अलधक लागत र समर् खपत भई 
अनसुन्त्धानमा वढलाई हनुे र प्रगलत न्त्र्नु देन्त्खने अवस्थामा सधुार ल्र्ाउन सवकन्त्छ। 

 राविर् समन्त्वर् सलमलत र कार्ाषन्त्वर्न सलमलतलाई वावर्षक नीलत तथा कार्षिममा आधाररत 
रही विर्ाशील बनाइनपुदषछ।  

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा कार्षरत जनशन्त्क्तलाई राजश्वसम्बन्त्धी ववर्र् र 
राजश्व चहुावटको प्रकृलत र प्रवृन्त्िको ववर्र्मा र राजश्व प्रशासनमा कार्षरत जनशन्त्क्तलाई 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको ववर्र्मा लनर्लमत प्रन्त्शिण ददइनपुदषछ। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र सम्बद्ध कसरुमा कारबाही गने लनकार् र 
पदालधकारीहरुसँगको सहकार्षलाई मजवतु बनाउन सूचना, ज्ञान, सीप र अनभुवको 
आदानप्रदानलाई लनर्लमत बनाइनपुदषछ। 

 सूचना ददने सूचक संस्था एवम ्नागररकलाई सूचना तथा उजरुी ददएमा हनु सक्ने जोन्त्खम 
तथा खतराबाट संरिण गनष आजसम्म पलन सूचनादाता संरिण हनुे काननुी व्र्वस्था गनष 
सकेको छैन भने सूचना ददनेलाई सूराकी खचष ददने व्र्वस्था समेत लागू गरी सूचनादाता 
संरिण काननु लाग ुगरी कार्ाषन्त्वर्नमा ल्र्ाउन ुअत्र्न्त्तै जरुरी देन्त्खएको छ। 

 सम्पन्त्ि खररद वविी गदाष तथा सरकारी वस्त ुतथा सेवा प्रवाह गदाष करचकु्ताको प्रमाणपर 
अलनवार्ष पेश गनुषपने व्र्वस्थालई थप ववस्तार गरी कार्ाषन्त्वर्न गनुषपदषछ। 

उपसंहार 

नेपालको अथषतन्त्रमा अनौपचाररक अथषतन्त्रको वहस्सा कररब ४० प्रलतशत रहेको भने्न अनमुान र 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा राजश्व चहुावटको कसरु गरी सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गरेको 
छ भने्न उजरुी सबैभन्त्दा बढी परेको सन्त्दभषमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र राजश्व 
प्रशासनसँग सम्बद्ध लनकार्हरुबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध मजवतु हनैुपने देन्त्खन्त्छ तर राजश्व 
प्रशासनसँग सम्बन्त्न्त्धत लनकार्हरुले राजश्व चहुावटसम्बन्त्धी सम्बद्ध कसरुमा कारबाही गरी 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा अनसुन्त्धान गनष सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागमा पठाएका 
केशहरु भने कम छन ् । र्सबाट र्ी लनकार्हरुबीचको सहकार्ष, समन्त्वर् र सूचना आदान 
प्रदानको ववर्र् भने प्रभावकारी देन्त्खदैंन। त्र्सको लालग एक अकाषको कार्षिेरमा पने ववर्र्मा 



;DklQ÷ 105 

प्रन्त्शिण ददन,े ज्ञान, सीप, अनभुव, असल अभ्र्ास र अनभुव आदान प्रदान गने र अन्त्तरलनकार् 
सूचना आदानप्रदानको स्वचाललत प्रणालीको स्थापना गनष जरुरी देन्त्खन्त्छ। सम्बद्ध लनकार्मा 
कार्षरत पदालधकारी र सबै कमषचारीहरुमा सहकार्ष र समन्त्वर्को कार्षसंस्कृलत ववकास गनष पलन 
त्र्लतकै जरुरी देन्त्खन्त्छ। ववशेर्त सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग र राजश्व प्रशासनसगँ 
सम्बन्त्न्त्धत लनकार्हरुबीचको समन्त्वर् र सहकार्ष प्रभावकारी भएमा सम्पूणष आलथषक 
विर्ाकलापहरु औपचाररक अथषतन्त्रमा समेवटने, असल वविीर् अभ्र्ासको प्रवद्धषन हनुे र सबै 
िेरहरु करको दार्रामा आइ राजश्वको अलधकतम पररचालनबाट देश समदृ्ध हनुे कुरामा ववश्वास 
ललन सवकन्त्छ। र्सका साथै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा राजनीलतक नतेतृ्वको दृढ संकल्प र 
दरुदन्त्शषता, नीलतगत पनुरावलोकन, संस्थागत सबलीकरण, प्रणालीगत एकीकरण साथै सामान्त्जक 
समथषन र नागररक लनगरानी बढाउन सक्नपुदषछ। र्सबाट सशुासनर्कु्त मलुकु लनमाषण भई  सखु 
र समवृद्धको सोच पूरा गनषमा मदत पगु्दछ। 
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१. ववर्र् प्रवेश 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कबादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी समकालनीन ववश्वको चासोको 
रुपमा रहेको छ। र्सैले समग्र ववश्व र ववलभन्न रािहरुले एकल तथा साझा प्रर्ासहरु गरररहेका 
छन।् सन ् १९८९ मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी लनवारणका लालग अन्त्तरसरकारी संस्थाको रुपमा वविीर् कार्षबाही कार्षदल (Financial 

Action Task Force) को गठन, एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूह समेत गठन भएको छ । नेपालले 
र्सको सदस्र्ता ललएको छ। 

नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणका लालग 
वविीर् कारबाही कार्षदल (Financial Action Task Force) को लसर्ाररसबमोन्त्जम सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन,२०६४, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) 
लनवारण लनर्मावली, २०७३ लगार्तका काननुी व्र्वस्था, तथा र्स िेरमा कार्ष गनष काननु 
कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु, सूचक संस्थाहरु, वविीर् जानकारी इकाई, लनर्मनकारी लनकार्हरु 
लगार्तका संस्थागत एवं संरचनागत व्र्वस्थाहरु गररएका छन ्। र्सैअनसुार सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धान एवं अलभर्ोजन 
कार्षका लालग सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) ऐन, २०६४ को दर्ा ११ बमोन्त्जम 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको स्थापना भएको हो । 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कबादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण गनष तर्ार भएका 
नीलतगत, काननुी एवम ्संस्थागत प्रावधानहरुलाई विर्ाशील बनाई र्स िेरमा प्रभावकारी रुपमा 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागिः पररचर् र वावर्षक 
गलतववलध 

 भानभुक्त बराल 

सूर्ष प्रसाद शमाष 
शाखा अलधकृत 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 
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कार्ष सम्पादन गने उद्देश्र्ले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कबादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानीसम्बन्त्धी राविर् रणनीलत तथा कार्षर्ोजना (२०६८-७३) कार्ाषन्त्वर्न भएको लथर्ो। 

पवहलो रणनीलत कार्ाषन्त्वर्नपश्चात ् सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कबादी विर्ाकलापमा वविीर् 
लगानी लनवारणसम्बन्त्धी मूल्र्मान्त्र्ता, नीलतगत तथा काननुी व्र्वस्था, राविर् आवश्र्कता, जोन्त्खम 
मूल्र्ाङ्कन, स्वमूल्र्ाङ्कन, तथा पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनका प्रलतवेदन, हाल सम्मका उपलन्त्ब्ध तथा 
चनुौतीलाई ध्र्ानमा राखी दोस्रो राविर् रणनीलत २०७६-२०८१ हाल कार्ाषन्त्वर्नका िममा 
रहेको छ । 

र्सै रणनीलतका आधारमा ववभागले पलन रणनीलत कार्ाषन्त्वर्न कार्षर्ोजना तर्ार गरी र्स िेरमा 
कार्ष गदै आएको छ । 

२ सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको पररचर् 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ जारी भएपलछ राजस्व अनसुन्त्धान 
ववभागलाई नै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी ववर्र्मा 
कसरुको अनसुन्त्धान गने लनकार्को तोवकएको लथर्ो । पलछ २०६८ असार १ गते अथष 
मन्त्रालर्अन्त्तगषत रहने गरी र्स ववभागको स्थापना भर्ो। लमलत २०७४ र्ाल्गणु ११ गते देन्त्ख 
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ाषलर्अन्त्तगषत रहेको छ । 

अनसुन्त्धानकारी लनकार् रहेकोले र्स ववभागको काम मूलत: सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी सम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धान गने भएकाले कसरुको सूचना प्राप्त 
गने, प्रारन्त्म्भक जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने लगार्तका कार्षहरु काननुतिः ववभागले गने 
गदषछ ।ववभागले आफ्नो कार्षसम्पादनका िममा ववशेर्ज्ञको सेवा ललन वा अन्त्र् कुनै लनकार्को 
सहर्ोग ललन सक्न े समेत व्र्वस्था रहेको छ भन े ववदेशी समकिी लनकार्सँग लमलेर संर्कु्त 
रुपमा कुनै कसरुको अनसुन्त्धान गनष सक्ने समेत व्र्वस्था रहेको छ । र्सबाहेक ववलभन्न 
अनसुन्त्धानकारी लनकार्बीच समन्त्वर्, सहकार्ष, सूचना आदान प्रदान गरी लनरोधात्मक र 
जनचेतनामलुक कार्षिमहरु समेत हाल ववभागले गदै आइरहेको छ । 

३ ववभागको जनशन्त्क्त संरचना 

ववभागको कार्षप्रकृलतको अनसुार अनसुन्त्धान कार्षलाई लन्त्ित गरी ववलभन्न सेवाका कमषचारीहरु 
रहेका छन।् लनजामती सेवा तर्ष का नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्त्र् प्रशासन समूह, राजस्व समूह, 
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नेपाल न्त्र्ार् सेवाका सरकारी ववकल समूह, नेपाल प्रहरी र राविर् अनसुन्त्धान ववभाग समेतका 
कमषचारी रहेका छन।् ववभागमा रहेको कुल जनशन्त्क्तको वववरण लनम्नानसुार रहेको छिः 
िम 
संख्र्ा 

सेवा समूह शे्रणी पद दरवन्त्दी संख्र्ा 

१ नेपाल प्रशासन  रा प प्रथम महालनदेशक १ 

२ "  " उपमहालनदेशक १ 

३ " सा प्र रा प दद्वतीर् लनदेशक ५ 
४ " राजस्व " लनदेशक ३ 

५ न्त्र्ार् सेवा सरकारी 
ववकल 

 उप न्त्र्ार्ालधवक्ता १ 

 नेपाल ववववध  " लनदेशक (सू प्र) १ 

६ नेपाल प्रशासन सा प्र रा प ततृीर् शाखा अलधकृत १२ 

७ " राजस्व " शाखा अलधकृत ३ 

८ न्त्र्ार् सेवा सरकारी 
ववकल 

" शाखा अलधकृत २ 

९ नेपाल प्रशासन लेखा " लेखा अलधकृत १ 

 ववववध  " कम्परू्टर ईन्त्न्त्जलनर्र १ 
१० " सा प्र रा प अनं प्रथम नार्व सबु्बा १२ 

११ " लेखा " लेखापाल १ 

 नेपाल न्त्र्ार् सरकारी 
ववकल 

" नार्व सबु्बा २ 

१२ नेपाल ववववध  " कम्प्र्टुर अपरेटर ५ 

१३ नेपाल प्रशासन सा प्र रा प अनं दद्वतीर् खररदार १ 

१४ नेपाल ईन्त्जी मेकालनकल  हलकुा सवारी चालक ५ 

 नेपाल प्रशासन सा प्र वववहन कार्ाषलर् सहर्ोलग ११ 

कुल  ६८ 

 

नपेाल प्रहरी तर्ष  
िम संख्र्ा पद नाम दरबन्त्दी संख्र्ा 
१ प्रहरी उपरीिक १ 

२ प्रहरी नार्ब उपरीिक १ 

३ लनरीिक ३ 

४ प्रहरी नार्ब लनरीिक २ 
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५ प्रहरी सहार्क लनरीिक २ 

कुल ९ 

ववशरे् सेवा ऐन अन्त्तरगतका कमषचारीहरु 

िम संख्र्ा पद नाम दरबन्त्दी संख्र्ा 
१ प्रमखु अनसुन्त्धान अलधकृत १ 

२ अनसुन्त्धान अलधकृत २ 

३ वररष्ठ अनसुन्त्धान सहार्क २ 

कुल ५ 

 

४.  ववभागको सूचनाका श्रोतहरु: 

 ववभागले देहार् बमोन्त्जमका लनकार्हरुबाट जाँचबझु एवं अनसुन्त्धान प्रर्ोजनाथष सूचना प्राप्त 
गदषछ। 

क) वविीर् जानकारी इकाई,  

ख) अन्त्र् काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्,  

ग) परपलरका तथा ववलभन्न सन्त्चार माध्र्महरु र  

घ) ब्र्न्त्क्तगत उजरुी । 

५.  ववभागले समन्त्वर् गने काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु (Law Enforcement Agencies) 

क) राजस्व अनसुन्त्धान ववभाग  

ख) आन्त्तररक राजस्व ववभाग  

ग) भन्त्सार ववभाग  

घ) केन्त्द्रीर् अनसुन्त्धान ब्र्रुो, नेपाल प्रहरी 

ङ) लागऔुर्ध लनर्न्त्रण ब्र्रुो, नेपाल प्रहरी 
च) अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग 

छ) वन ववभाग 

ज) राविर् लनकुन्त्ज तथा वन्त्र्जन्त्त ुआरि ववभाग 
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झ) बैदेन्त्शक रोजगारी ववभाग 

६. अन्त्तराविर् लनकार्हरु 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका िेरमा कार्षगदाष ववलभन्न अन्त्तराविर् लनकार्हरुसगँ समेत  

साझेदारी गनुषपदषछ। र्स्ता साझेदार लनकार्हरुमा प्रमखु लनकार्हरु लनम्नानसुार रहेका 
छन।् 

 वविीर् कारवाही कार्षदल 

 एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेर समूह 

 एगमण्ड समूह 

 ARIN-AP 

७  ववभागको वावर्षक कार्षिम 

 र्स ववभागले प्रवद्वषनात्मक, लनरोधात्मक र उपचारात्मक तीनै प्रकारका कार्षहरु सम्पादन 
गने भए पलन अनसुन्त्धानकारी लनकार् भएको कारण मखु्र् कार्ष कसरुको अनसुन्त्धान तर्ष  नै 
केन्त्न्त्द्रत छ । र्स ववभागको आलथषक बर्ष २०७७/७८ को कार्षप्रगलत लनम्नानसुार रहेको 
छ। 

अनसुन्त्धान तर्ष को प्रगलत 

ववर्र् वस्त ु २०७७।७८को हाल सम्मको 
ववभागमा प्राप्त कुल उजरुी २५० २४१३ 
प्रारन्त्म्भक जाँचबझु अलधकृत तोकेको  १०१  
अनसुन्त्धान अलधकृत तोवकएको ५+८ (८ अन्त्घल्लो बर्षको)  
मदु्दा अलभर्ोजन भएको ५+९ (९ अन्त्घल्लो बर्षको) ७५ 

कुल कार्म प्रलतवादी संख्र्ा ५० _ 

कुल ववगो दावी रु ७२३७४४००४।०० _ 

अन्त्र् लनकार्मा पठाइएको १०२  

तामेलीमा रान्त्खएको ४२  
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अदालतमा दार्र भएको मदु्दाको अवस्था 

ववर्र्बस्त ु संख्र्ा/रकम कैवर्र्त 

कुल मदु्दा दार्र १४  

रै्सला भएको संख्र्ा ३  

पूणष ठहर ०  

आनं्त्शक ठहर २  

सर्ाई पाएको संख्र्ा १  

रै्सलाबाट कार्म भएको लबगो १४,६०,४६,७१६।००  

लागेको जररवाना २८,५०,०३४३२।७२  

अन्त्तरविर्ा कार्षिम 

आलथषक वर्ष २०७७/७८ मा लनम्नानसुारका अन्त्तरविर्ा कार्षिम सन्त्चालन गररर्ो । 

१) ववशेर् अदालतका माननीर् न्त्र्ार्ालधशज्रू्हरुसँग । 

२) ववशेर् अदालत तथा सरकारी ववकल कार्ाषलर्का कमषचारीहरुसँग । 

८ रणनीलत तथा कार्षर्ोजनाको प्रगलत वववरण 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कबादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी सम्बन्त्धी रणनीलत कार्षर्ोजना 
(२०७६-८१) बमोन्त्जम र्स ववभागको एकल न्त्जम्मेवारीमा रहेका कार्षहरु समावेश गरी 
त्र्सको कार्ाषन्त्वर्न कार्षर्ोजना तर्ार गरी उक्त रणनीलत कार्षर्ोजना कार्ाषन्त्वर्न गररएको छ। 
र्सको आलथषक बर्ष २०७७/७८ सम्मको कार्ष प्रगलत लनम्नानसुार रहेको छिः 

उद्दशे्र् नं.१:  जोन्त्खममा आधाररत अनसुन्त्धान प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाउन े। 

ि.सं. कार्षिम विर्ाकलाप/गलतवव
लधहरु 

बजेट समर्ावलध मखु्र्न्त्जम्मेवा
र लनकार् 

कार्षअवस्था   

1.3.1 वविीर् आपराधको 
अनसुन्त्धान 
जोन्त्खममा आधाररत 

१) जोन्त्खममा 
आधाररत 
अनसुन्त्धानलाई 

ववलनर्ोन्त्जतवजेट
बाटै हनु े

लनरन्त्तर स.श.ुअ.वव  १) ववभागमा 
सूचना संकलन 
तथा ववश्लरे्ण 
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बनाई सम्बद्ध 
कसरुको अनसुन्त्धान 
सँगै कानूनानसुार 
सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको 
अनसुन्त्धान हनुे 
प्रणाली ववकास गरी 
अनसुन्त्धान गने 
संस्थाहरुको वविीर् 
आपराध अनसुन्त्धान 
गने संस्थागत 
िमता सदुृढीकरण 
गने । 

प्रभावकारी बनाउन 
सूचना तथा उजरुीको 
संकलन तथा 
प्रभावकारी 
ववश्लरे्णका लालग 
ववभागमा एक" 
सूचना संकलन तथा 
ववश्लरे्ण ईकाई" को 
स्थापना गने । 

२) सूचना संकलन 
तथा ववश्लरे्ण 
ईकाईले ववभागले 
तर्ार गरेको 
जोन्त्खमको 
मापदण्डको आधारमा 
सूचना/उजरुीको 
ववष्लेर्ण गरी छनौट 
गने। 

३) प्राथलमकीकरण 
गदाष मध्र्म जोन्त्खम 
स्तरको उजरुीसम्बद्ध 
लनकार्मा पठाउने। 

 

४ सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण 
अनसुन्त्धान ववभागले 
राविर् जोन्त्खम 
मूल्र्ाङ्कन (NRA) 

बाट पवहचान 
गररएका जोन्त्खमको 
आधारमा 
सूचना/उजरुीको 
प्राथलमकीकरण गरी 
अनसुन्त्धान गने 
पद्धती अवलम्बन 
गने। 

 

 

ईकाइ गठन 
भएको। 

 

 

२ सूचना 
ववश्लरे्ण इकाइले 
जोन्त्खम 
मापदण्डको 
आधारमा उजरुी 
छनौट गरेको । 

३ जोन्त्खममा 
आधाररत प्रणाली 
लाग ु
गररएअनसुार 
सूचना अन्त्र् 
लनकार्मा 
पठाइएको 
४ जोन्त्खममा 
आधाररत प्रणाली 
लागू गररएको । 

५ एकजना 
लनदेशक 
तोवकएको। 
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५ काननु 
कार्ाषन्त्वर्न गनष 
ववभागले सम्पकष  
व्र्न्त्क्त तोक्ने 

उद्दशे्र् नं. 2 वास्तववक धनीसँग सम्बन्त्न्त्धत प्रणालीको ववशेर् अनगुमन हनु ेव्र्वस्थागने ।   

3.2.3 कुनैपलन कसरुको 
ववश्लरे्ण,अनसुन्त्धान
तथा अलभर्ोजन 
गदाष वास्तववक 
धनी पवहचानको 
ववन्त्शष्ट ववलध लागू 
गने व्र्वस्था  
गने । 

1.  वविीर् 
आपराधको 
अनसुन्त्धानको 
लसललसलामा 
वास्तववक धनी 
(Beneficial 

Owner)पवहचानका 
लालग सोको अलभलेख 
राख्न ेकम्पनी, र्मष, 
संस्था उद्योग, 

व्र्वसार् तथा सेवा 
दताष गने लनकार्, 

वविीर् जानकारी 
इकाई र 
सूचकसंस्थाबाट 
सोसम्बन्त्धी जानकारी 
माग गने ।   

2.      संचार माध्र्म 
तथा सूचना प्रववलधको 
प्रर्ोग गरी वास्तववक 
धनीसम्बन्त्धी सूचना 
प्राप्त गने ।  

3. वास्तववक धनी 
(Beneficial Owner) 

पवहचानका लालग 
लसघ्र सूचना प्राप्त गनष 
कम्पनी रन्त्जिारको 
कार्ाषलर्, उद्योग 
ववभाग, वान्त्णज्र् 
ववभाग, वविीर् 
जानकारी इकाई र 
लनर्मनकारी 

ववलनर्ोन्त्जतवजेट 
वाटै हनु े

लनरन्त्तर स.श.ुअ.वव.  १) 
अनसुन्त्धानको 
िममा 
सम्बन्त्न्त्धत 
लनकार्बाट र्स 
प्रकारको वववरण 
माग गने 
गररएको। 

 

 

 

२ अनसुन्त्धानका 
िममा बुदँा नं 
२,३,४,५ 
बमोन्त्जमका 
कार्षहरु गने 
प्रणाली स्थापना 
गररएको। 
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लनकार्हरुबीच 
छलर्ल गरी 
उपर्कु्त ववलध तथा 
उपार् अवलम्बन 
गनष सहकार्ष गने । 

4.     Open  source 

को प्रर्ोग गने। 

5.     Intelligence 

को प्रर्ोग गरी 
सूचना/तथ्र्ाङ्क 
संकलन गने ।सो 
तथ्र्ाङ्कलाई ववलभन्न 
अरु 
सूचना/जानकारी 
हरुसँग cross 

checking गरी 
verify गरेर पिा 
लगाउने । 

उद्दशे्र्नं. 3 ववन्त्िर् आपराध अनसुन्त्धान तथा अलभर्ोजनका लालग सघन रुपमा िमता अलभववृद्ध 
गने। 

7.1.2 अनसुन्त्धानकारी 
लनकार्को िमता 
अलभववृद्ध गनष प्रथम 
चरणमा भ्रष्टाचार, 

राजस्व चहुावट, 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण, 

आतङ्कवाद, 

लागूऔर्ध, साइवर 
वर्नटेक सम्बन्त्धी 
लनकार् र दोश्रो 
चरणमा सबै 
अनसुन्त्धान 
लनकार्को िमता 
ववकास गनष 
आवश्र्क श्रोत 
साधनको व्र्वस्था 
गने। 

1.     अन्त्तरववभागीर् 
प्रमखु हरुको बैठक 
संचालन गने 

 

2.     सचेतनामूलक 
प्रचार प्रसार सामाग्री 
प्रकाशन तथा 
ववतरण गने 

 

३.     ववलभन्न काननु 
कार्ाषन्त्वर्न गने 
लनकार् सम्बद्ध 
बैठक तथा 
अन्त्तरविर्ा गने 

ववलनर्ोन्त्जतवजेट 
वाटै हनु े

प्रत्रे्क 
चौमालसक 

स.श.ुअ.वव  १) आ व 
२०७७।७८ मा  
२ बटा र्स्ता 
अन्त्तरविर्ा 
कार्षिम 
सन्त्चालन 
गररएको। 

२ गत आलथषक 
वर्षमा  एर् एम 
रेलडर्ोमा, 
टेलललभजन मा ४ 
मवहना र 
परपलरकामा 
प्रकाशन समेत 
गररएको। 
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३. आ व 
२०७७।७८ मा 
र्स प्रकारका १ 
बैठक सञ्चालन 
भएको। 

 

7.1.3 आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा 
वविीर् लगानी 
सम्बन्त्धी सम्पूणष 
मदु्दाको अनसुन्त्धान 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
अनसुन्त्धान 
ववभागसँग समन्त्वर् 
गरी सम्पन्न गनष 
नेपाल प्रहरीको 
िमता अलभववृद्ध 
गने। 

1.     नेपाल प्रहरीका 
अनसुन्त्धान 
अलधकृतहरुलाई 
िमता अलभवदृ्धी गनष 
सम्पिी 
शदु्धीकरणसम्वन्त्धी 
ताललमको लालग 
ववभागले ववज्ञ 
उपलव्ध गराई 
ताललम ददने। 

 

2.     नेपाल प्रहरीका 
उच्चपदस्थ अलधकारी 
र ववभागका 
महालनदेशक तथा 
लनदेशक सन्त्म्मललत 
अन्त्तरविर्ा 
कार्षिम गने । 

ववलनर्ोन्त्जत 
वजेटवाटै हनु े

प्रत्रे्क 
चौमालसक 

स.श.ुअ.वव.  १) नेपाल 
प्रहररबाट माग 
भइष आएबमोन्त्जम 
३ पटक 
ववज्ञसेवा 
उपलब्ध 
गराइने।  

 

 

 

 

 

 

 

 

द्दशे्र् नं. 4 कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि रोक्का, लनर्न्त्रण र जर्तसम्वन्त्धी कार्षको व्र्वस्थापन गने। 

8.2.3 कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि 
रोक्का लनर्न्त्रण र 
जर्तसम्वन्त्धी 
अलभलेख 
व्र्वस्थापन गने । 

1.     अल्पकाललन 
रुपमा प्रर्ोग गनष 
सम्पन्त्ि पवहचान 
र्ारामको ववकास 
गरी प्रर्ोग गने । 

ववलनर्ोन्त्जत वजेट 
वाटै हनु े

तरुुन्त्त स.श.ुअ.वव  आन्त्तररक रुपमा 
र्ारामको प्रर्ोग 
हनुे गरेको। 

  

8.2.4 कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि 
पवहचान र 
मूल्र्ाङ्कन इकाइ वा 
ववज्ञ समूहको 
स्थापना गने । 

1.     
सम्पन्त्िशदु्धीकरण 
अनसुन्त्धान ववभागमा 
अनसुन्त्धानको िममा 
प्राप्त कसरुजन्त्र् 
सम्पन्त्ि पवहचान र 

ववलनर्ोन्त्जत 
बजेटवाटै हनु े

तरुुन्त्त स.श.ुअ.वव  प्रशासन 
शाखाका 
लनदेशकको 
संर्ोजकत्वमा 
ववज्ञ समूह गठन 
भएको। 
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मूल्र्ाङ्कन इकाइ वा 
ववज्ञ समूहको 
स्थापना  
गने । 

उद्दशे्र् नं. 5 आपराध लनर्न्त्रणको लालग पारस्पररक काननुी सहार्ता सपुदुषगी तथा अन्त्र् अन्त्तराविर् 
सहर्ोग आदान प्रदानको संर्न्त्रलाई र्रावकलो बनाउन।े 

9.3.3 वविीर् सूचना 
(ईन्त्टेललजेन्त्स) 
अनसुन्त्धान तथा 
लनर्मन सपुररवेिण 
सम्वन्त्न्त्ध सूचना 
जोन्त्खमको 
गाम्भीर्षताको 
आधारमा समर्मै 
आदानप्रदान गने । 

1.     सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा 
वविीर् 
लगानीसम्वन्त्धमा 
ववदेशी समकिीसँग 
आवश्र्क सहर्ोग 
आदान प्रदानगने।                                                

2.      अन्त्तराषविर् 
सहर्ोगको लालग 
आवश्र्कताअनसुार 
समन्त्वर् र सहकार्ष 
गने । 

ववलनर्ोन्त्जत 
वजेटबाटै हनु े

आबश्र्क
ताअनसुार 

स.श.ुअ.वव  ARIN मार्ष त 
सूचना माग 
गररएको। 

  

उद्दशे्र्नं. 6 AML/CFT पारस्पररक सलमलतले पारस्पररक मूल्र्ाकनको तर्ारी गने । 

10.4.1 रणलनलत तथा 
कार्षर्ोजना 
कार्ाषन्त्वर्न गरी 
समग्र प्रणालीलाई 
सर्ल बनाउन 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
अनसनु्त्धान 
ववभागको आफ्नो 
न्त्जम्वेवारीको 
सम्पूणष प्रर्ास 
केन्त्न्त्द्रत गने । 

1.     सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण 
अनसुन्त्धान 
ववभागबाट उक्त 
सलमलतमा रही कार्ष 
गनष कन्त्म्तमा एक 
जना अलधकृत 
कमषचारी सहभागी 
गराउने। 

 २.      AML/CFT 

पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन 
को लालग आवश्र्क 
सूचना उपलव्ध 
गराउने। 

ववलनर्ोन्त्जत 
वजेटवाटै हनु े

लनरन्त्तर राविर् 
समन्त्वर् 
समीलत 

 १ ववभागको 
तर्ष बाट अलधकृत 
कमषचारी 
सहभागी 
गराइएको। 

 

 

 

२ र्स ववभागका 
सूचनाहरु 
उपलब्ध 
गराइएको। 
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मालथ उन्त्ल्लन्त्खत रणनीलतक ववर्र्हरु बाहेकका ववभागसँग अप्रत्र्ि रुपमा सम्बन्त्न्त्धत 
उद्देश्र्हरुको कार्षप्रगलत लनम्नानसुार रहेको छिः 

िम संख्र्ा उद्दशे्र् संख्र्ा उद्दशे्र् हालको प्रगती 

१ १.१.३ लनर्मनकारी लनकार्, वविीर् जानकारी 
एकाई र अनसुन्त्धानकारी लनकार्ले 
िेरगत जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन गने र 
जोन्त्खमका पररवलतषत आर्ामअनसुार िेर 
थपघट गने। 

अनसुन्त्धानकारी लनकार्को िेरगत 
जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन गनष अनसुन्त्धान 
समन्त्वर् संर्न्त्रको संर्ोजक लनकार्बाट 
पहल हनुपुने र र्स ववभागको हकमा 
प्रारन्त्म्भक जोन्त्खम प्रलतवेदन तर्ार भइष 
कार्ाषन्त्वर्नमा आएको। 

२ १.१.६ जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन एबं जोन्त्खममा आधाररत 
प्रणालीको आवश्र्कताका ववर्र्मा 
सम्बन्त्न्त्धत सबैलाई सचेतनामूलक 
कार्षिम सन्त्चालन गराउने। 

ववभाग अनसुन्त्धानकारी लनकार् भएकोले 
ववभागको र्स सम्बन्त्धमा कुनै भलूमका 
नभएको। 

३ १.२.२ लनर्मनकारी लनकार्, वविीर् जानकारी 
एकाइ,अनसुन्त्धानकारी लनकार् तथा अन्त्र् 
सम्बद्ध लनकार्ले आआफ्नो लनर्लमत 
कार्षमा जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कनबाट प्राप्त 
पररणामहरुलाई प्रलतलबन्त्म्वत गरी 
प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्न गने गराउने। 

१) ववभागले आफ्नो जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन 
प्रलतवेदन तर्ार गरी सोही आधारमा 
उच्च जोन्त्खममा आधाररत ववर्र्मा 
अनसुन्त्धान केन्त्न्त्द्रत गरेको। 

२) कम जोन्त्खमर्कु्त 
ववर्र्वस्तहुरुलाई अनसुन्त्धान गनष 
सम्बद्ध कसरु (Predicate offences) हेने 
लनकार्हरुलाई पठाउने गररएको। 

४ १.४.२ सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण 
तथा सम्बद्ध कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत 
सरकारी लनकार्ले सम्पादन गनुषपने 
कार्षहरु जोन्त्खमका आधारमा सम्पादन 
गनेगरी वावर्षक बजेट तथा कार्षिम तर् 
भई सो को प्रभावकारी कार्ाषन्त्वर्न भए 

लनम्न कार्षिमहरु बजेटमा समावेश 
भएको 

१) संर्कु्त अनसुन्त्धान संर्न्त्रको 
पररचालन। 

२) सरोकारवाला, साझेदार लनकार् तथा 
पेशाकलमषहरुसँगको अन्त्तरकृर्ा 

३) अन्त्तरववभागीर् प्रमखुहरुको बैठक 
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नभएको सलुनन्त्श्चत गने । ४) सचेतनामूलक प्रचार प्रसारका 
कार्षिमहरु उपरोक्तानसुारका 
विर्ाकलापहरु मध्रे् नं ३ र ४ 
का विर्ाकलाप सन्त्चालन भएको र 
बाँकी विर्ाकलापको लालग तर्ारी 
भइरहेको। 

९ रणनीलत तथा कार्षर्ोजना कार्ाषन्त्वर्नमा देन्त्खएको चनुौतीहरु 

प्रस्ततु रणनीलत कार्ाषन्त्वर्नमा देन्त्खएका चनुौतीहरु र्सप्रकार रहेका छन-् 
 अनसुन्त्धान प्रविर्ा जवटल हनु ु तथा र्स्तो जवटल प्रविर्ाबाट अनसुन्त्धानको टुङ्गोमा 

पगु्न दि जनशन्त्क्तको अभाव हनु,ु  

 केवह मदु्दाका िेरहरु अन्त्तराविर् तहसम्म पदषछन ्। समर्मै र्ससम्बन्त्धी सूचना प्राप्त 
अनसुन्त्धानलाई समर्मै टुङ्ग्र्ाउन जवटलता शृ्रजना हनु,ु 

 तेश्रो पिसँग भएको सम्पन्त्ि पिा लगाउन र प्रमान्त्णत गनष ववद्यमान जनशन्त्क्त र 
प्रववलधको प्रर्ाप्तता सलुनन्त्श्चत गनुष र 

 APG द्वारा गररने पारस्पाररक मूल्र्ाङ्कनमा ICRC मा दबाब नपने वातावरण लसजषना  

गनुष ।  

१० ववभागको समग्र कार्षसम्पादनमा देन्त्खएका सम्बोधन गनुषपने ववर्र्हरु 

क) मानवश्रोत व्र्वस्थापन: अनसुन्त्धान कार्षमा संलग्न कमषचारीको िमता ववकास गने । 
लछटो-लछटो सरुवा गने भन्त्दा लामो समर्सम्म अनसुन्त्धान कार्षमा संलग्न गराई 
व्र्ावसावर्कताको ववकास तर्ष  ध्र्ान ददने । 

ख) नर्ाँ प्रववलधमा आधाररत अनसुन्त्धान प्रणालीमा जोड ददने: अनसुन्त्धानमा संलग्न 
जनशन्त्क्तलाई Digital business, cloud based record keeping system, crypto 

currency जस्ता प्रववलधहरु प्रर्ोग गरी हनुे आपरालधक विर्ाकलापबारे जानकार 
गराई प्रववलधमैरी अनसुन्त्धानका लालग आवश्र्क साधन स्रोत सम्पन्न गराउन 
आवश्र्क छ ।  
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ग) आलथषक श्रोत व्र्वस्थापन: ववभागबाट प्रवद्धषनात्मक, लनरोधात्मक र उपचारात्मक 
विर्ाकलापहरु न्त्रू्न हनु,ु कमषचारी िमता ववकास र अनसुन्त्धानकार्षका लालग 
आवश्र्क र्न्त्र उपकरण खररद जस्ता कार्षका लालग आवश्र्क श्रोतको कमी हनु 
नददनतेर्ष  ध्र्ान ददन जरुरी छ ।   

घ) काननुी समस्र्ा: सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारणसम्बन्त्धी प्रणालीमा आवद्ध ववलभन्न लनकार्हरुले कलतपर् अवस्थामा काननुको 
जवटलता र अभाव झेल्नपुरेको अवस्था छ । जस्तै वविीर् कारबाही कार्षदलको 
लसर्ाररस एवं सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ को 
व्र्वस्थाले समेत बैवङ्कङ्ग िेरका लालग अलभलेख सरुिा सम्बन्त्धी पथृक काननुको माग 
गदषछ । तथावप हालसम्म उक्त काननु लनमाषण हनुसकेको छैन । ऐनले वृहिर 
दार्रामा सम्बद्ध कसरुहरु समावेश गरेको अवस्था छ । कलतपर् परुाना ऐनका 
व्र्वस्थाहरु तत्काल संशोधन गनुषपने अवस्था छ भने कलतपर् नर्ाँ काननुहरु लनमाषण 
गनुषपने आवश्र्कता छ। र्सतर्ष  ववशेर् ध्र्ान ददन जरुरी छ ।  

११. लनष्कर्ष 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग भएका अन्त्तराषविर् प्रर्ासहरुमा नेपाल प्रलतबद्ध रहेको  

छ । प्रलतबद्धताअनसुार नेपालमा कार्ाषन्त्वर्नका लालग ववलभन्न प्रर्ास भइरहेको छ । सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण लनवारणका लालग ववलभन्न नीलतगत, काननुी एवम ् संस्थागत व्र्वस्था समेत भएको  
छ । र्स्तो व्र्वस्थाका बाबजदु सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग भइरहेका विर्ाकलापहरु 
पर्ाषप्त देन्त्खदैँनन ्। र्सो हनुमुा ववलभन्न कारणहरु न्त्जम्मेवार रहेका देन्त्खन्त्छन।् 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणसम्बन्त्धी विर्ाकलापमा संलग्न लनकार्हरु र लतनका पदालधकारीहरुमा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी बझुाइषमा एकरुपता कार्म हनु सकेको देन्त्खदैँन । र्सले गदाष कुन 
न्त्जम्मेवारी कुन लनकार्को हो र त्र्ो न्त्जम्मेवारी कलत महत्वपूणष रहेको छ भने्न ववर्र् छलर्लमा 
आउन सकेको छैन । त्र्सैगरी हाम्रा ववलभन्न नीलत र काननुहरुमा शदु्धता र एकरुपता  
देन्त्खदैँन ।  
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कार्ाषन्त्वर्न पिमा कमषचारीहरुको बारम्वार हनुे पररवतषन, कमषचारीमा भएको अनसुन्त्धान सीपको 
अभाव, प्रववलधको उपर्ोलगता जस्ता ववर्र्हरु पलन अहम ्रुपमा रहेका छन।् 

अनसुन्त्धानको िममा ववलभन्न लनकार्हरुबाट सूचना प्राप्त गनुषपने तर त्र्स्ता लनकार्को 
प्राथलमकतामा र्ो ववर्र् नपनाषले पलन अनसुन्त्धान कार्ष प्रभाववत भएको देन्त्खन्त्छ। 

राज्र्ले अलनबार्ष रुपमा पूरा गनुषपने दावर्त्व र राज्र्को अन्त्तराषविर् वविीर् छवीको रुपमा 
जोलडएको र्स्तो संवेदनशील ववर्र्मा देन्त्खएका समस्र्ाहरुको समर्मै लनराकरण गदै र्स 
ववर्र्लाई प्रभावकारी रुपमा अगालड बढाउन ु आजको आवश्र्कता हो । र्स्तो भएमा मार 
आलथषक अनशुासन, वविीर् सशुासन कार्म गदै देशको अन्त्तराषविर् जगतमा राविर् सम्मानको 
अलभवृवद्ध हनु सक्छ । 
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पषृ्ठभलूम 

आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत लकुाउने, छल्न,े रुपान्त्तरण र हस्तान्त्तरण 
गने, कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि भने्न जानीजानी वा ववश्वास गनुषपने मनालसब आधार हुदँाहुँदै त्र्स्तो 
सम्पन्त्िको सही प्रकृलत, स्रोत, स्थान, लनिःसगष, कारोबार, अलधकार वा सो उपरको स्वालमत्व लकुाउन े
वा छल्न,े कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि भने्न जानीजानी त्र्स्तो सम्पन्त्ि प्रालप्त, धारण र प्रर्ोग गने र 
उपरोक्तबमोन्त्जमका कार्षहरु गनष गराउनमा सहर्ोग, सहजीकरण, लमलेमतो, सम्बद्धता जनाउन ेवा 
दरुुत्साहन ददने एवम ् र्डर्न्त्र गनेलगार्तका कार्षहरुको प्रर्ासलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
कसरुका रुपमा बझु्न सवकन्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण आर्ैं मा मूल आपराध नभएर मूल 
आपराधको सह-उत्पादनको रुपमा सह-आपराध हो भनी सम्मालनत सवोच्च अदालतबाट माधव 
कुमार भगतको मदु्दामा व्र्ाख्र्ा भएको पाइन्त्छ। र्सबाट सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु सम्पन्त्ि 
आजषन गने आपराध नभएर अन्त्र् आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िको गैरकाननुी स्रोत 
लकुाउन,े छल्ने लगार्तका काननु लनवर्द्ध कार्ष गरी त्र्स्तो सम्पन्त्िलाई वैध बनाउने एउटा 
प्रविर्ा हो भने्न स्पष्ट हनु आउँछ ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अलभर्ान र सवाल कुनै एउटा मार मलुकुको चासो र सरोकार 
नभई ववश्वव्र्ापी चासो र सरोकारको ववर्र् हो। सन ्१९८९ मा G7 रािहरुको अगवुाईमा 
स्थावपत वविीर् कारबाही कार्षदल एवम ्सो कार्षदलले गरेका ४० लसर्ाररस, त्र्सपलछ पालेमो 
कन्त्भेन्त्सन र लभर्ना कन्त्भेन्त्सनबाट लसन्त्जषत दावर्त्वहरु लगार्तका ववश्वव्र्ापी व्र्वस्था हरुबाट पलन 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण ववश्वव्र्ापी चासो र सरोकारको ववर्र् हो भने्न तथ्र् स्थावपत हनु 
आउछ।  

नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अवस्था र उपलन्त्ब्ध 

 प्रकाशचन्त्द्र सापकोटा 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 
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नेपालको सन्त्दभषमा हेदाष सन ् २००२ मा नेपाल एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूहको Member 

Jurisdiction भएपलछ अन्त्तराषविर् दावर्त्वलाई कार्ाषन्त्वर्न गनष अग्रसर भएको देन्त्खन्त्छ। सन ्
२००५ मा नेपालको पवहलो पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन भएको देन्त्खन्त्छ। र्स अवलधसम्म नेपालले 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग कुनै काननुी, नीलतगत, संरचनागत र प्रविर्ागत व्र्वस्थाहरु 
गरेको लथएन। र्स अवलधबाटै नेपालले अन्त्तराषविर् दावर्त्वहरु कार्ाषन्त्वर्न गनुषपने बाध्र्ता 
लसजषना हनुकुा साथै दबाब समेत पनष गई लमलत २०६४/१०/१४ मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी 
लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ जारी भई सोअनरुुप सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धान गनष तत्कालीन अवस्थामा राजश्व 
अनसुन्त्धान ववभागअन्त्तगषत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण शाखाको स्थापना भएको देन्त्खन्त्छ। सन ्
२०१० मा नेपालको दोस्रो पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन भएको लथर्ो । उक्त पारस्पररक मूल्र्ाङ्कन 
प्राववलधक अनपुालनाको वहसाबमा नेपालको अवस्थाको मूल्र्ाङ्कनमा आधाररत लथर्ो। र्ो 
मूल्र्ाङ्कनबाट लसर्ाररश भएअनसुार लमलत २०६८/३/१ मा अथष मन्त्रालर् मातहत रहने गरी 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको स्थापना भएको देन्त्खन्त्छ भने हाल ववभाग प्रधानमन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ाषलर् मातहत रहेको छ ।  

ववभागका मखु्र् न्त्जम्मेवारीहरु  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ को दर्ा ११ बमोन्त्जम लनजामती 
सेवाको कन्त्म्तमा राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको महालनदेशक रहने गरी स्थावपत ववभागको मखु्र् 
न्त्जम्मेवारीहरुअन्त्तगषत उक्त ऐनको दर्ा १३ र १४ र १५ को व्र्वस्थाबमोन्त्जम सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको सूचना ववलभन्न 
स्रोतबाट प्राप्त गरी त्र्स्ता सूचना उपर कसरुको प्रारन्त्म्भक जाँचबझु, अनसुन्त्धान र मदु्दा 
अलभर्ोजन गने रहेको देन्त्खन्त्छ भन ेदर्ा १६,१७ र १८ को व्र्वस्था अध्र्र्न गदाष ववभागले 
कसरुको जाँचबझु एवम ्अनसुन्त्धानका लसललसलामा अदालतलाई भए सरहको अलधकार जस्तै- 
कसरुको आरोप लागेको व्र्न्त्क्तको बर्ान गराउने, थनुामा राख्न,े कुनै पलन स्थानको खानतलासी 
ललन,े कसैलाई कुनै कुरा वा प्रमाण वववरण आदद पेश गनष लगाउने र कसरुबाट प्राप्त एवम ्
कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत सम्पन्त्ि तथा साधन रोक्का राख्न आदेश जारी गने लगार्तका कार्षहरु गनष 
सक्ने काननुी व्र्वस्था रहेको छ । र्सैगरी दर्ा १९, १९क., १९ख., १९ग., २० र २१ का 
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व्र्वस्थाहरु सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको 
जाँचबझु एवम ्अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन कार्षलाई र्लदार्ी, वस्तलुनष्ठ र वैज्ञालनक बनाउनेतर्ष  
लन्त्ित सहर्ोगी व्र्वस्थाहरु हनु,् जसको कार्ाषन्त्वर्न ववभागले गनुषपने हनु्त्छ। दर्ा २२ को 
व्र्वस्थाले अनसुन्त्धानको लनष्कर्षबाट मदु्दा चल्न े वा नचल्न े तथ्र् स्थावपत भएपश्चात ववभागीर् 
रार्समेत संलग्न गरी लनणषर् लनकासाका लालग सरकारी वकीलसमि लमलसल प्रवेर्त गनुषपने 
काननुी आधार प्रदान गरेको छ।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी कसरु 
हदम्र्ाद नभएको कसरु हो । कुनै पलन मदु्दामा तीन प्रकारका हदम्र्ादको व्र्वस्था भएको 
पाइन्त्छ । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरु 
जवहलेसकैुको वगषमा पने देन्त्खन्त्छ । र्सको ववलधशास्त्रीर् आधारलाई हेदाष आपराधजन्त्र् कार्षबाट 
प्राप्त सम्पन्त्िको वहस्सा वा अंश कुनै व्र्न्त्क्तले कुनै पलन रुपले भोग गरी रहँदासम्म आपरालधक 
तत्वको लनरन्त्तरता कार्म रही त्र्सले वविीर् प्रणाली र रािलाई हानी गरररहन े भएकाले र्ो 
कसरुलाई जवहलेसकैु वगषको हदम्र्ादअन्त्तगषत रान्त्खएको देख्न सवकन्त्छ ।  

ववभागको न्त्जम्मेवारीअन्त्तगषत बवहिरेालधकार र अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर्सम्बन्त्धी व्र्वस्था 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) ऐन, २०६४ को दर्ा ५ मा दर्ा ३ वा ४ मा 
उन्त्ल्लन्त्खत कुनै कार्ष ववदेशी मलुकु वा भभूागमा भएको र त्र्स्तो कार्ष सो मलुकुको 
काननुबमोन्त्जम पलन कसरु हनुे रहेछ भने त्र्स्तो कार्ष नेपालमा भएको सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतड्ढवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुसरह हनुछे भने्न व्र्वस्थाले 
बवहिेरालधकार )Extra territorial Jurisdiction( ग्रहण गरेको देन्त्खन्त्छ। बवहिेरालधकार आकवर्षत 
हनु कुनै ववदेशी मलुकुमा आपराध हनुे कार्ष नेपालको काननुले समेत अपराधीकरण गरेको 
अवस्था भई सो आपराधसँग सम्बन्त्न्त्धत सम्पन्त्िको प्रवाह एवम ्कारोबार नेपालमा भएको हनुपुने 
देन्त्खन्त्छ। अन्त्र्था सो िेरालधकार आकवर्षत हनु सक्ने देन्त्खदैँन। उक्त काननुी व्र्वस्थाको 
कार्ाषन्त्वर्नका लालग ऐनको दर्ा १२ को  अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी सहर्ोग आदान प्रदान गनष सक्न े
व्र्वस्थाअन्त्तगषत व्र्वन्त्स्थत कुनै मलुकुको समान प्रकृलतको काम गने लनकार्ले माग गरेमा वा 
ववभाग आर्ैं ले आवश्र्क ठानेमा पारस्पररकताका आधारमा ववभागले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतड्ढवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको सम्बन्त्धमा गरेको अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी 
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सूचना आदान प्रदान गनष सक्ने,  ववभागले आवश्र्क ठानेमा कुनै मलुकुको समान प्रकृलतको काम 
गने लनकार्सगँ लमलेर सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतड्ढवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी 
कसरुको संर्कु्तरुपमा अनसुन्त्धान गनष वा गराउन सक्न ेभने्नसमेतका काननुी व्र्वस्थाहरुले थप 
काननुी आधार प्रदान गरेको देन्त्खन्त्छ । ऐनको दर्ा १९ ले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको अनसुन्त्धान गदाष दर्ा १८ बमोन्त्जम रोक्का राख्न ु
वा लनर्न्त्रणमा ललनपुने देन्त्खएको कसरुबाट प्राप्त सम्पन्त्ि वा कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत साधन ववदेशमा 
रहे भएको देन्त्खएमा ववभागले त्र्स्तो व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्ि रोक्का राख्न वा लनर्न्त्रणमा ललन 
सम्बन्त्न्त्धत मलुकुमा प्रचललत काननुबमोन्त्जम तत्काल लेखी पठाउनपुनेछ भने्न काननुी व्र्वस्थाले 
समेत ववभागको बवहिेलरधारलाई थप काननुी आधार प्रदान गरेको अवस्था देन्त्खन्त्छ।  

वविीर् कारबाही कार्षदलको लसर्ाररश नं. ३६ देन्त्ख ४० सम्मका व्र्वस्थाहरु अन्त्तराषविर् 
सहर्ोग र समन्त्वर्मा आधाररत रहेका छन।् सोअनरुुप नेपालले वव.सं. २०७० सालमा 
पारस्पररक काननुी सहार्तासम्बन्त्धी ऐन र सपदुषगी ऐन जारी गरेको देन्त्खन्त्छ। ऐनको दर्ा १२ 
र १९ को काननुी व्र्वस्थासमेत अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर्मा आधाररत काननुी व्र्वस्थाहरु 
हनु।् बवहिेरालधकार ग्रहण गरेको कसरुको अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा अन्त्तराषविर् समन्त्वर्का 
लालग काननुी व्र्वस्थाहरु महत्वपूणष हनु्त्छन।् नेपालको सन्त्दभषमा काननु लनमाषण भएतापलन 
सोअनरुुप कुनै पलन मलुकुसँग हालसम्म पारस्पररक काननुी सहार्तासम्बन्त्धी सम्झौता हनु 
नसक्दा कलतपर् अवस्थामा ववभागको कार्षसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने अकोतर्ष  
पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनमा अन्त्तराषविर् सहर्ोग र समन्त्वर्को प्रभावकाररता अपेन्त्ित हनु सक्न े
अवस्था देन्त्खदैँन।  

ववभागको स्थापनापश्चात ्भएका उपलन्त्ब्धहरु 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभागको स्थापना हनुपूुवष सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा जम्मा ३ 
वटा मदु्दा अलभर्ोजन भएकोमा ववभागको स्थापनापश्चात ्हालसम्म अथाषत ्आ.व.२०६८/६९ देन्त्ख 
हालसम्म ७२ वटा सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुसँगसम्बन्त्न्त्धत मदु्दा र २ वटा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत मदु्दा अलभर्ोजन भएको देन्त्खन्त्छ। 
रै्सला भएका मदु्दाको हकमा ववभागको अलभलेख अध्र्र्न गदाष शरुु ववशरे् अदालतबाट जम्मा 
५० वटा मदु्दा रै्सला भएको देन्त्खन्त्छ भने सवोच्च अदालतबाट १३ वटा मदु्दा रै्सला भएको 
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अवस्था देन्त्खन्त्छ । शरुु ववशेर् अदालतबाट रै्सला भएका मदु्दामध्रे् ८ वटा मदु्दामा प्रलतवादीले 
सर्ाई पाएको अवस्था देन्त्खन्त्छ भने बाँकी मदु्दा पूणष र आनं्त्शक गरी नेपाल सरकारको पिमा 
रै्सला भएको देन्त्खन्त्छ। सवोच्च अदालतबाट रै्सला भएका १३ वटा मदु्दाको अवस्था हेदाष 
१० वटा मदु्दा पूणष र आनं्त्शक गरी नेपाल सरकारको पिमा रै्सला भएको देन्त्खन्त्छ भने ३ वटा 
मदु्दामा सर्ाई भएको देन्त्खन्त्छ।  

कसरुको अनसुन्त्धान गने लनकार्को रुपमा अलग्गै ववभागको स्थापना हनु ु आर्ैं मा महत्वपूणष 
ववर्र् हनुकुा साथै सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणमा राज्र्को प्राथलमकता रहेको छ भन्न सवकन्त्छ। 
अझ हाल ववभाग मलुकुको सवोच्च कार्षकारी लनकार्को मातहतमा रहेबाट राज्र्को उच्च 
प्राथलमकताको ववर्र् हो भन्न सवकने प्रशस्त आधार लनमाषण भएको अवस्था छ। तथावप र्ौजदारी 
कसरुको अनसुन्त्धान गने लनकार्को संरचनागत व्र्वस्था, संस्थागत सबलीकरण, उन्त्चत जनशन्त्क्त 
र्ोजना, अनसुन्त्धान अलधकृतहरुको िमता ववकासलगार्तका ववर्र्मा ध्र्ान ददन नसक्दा 
अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनको अवस्था सन्त्तोर्जनक रहेको छ भन्न सवकने अवस्था देन्त्खदैंन।  

ववभागले हाल जाँचबझु तथा अनसुन्त्धानसँग सम्बन्त्न्त्धत आवश्र्क कार्षववलध, जोन्त्खममा आधाररत 
मागषदशषन र सूचनाहरुको व्र्वस्थापनका लालग सफ्टवेर्र लनमाषण गनुषका साथै GOAML मा 
आवद्ध भएको अवस्था छ। र्सबाट िलमक सधुारको प्रविर्ा प्रारम्भ भएको देख्न सवकन्त्छ 
तथावप अनसुन्त्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लालग आपराध अनसुन्त्धानका लालग सिम जनशन्त्क्त 
उत्पादन गनष नसक्दा अनसुन्त्धानको पि कमजोर रहेको र्थाथष छ। आपराध अनसुन्त्धानकताषमा 
खास गरी मलुकुको काननु प्रणाली, आपराध अनसुन्त्धानमा प्रर्ोग हनुे ववलधहरु, आरोवपतका 
अलधकारहरु, कार्षववलध काननु, प्रमाण काननु आददको बारेमा ववस्ततृ ज्ञान हनु ु जरुरी हनु्त्छ। 
ववभागको जनशन्त्क्त संरचना हेदाष हाल ववभागमा लनजामती सेवातर्ष का प्रशासन, राजश्व, लेखा 
समूहका तथा न्त्र्ार् सेवाको सरकारी वकील समूहतर्ष का, राविर् अनसुन्त्धान ववभाग र नेपाल 
प्रहरीतर्ष का जनशन्त्क्त रहन े व्र्वस्था रहेको छ। लनजामती सेवाका उल्लेन्त्खत जनशन्त्क्तबाट 
वविीर् आपराधको अनसुन्त्धान हनु सक्छ वा सक्दैन र प्रशासन सेवामा आवद्ध जनशन्त्क्तमा 
आपराध अनसुन्त्धानका लालग आवश्र्क ज्ञान हनु्त्छ वा हुदैँन भने्न ववर्र् थप ववचारणीर् देन्त्खन्त्छ। 
जनशन्त्क्तको िमता र र्ोग्र्तामा नै आपराध अनसुन्त्धानको प्रभावकाररता लनभषर रहन्त्छ। सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको कसरुको जाँचबझु एवम ् अनसुन्त्धानका लसललसलामा कुनै सूचना प्राप्त भएपश्चात 
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अनसुन्त्धानको प्रारम्भ लबन्त्ददेुन्त्ख सोको गन्त्तव्र्सम्म प्राप्त सूचनाको प्रकृलत, बनु्त्झएका प्रमाणबाट 
स्थावपत वस्तनु्त्स्थलत, आपराध हुँदाको पररन्त्स्थलत, आरोवपतको मनसार्, आपराधको तौरतररका, 
आपराधबाट लसजषना भएको प्रभाव, काननुको ववद्यमान व्र्वस्थालगार्तका कुराहरुबाट लनधाषरण 
हनु्त्छ । अझ र्सको पवुषधारका रुपमा कुनै पलन आपराध भएको तथ्र् स्थावपत गनषका लालग 
र्ौजदारी ववलधशास्त्रको गहन अध्र्र्न आवश्र्क हनु्त्छ। उपरोक्त बमोन्त्जमको िमताको 
अभावमा जलतसकैु संख्र्ामा जनशन्त्क्त पररचालन गरे पलन अपेन्त्ित नलतजा प्राप्त हनुे अवस्था 
रहदैँन। 

उपरोक्त समस्र्ा एवम ् चनुौतीहरुका बाबजदु ववभागको हालको कार्षप्रणाली एवम ् अवस्थामा 
िलमक सधुार हुदैँ गइरहेको अवस्था भने पाउन सवकन्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी दोस्रो कार्षर्ोजना, जोन्त्खममा आधाररत 
मागषदशषनको कार्ाषन्त्वर्नमा जोड ददएमा ववभागले आगामी ददनमा अझ अग्रगलत ललन े कुरामा 
दईुमत देन्त्खदैँन।   

ववगत ५ आलथषक वर्षको उजरुीको राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनका आधारमा वगीकरणको 
अवस्था 
ि.सं. कसरु र वगीकरण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ जम्मा 

  उच्च जोन्त्खम (क)             

१ भ्रष्टाचार ४० ५२ ६० २५ ५६ २३३ 

२ कर।राजश्व ८१ ३७ ९४ ८५ ६० ३५७ 

३ मदु्रा तथा बैवङ्कङ्गसम्बन्त्धी ११ २७ ४२ २२ १३ ११५ 

 

जम्मा (क) १३२ ११६ १९६ १३२ १२९ ७०५ 

 

मध्र्म जोन्त्खम (ख) 
     

  

१ लागू और्ध ५ २ ७ २ ३ १९ 

२ सङ्गदठत आपराध ४ १ १ १ २ ९ 

३ आपरालधक लाभ ० ० ० ० ० ० 

४ हातहलतर्ार तथा खरखजाना ० १ १ ० ३ ५ 

५ आतङ्कवादी विर्ाकलाप १ ० ० ० ० १ 

६ ठगी ५९ ६० ६४ २० ३४ २३७ 

७ नक्कली मदु्रा ० ० ० ० ० ० 
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८ वातावरणसम्बन्त्धी ० ० ० ० ० ० 

९ चोरी ० ० १ ० ३ ४ 

१० तस्करी ५ ९ ९ १० ६ ३९ 

११ कीते ३ १ ६ १ १ १२ 

 

जम्मा (ख) ७७ ७४ ८९ ३४ ५२ ३२६ 

 

न्त्रू्न जोन्त्खम 

     

  

१ वस्तकुो नक्कली उत्पादन ० ० ० ० ० ० 

२ अपहरण ० ० ० ० ० ० 

३ शरीर बन्त्धक ० ० ० ० ० ० 

४ अन्त्तराषविर् आतङ्कवाद १ ० ० ० ० १ 

५ 

चोरी गररएको वस्तकुो 
ओसारपसार ० ० १ १ ० २ 

  जम्मा (ग) १ ० १ १ ० ३ 

  अन्त्र् (घ) ९६ ९१ ४१ ८४ ६९ ३८१ 

  कुल जम्मा ३०६ २८१ ३२७ २५१ २५० १४१५ 

उजरुीको स्रोतको आधारमा वगीकरण 

आ.व. 
वविीर् जानकारी 

इकाई 

काननु 
कार्ाषन्त्वर्न 
लनकार् 

व्र्न्त्क्तगत।अन्त्र् जम्मा 

२०७३/७४ २९ ८ २६९ ३०६ 

२०७४/७५ २८ १२ २४१ २८१ 

२०७५/७६ ५८ ९ २६० ३२७ 

२०७६/७७ २८ ३२ १९१ २५१ 

२०७७/७८ २३ ७ २२० २५० 

जम्मा १६६ ६८ ११७८ १४१५ 

ववभागमा प्राप्त उजरुीहरुको ववश्लरे्ण गदाष ववगत ५ वर्षमा काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु र 
वविीर् जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचनाको तलुनामा अन्त्र् तबर (व्र्न्त्क्तगत) बाट प्राप्त हनुे 
सूचनाको संख्र्ा बढी देन्त्खन्त्छ । ताललकामा प्रस्ततु सूचना अलधकांश सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
कसरुसँग सम्बन्त्न्त्धत रहेका देन्त्खन्त्छन।् आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी 
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कसरुको सूचना लबरलै रहेको देख्न सवकन्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु अन्त्र् सम्बद्ध 
कसरुबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िको व्र्वस्थापनको प्रविर्ासँग सम्बन्त्न्त्धत मूल कसरुको सह-उत्पादन 
भएकाले र्सको पूवष शतष नै सम्बद्ध कसरु हो भने्नमा दईु मत छैन। जब कुनै आपराध घवटत 
हनु्त्छ, त्र्ो आपराध मलुकुी आपराध संवहता, २०७४ लगार्तका काननुी व्र्वस्थाहरु अनरुुप 
सम्बन्त्न्त्धत लनकार्को दार्रामा आउँछ, त्र्स्ता सिम लनकार्हरुबाट कारबाही वकनारा हनुे नै 
हनु्त्छ। कुनै कसरुको अनसुन्त्धान गदाष ऐनको दर्ा २५ को उपदर्ा (२) बमोन्त्जम ती 
लनकार्हरुले सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु हनु सक्न े अवस्था देखेमा सो सम्बन्त्न्त्धत सूचना 
ववभागमा प्रवेर्त गनुषपने काननुी व्र्वस्था समेत रहेको छ। सम्बद्ध कसरुको दार्राबावहर सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको कसरु नभएको न्त्स्थलतमा व्र्न्त्क्तगत तबरबाट प्राप्त सूचनाहरु उपर सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरणको कसरु स्थावपत हनु सक्छ, सक्दैन भने्न ववर्र् आर्ैं मा एउटा नौलो बहसको ववर्र् 
हो।  

उजरुीहरुको प्रवृन्त्िगत ववश्लरे्ण गदाष ठगी, राजश्व चहुावट तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्त्न्त्धत उजरुीहरु 
बवढ मारामा व्र्न्त्क्तगत तबरबाट पने गरेको देन्त्खन्त्छ भन ेनेपाल प्रहरीबाट प्राप्त सूचनाको प्रकृलत 
अध्र्र्न गदाष पलछल्लो समर् मानव बेचलबखन र लागूऔर्ध र बैवङ्कङ्ग कसरुसम्बन्त्धी मदु्दा चलेका 
सूचनाहरु बढी मारामा आउने गरेको देन्त्खन्त्छ। राविर् जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनमा भ्रष्टाचार, 

राजश्व चहुावट र बैवङ्कङ्ग कसरु उच्च जोन्त्खमर्कु्त आपराधको शे्रणीमा वगीकृत भएको पाइन्त्छ 
भने ववभागमा व्र्न्त्क्तगत तवरबाट दताष हनु आउने सूचनाहरु केही हदसम्म राविर् जोन्त्खम 
मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनमा वगीकृत आपराधसँग सालमप्र्ता राख्न ेदेन्त्खएतापलन काननु कार्ाषन्त्वर्न गने 
लनकार्हरुबाट प्राप्त सूचनाहरुका आधारबाट ववश्लरे्ण गदाष उक्त प्रलतवेदनसँग मेल खाने न्त्स्थलत 
देन्त्खदैँन।  

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरुमा के कलत सूचना दताष  भए वा दताष भएका सूचनाको प्रकृलत र 
प्रवृन्त्ि कस्तो छ भने्न कुराले समग्रमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अलभर्ानमा कुनै अथष राख्न े
देन्त्खदैँन । सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अन्त्तराषविर् मान्त्र्ता आपराधजन्त्र् कार्षबाट आन्त्जषत 
कलत सम्पन्त्िले मलुकुको वविीर् िेरलाई कस्तो असर गर् र्ो ?  मलुकुको अथषतन्त्रमा त्र्सको 
के असर छ ?  त्र्सको रै्लावट अन्त्र् के कुन िेरसम्म रहर्ो ?  भने्न र्वकन गरी र्ी ववलभन्न 
िेरमा परेको असरलाई न्त्रू्नीकरण गनष भएका काननुी व्र्वस्थाहरुको प्रभावकाररकता कस्तो 
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रहर्ो ? कुन प्रणालीले कसरी काम गर् र्ो ? त्र्सको प्रभाकाररता कस्तो रहर्ो ? अन्त्तराषविर् 
सहर्ोग कसरी जटुाइर्ो  ?  त्र्सको सान्त्दलभषकता कस्तो रहर्ो ? र समग्रमा मलुकुो अथषतन्त्र 
एवम ् वविीर् प्रणालीलाई र्सको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन सवकर्ो वा सवकएन भने्न 
रहेकाले मूल रुपमा र्ी पिहरुले अहम ्भलूमका लनवाषह गने गदषछन।् राज्र्का सबै लनकार्हरु, 

सूचक संस्थाहरु लगार्त र्स प्रणालीमा समावहत सम्पूणष िेरले काननुबमोन्त्जमको आफ्नो 
न्त्जम्मेवारी तदारुकताका साथ परुा गरेमा मार समग्रतामा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण अलभर्ानको सर्लता र सान्त्दलभषकता स्थावपत हनु जान े
भएकाले र्सतर्ष  राज्र्का र्स प्रणालीमा समावहत लनकार्हरु तथा लनजी िरेले समेत ध्र्ान ददन ु
जरुरी छिः– 

ववगत ७ आलथषक वर्षमा अदालतबाट भएको रै्सलासम्बन्त्धी वववरणिः प्रस्ततु दईु ताललकामा 
ववभागबाट ववलभन्न आ.व. मा दार्र भई उल्लेन्त्खत सात आलथषक वर्षमा सम्मालनत सवोच्च 
अदालत र ववशरे् अदालतबाट रै्सला भएका मदु्दाहरुको वववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

क. सवोच्च अदालतबाट रै्सला भएका मदु्दा सम्बन्त्धी वववरण 

आ.व. लबगो दावी रकम कार्म भएको लबगो जररवाना जर्त 

२०७२/७३ १९,६०,३७,६९४।- १९,३९,१९,५४२।- १७,३४,४६,५४४।- ४,६३,१७,९८४।- 
२०७३/७४ 59,87,520।- 18,10,000।- 18,10,000।- 18,10,000।- 
२०७४/७५ - - - - 
२०७५/७६ 10,00,000।- 10,00,000।- 13,33,333।- 10,00,000।- 
२०७६/७७ 1,48,10,700।- 1,19,26,360।- 6,16,11,150।- 49,11,700।- 
२०७७/७८ - - - - 
२०७८/७९ 11,61,41,977 - - - 

ख. ववशरे् अदालतबाट रै्सला भएका मदु्दासम्बन्त्धी वववरण 

आ.व. लबगो दावी रकम कार्म भएको लबगो जररवाना जर्त 

२०७२/७३ 9,83,050।63 9,83,050।63 9,83,050।63 ६५०।- 
२०७३/७४ ० ० ० ० 

२०७४/७५ ५५,०५,७०,२०४।- ४,४५,७९,७२९।- ७,५१,०९,४५९।- ४,४५,७९,७२९।- 
२०७५/७६ ३,११,३४,७८६।- ८५,०२,७४०।- ५०,८२,७४०।- १,७१,६६,४१२।- 
२०७६/७७ ५८,२४,५३,३४१।९ १४,८७,०१,७१६।४ २८,९०,०३,४३२।७ १,०२,००,०००।- 
२०७७/७८ १,४३,४७,६१०।८४ ९८,४२,०१०।८४ १,९६,८४,०२१।६८ २,०६,०२,०००।- 
२०७८/७९ १८,०८,१३०।- १८,०८,१३०। ५४,००,१५०।- १८,००,०५०।- 
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उपरोक्त दईु ताललकाहरुको अध्र्र्नबाट के देन्त्खन्त्छ भने अनसुन्त्धानका िममा सम्पन्त्ि तथा 
साधन रोक्का राख्न ेर अदालती प्रविर्ाबाट जर्त गने सम्पन्त्िमा आधाररत जर्त र मूल्र्ाङ्कनमा 
आधाररत जर्त गरी दईु प्रणाली रहेकोमा मूल्र्ाङ्कनमा आधाररत जर्त प्रणालीको लालग पूवाषधार 
बनाउने कार्ष ववभागले गनुषपनेमा सो गरेको देन्त्खदैँन। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीको 
ववश्वव्र्ापी न्त्रू्नतम लसद्धान्त्त आपराधजन्त्र् कार्षबाट प्राप्त सम्पन्त्ि तथा साधन काननुको उन्त्चत 
प्रविर्ा परुा गरी राज्र्ले जर्त गनुष हो। सो सम्पन्त्िउपर व्र्न्त्क्तको स्वालमत्व कार्म हनु नददई 
त्र्स्तो आपराधमा संलग्नलाई दावर्त्व बहन गराउन ुहो। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण गरी लनिःसगष गरेको 
सम्पन्त्िका हकमा कसरुदारको सो मूल्र् बराबरको अन्त्र् सम्पन्त्िबाट जर्त गनुषपने काननुी 
व्र्वस्था रहेकोमा अनसुन्त्धान र्सतर्ष  मौन देन्त्खँदा उक्त समस्र्ा आएको देख्न सवकन्त्छ। आगामी 
ददनमा ववभागले र्सतर्ष  ध्र्ान ददन जरुरी छ।  

अकोतर्ष  ठूलो पररमाणमा लबगो दावी गरी मदु्दा अलभर्ोजन गने तर अदालती प्रविर्ाबाट दावी 
स्थावपत नहनुे देन्त्खर्ो । र्सका पछाडी समस्र्ाहरु देन्त्खए । अनसुन्त्धान आग्रह, पूवाषग्रह, 

पिपात, भेदभाव, दरुासर्र्कु्त भावना आददबाट अलग हनुपुछष । अनसुन्त्धान कुनै वववाददत 
ववर्र्को सत्र्तथ्र्को लनरोपणका लालग गररने खोजमूलक कार्ष हो । र्सको सर्लताका लालग 
काननुको उन्त्चत प्रविर्ाको अवलम्बन, प्रमाण काननुको अध्र्र्न, र्ौजदारी न्त्र्ार्का मान्त्र् 
लसद्धान्त्तको अवलम्बन, प्रमाणहरु सङ्कलन, मूल्र्ाङ्कन र ववश्लरे्ण आवश्र्क पदषछ भन ेअनसुन्त्धानमा 
सङ्कलन गररने प्रमाणहरु ववश्वस्त, वस्तगुत र वैज्ञालनक हनुपुदषछ । कलतपर् मदु्दामा अनसुन्त्धानको 
दौरानमा पवुाषग्रही भई अलभर्ोजन गरेको देन्त्खन्त्छ । जस्तैिः काननुको भतूप्रभावी असर नरहन े
लसद्धान्त्तलाई ख्र्ाल नगरी अलभर्ोजन गरेको । परपलरकामा प्रकान्त्शत सूचनालाई प्रमाणसरह 
मानी अलभर्ोजन गरेको, कसरु पवहचान नगरी अलभर्ोजन गरेको, आपराध घवटत भएको तथ्र् 
स्थावपत नगरी अलभर्ोजन गरेको, कुनै अलभर्कु्तसँग कुनै नाता सम्बन्त्ध देन्त्खएकै मार आधारले 
मदु्दा अलभर्ोजन गरेको, अलभर्कु्तलाई सामान्त्र् सरसहर्ोग गरेकै मार आधारले मदु्दा अलभर्ोजन 
गरेको, १० बर्ष अगालड खररद भएको सम्पन्त्िलाई मदु्दा अलभर्ोजन गदाषका बखत प्रचलनमा 
रहेको मूल्र्लाई आधार मानी लबगो कार्म गरेको, आपराध सम्पन्त्ि र अलभर्कु्तका बीचमा कुनै 
सम्बन्त्ध स्थावपत नगरी अलभर्ोजन गरेको अवस्था समेत देन्त्खर्ो । र्सबाट सही तररकाले 
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सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारण प्रणालीको कार्ाषन्त्वर्न भइरहेको छ वा छैन भने्न प्रश्नमा समेत 
गम्भीर बहस हनु जरुरी देन्त्खन्त्छ। 

नपेालको दईुवटा मूल्र्ाङ्कनको अवस्था 

सूचक २००५ २०१० 

पालना नभएको १३ ११ (Core3,  key8) 
आनं्त्शक पालना २ ४  
वृहत पालना १ १ 
पालना नभएको  ६ (मखु्र्) 
र्सबाट उक्त समर्ावलधमा वविीर् कारबाही कार्षदलका ४९ लसर्ाररशमध्रे् १६ वटा 
लसर्ाररशहरुलाई Core and Key category मा बाँलडएको लथर्ो। जसमध्रे् ६ वटा Core र १० 
वटा लसर्ाररशहरुलाई Key भनी बगीकरण गररएकोमा सोही आधारमा नेपालको सन ्२००५ र 
सन ्२०१० को अवस्था प्रस्ततु ताललकाबाट प्रष्ट हनु्त्छ:  

सन ्२०२२/२३मा हनुे मूल्र्ाङ्कनको कार्षववभाजन (Effectiveness को लालग) 
Category सम्बन्त्न्त्धत IOs 

Legal 2,5,7,8,9 

Financial 3 and 4 

Law enforcement 6, 7, 8, 9 

ALL/other 1,10 and 11 

7 to 9 may be assessed jointly by the legal and law enforcement accessors. 

वतषमान अवस्था 

ववभागको वतषमान सन्त्दभषमा संरचनागत, नीलतगत एवम ्अन्त्र् काननुी व्र्वस्थाहरु र्सप्रकार रहेका 
छन:्  

क  संरचनागत व्र्वस्थािः 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ाषलर्का सन्त्चव संर्ोजक रहने राविर् समन्त्वर् 
सलमलत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण 
सम्बन्त्धमा राज्र्ले अपनाउनपुने नीलत तथा गनुषपने अन्त्र् व्र्वस्थाका हकमा सवोच्च 
संर्न्त्रको रुपमा रहेको छ।  
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 हाल सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी 
कसरुको अनसुन्त्धान लनकार्को रुपमा स्थावपत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कार्ाषलर्मातहत रहेको छ। लनजामती सेवाको 
रा.प.प्रथम शे्रणीको कमषचारी ववभागीर् प्रमखु रहने र्ो ववभागको जनशन्त्क्त संरचना 
हेदाष राजश्व समूहका ३ जना, रा.प. दद्वतीर् शे्रणीका लनदेशक ३ जना, शाखा अलधकृत 
३ जना, प्रशासन समूहका ५ जना लनदेशक र ११ जना शाखा अलधकृत, सरकारी 
वकील समूहका १ जना उपन्त्र्ार्ालधवक्तासवहत ५ जना, राविर् अनसुन्त्धान ववभागका 
प्रमखु अनसुन्त्धान अलधकृतसवहत ३ जना र नेपाल प्रहरी तर्ष का प्रहरी उपरीिक 
सवहत ४२ जना कमषचारी रहने व्र्वस्था रहेको छ।  

 नेपाल प्रहरीलगार्त अन्त्र् कसरुको अनसुन्त्धान गने लनकार्हरु सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा 
आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणको प्रणालीगत दृवष्टले महत्वपूणष 
अङ्गको रुपमा रहने कुरालाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, 
२०६४ को दर्ा २५ को उपदर्ा (२) मा भएको व्र्वस्थाले समलथषत गरेको 
पाइन्त्छ । र्सैगरी दर्ा २१ को उपदर्ा (२) ले नेपाल प्रहरीको सहर्ोगलाई 
जनुसकैु समर्मा पलन अपररहार्ष मानकेो देन्त्खन्त्छ।  

 वविीर् जानकारी इकाई राविर् रुपमा मार नभएर अन्त्तराषविर् रुपमा समेत महत्वपूणष 
लनकार्को रुपमा रहेको छ ।   

 र्स बाहेक सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारणको प्रणालीगत वहसाबले सूचक संस्था र लनर्ामक लनकार्हरुको अहम ्भलूमका 
रहेको हनु्त्छ।  

ख  नीलतगत तथा काननुी व्र्वस्थाहरुिः  

नेपाल एन्त्शर्ा प्रशान्त्त िेरीर् समूहको सन ् २००२ मा Member jurisdiction भएपलछ 
वव.सं. २०६४ सालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण ऐन, २०६४ जारी 
भएपश्चात भएका काननुी व्र्वस्थाहरु लनम्न अनसुार रहेका छन:्  

 पारस्पररक काननुी सहार्ता ऐन, २०७० 

 सपदुषगी ऐन, २०७० 
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 कसरुजन्त्र् सम्पन्त्ि तथा साधन (रोक्का, लनर्न्त्रण र जर्त) ऐन, २०७० 

 सङ्गदठत आपराध लनवारण ऐन, २०७० 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण लनर्मावली, २०७३  

 पारस्पररक काननुी सहार्ता लनर्मावली, २०७० 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (मलन लाउण्डररङ) लनवारण (सूचीकृत व्र्न्त्क्त, समूह वा सङ्गठनको 
सम्पन्त्ि वा कोर् रोक्का) लनर्मावली, २०७० 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी 
दोस्रो राविर् रणनीलत (२०७६-२०८१) 

ग  नपेालले अनमुोदन गरेका संर्कु्त राविर् महासन्त्न्त्धहरुिः 

SN Convention 
Ratification 

year 

1 United nation convention against Drugs and psychotropic 

substances 
 

2 UN Convention against corruption, 2003 2011 

3 
UN International Convention for the suppression of the 

Financing of terrorism 1999 
2011 

4 UN convention against transnational organized crime, 2000 2011 

 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी कसरु मदु्दामा न्त्र्ावर्क दृवष्टकोण 

ववभागको अलभलेखअनसुार सवोच्च अदालतबाट हाल १३ मदु्दा रै्सला भएको देन्त्खन्त्छ। उक्त 
मदु्दाहरु मोटामोटी रुपमा अध्र्र्न गदाष सम्पन्त्ि शदु्धीकरण मदु्दामा लनम्नबमोन्त्जमको न्त्र्ावर्क 
दृवष्टकोण रहेको पाउन सवकन्त्छ:  

क. पनुरावेदक प्रलतवादी माधवकुमार भगत ववरुद्ध नपेाल सरकार (नकेाप, २०७२ अंक ५ लन.नं. 
९४०६) 
 अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदद गैरकाननुी कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि 

भलूमगत रूपमा पनुिः त्र्स्तै गैरकाननुी कार्षमा लगानी हनुे र शदु्धीकरण गने चिहरू 
चललरहने हुँदा पनुिः त्र्ो गैरकाननुी कार्षबाट आन्त्जषत सम्पन्त्ि आपरालधक कार्षमा प्रर्ोग 
नहोस,् आपरालधक कार्ष रोवकर्ोस ् भनी लनवारणात्मक व्र्वस्था (Preventive 

Measures) को प्रर्ोजनाथष सम्पन्त्ि शदु्धीकरण ऐन आएको हो। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
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आर्ैं मा सम्बद्ध कसरु (Predicate offence) होइन अवपत ु मूल कसरुको सह-उत्पादन 
(By Product) को रूपमा सह-आपराध )Secondary Offence) हो । मूल कसरुलाई 
लकुाई लछपाई त्र्सबाट आन्त्जषत सम्पन्त्िलाई लकुाउन शदु्धीकरण गररएको कसरु र्स 
ऐनअन्त्तगषत पने। 

 सम्पन्त्ि शदु्धीकरण एउटा बह-ुआर्ालमक वविीर् आपराध (Multi-Dimensional 

Financial Crime) पलन हो । मूल आपराध लवुकन े हनुाले शदु्धीकरणको आपराध 
भएपलछ उसले मूल आपराध गर् र्ो वा गरेन र उसको आपराध गने मनसार् लथर्ो वा 
लथएन भनी ववचार गररदैन। त्र्सैले सम्पन्त्ि शदु्धीकरण ऐन, २०६४ को दर्ा २८ ले 
 कसैसँग आर्स्रोत वा आलथषक अवस्थाको तलुनामा उसको सम्पन्त्ि अस्वाभाववक 
देन्त्खएमा र उसले आजषन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको आपराध 
हनुे व्र्वस्था गरेको हो। अस्वाभाववक सम्पन्त्ि देन्त्खर्ो भने त्र्सको स्रोत जार्ज लथर्ो 
भने्न प्रमान्त्णत गनुषपने प्रमाण भार प्रलतवादीमा रान्त्खएको हो। प्रलतवादीले स्रोत देखाउन 
सकेन भने उसले सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको आपराध गरेको हो भनी मानु्नपने हुदँा वादीले 
र्ो वा त्र्ो आतङ्ककारी आपराधबाट आन्त्जषत गरेको सम्पन्त्ि हो भनी वकटान गनुषपने 
बाध्र्ता काननुले गरेको देन्त्खदैँन। त्र्स्तो आर्स्रोत लकेुको सम्पन्त्ि बरामद हनु ु नै 
कसरुको लालग पर्ाषप्त हनु।े  

ख.  दावा टासँी लामा ववरुद्ध नपेाल सरकार (नकेाप, २०७० अंक ११ लन.नं. ९४९९) 
 लनकै ठूलो पररमाणको रकम कसैले बोकेको सटुकेसबाट बरामद हनु्त्छ र त्र्सको 

साँचो पलन लनजबाटै बरामद भएको अवस्थामा रकमको माललक र्ो हो भनी र्वकन 
वतनसमेत देखाई पवहचान गराउन नसकेको अवस्थामा जसको साथबाट बरामद 
भएको हो उक्त रकम ववर्र्को सम्पूणष काननुी दावर्त्व लनवाषह गनुषपने न्त्जम्मेवारी 
उसैमा रहन्त्छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण (Money Laundering) लनवारण ऐन, २०६४ को 
दर्ा २८ मा कुनै व्र्न्त्क्तमा भएको सम्पन्त्ि के कस्तो स्रोतबाट प्राप्त गरेको हो? सो 
सम्पन्त्िको स्रोत खलुाउने भार लनज व्र्न्त्क्तमा नै रहेको देन्त्खन्त्छ तर प्रलतवादीले उक्त 
बरामद भएको सम्पन्त्िको वैधालनक स्रोत खलुाउन सकेको देन्त्खएन। तसथष अन्त्र्था 
प्रमान्त्णत नभएसम्म उक्त रकम ववर्र्मा जवार्देवहता लनज प्रलतवादीमै रहने। 
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 कसैसँग आर्स्रोत वा आलथषक अवस्थाको तलुनामा उसको सम्पन्त्ि अस्वाभाववक 
देन्त्खएमा र उसले आजषन गरेको वैधालनक स्रोत देखाउन नसके सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
आपराध हनुे व्र्वस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। कसैसँग अस्वाभाववक सम्पन्त्ि देन्त्खर्ो भन े
त्र्सको वैधालनक स्रोत वा जार्ज आजषन लथर्ो भनी प्रमान्त्णत गने प्रमाणको भार 
प्रलतवादीमा रहेको हनु्त्छ। प्रलतवादीले सम्पन्त्िको स्रोत देखाउन सकेन भने उसले 
सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको आपराध गरेको हो भनी मानु्नपने। 

 प्रस्ततु मदु्दा प्रलतवादीसँग रहेको रकम ववदेशी ववलनमर् भएको कारणबाट चलेको 
होइन। अवपत ु लनजसँग लनजको हैलसर्तका तलुनामा अत्र्लधक बढी रकम भएकाले 
प्रस्ततु मदु्दा लनजववरूद्ध चलेको हो। लनजले उक्त रकमको स्रोत देखाउन सकेको 
अवस्थामा प्रस्ततु मदु्दा लनजववरूद्ध चल्ने अवस्थै हनुे लथएन। त्र्सैगरी बरामदी रकम 
नेपाली वा भारतीर् भएको अवस्थामा ववदेशी ववलनमर्अन्त्तगषत मदु्दा चल्ने अवस्था हनु े
लथएन। तर, स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा भने सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको मदु्दा भन े
चल्न।े  

 ववदेशी ववलनमर्लबना इजाजत प्रलतवादीसँग रहन ु एउटा आपराध हो भन े अत्र्लधक 
मारामा स्रोत देखाउन नसवकने रकम आफ्नो साथ राख्न ुअको आपराध हो। ववदेशी 
ववलनमर् मदु्दा न्त्जल्ला अदालतमा चल्ने मदु्दा हो भने सम्पन्त्ि शदु्धीकरणसम्बन्त्धी मदु्दा 
ववशेर् अदालतमा सरुू कारबाही हनुे मदु्दा हो। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण )Money 

Laundering)  लनवारण ऐन, २०६४ को दर्ा ४ को (ङ) मा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण 
मालनने कसरुमा “ववदेशी ववलनमर् लनर्लमत गनेसम्बन्त्धी प्रचललत काननुअन्त्तगषतको 
कसरु गरी” भने्न  उल्लेख भएको पाइन्त्छ। र्सबाट ववदेशी ववलनमर् लनर्लमत गने 
कसरुलाई समेत सम्पन्त्ि शदु्धीकरण ऐनले मदु्दा चलाउन बाधा पाने देन्त्खदैँन। सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण )Money Laundering) लनवारण ऐन, २०६४ र ववदेशी ववलनमर् लनर्लमत गने 
ऐन, २०१९ अनसुार छुट्टाछुटै्ट ऐनले कसरु मानेको हुदँा अलग-अलग ऐनले व्र्वस्था 
गरेको कसरुलाई एउटै कसरु मान्न लमलेन। साथै, बरामदी रकम प्रलतवादीबाट बरामद 
भएको र सो रकमको आलधकाररक तथा वैधालनक स्रोत प्रलतवादीले खलुाउन नसकेको 



138  ;DklQ÷  

अवस्थामा आलथषक अवस्था र हैलसर्त कमजोर छ भने्न आधारमा मार आरोवपत 
अलभर्ोग दाबीबाट प्रलतवादीले सर्ाइ पाउन ेअवस्था नरहने। 

जाचँबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा देन्त्खएका समस्र्ाहरु 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानीसम्बन्त्धी कसरुको जाँचबझु 
एवम ्अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनको प्रविर्ामा संलग्न लनकार् तथा जनशन्त्क्तले प्रथमतिः आरू् 
मूल कसरुको नभएर मूल कसरुको सह-उत्पादनको रुपमा रहने सह-आपराधको जाँचबझु, 
अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गदैछु भने्न मानलसकताबाट लनदेन्त्शत भएर सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको 
कसरुले मलुकुको वविीर् प्रणाली र अथषतन्त्रलाई हानी गदषछ भने्न कुरालाई न्त्रू्नतम 
लसद्धान्त्तको रुपमा ग्रहण गनुषपने देन्त्खन्त्छ। र्समा रहेका समस्र्ाहरु के रहेका छन ्भने्नतर्ष  
अध्र्र्न गनुषअन्त्घ जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनको िममा हेनुषपने कुरालाई 
देहार्अनसुार उल्लेख गररएको छ:  

जाचँबझु 

(लनम्न कुराहरु र्वकन गनष) 

अनसुन्त्धान अलभर्ोजन 

प्राप्त सूचना ववभागको 
िेरालधकारलभर पने प्रकृलतको 
हो वा हैन ? 

कसरुको तथ्र्गत सन्त्दभषको 
ववश्लरे्ण, आपरालधक कार्षहरु 
भएको अवस्थाको ववश्लरे्ण 

अलभर्ोजनको आधार 

सम्बद्ध कसरु स्पष्ट छ वा 
छैन ? 

अलभर्ोक्ताको प्रमाणको 
मूल्र्ाङ्कन, 

लनदोर् तेस्रो पिको 
अलधकारको समनु्त्चत 
संरिण गररएको छ छैन 

कसरु स्थावपत हनुे सम्भावना 
के कसो छ 

अलभर्कु्तको प्रमाण मूल्र्ाङ्कन, दावी ललनपुने सम्पन्त्ि तथा 
साधन वा लबगो कार्म 
गनुषपने सम्पन्त्ि तथा 
साधनको अवस्था र प्रमाण  

आरोवपतको पवहचान हनु 
सक्ने वा नसक्ने के कसो 
देन्त्खन्त्छ ? 

कसरु स्थावपत हनुे नहनुे 
आधार 

कसरुमा संलग्नताका 
आधारहरु, कसरुमा 
जोन्त्खमको अवस्था, कसरुले 
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प्रभाव पारेको िेर  
सूचनाको तथ्र्परकता के 
छ? 

उही प्रकृलतको वववादमा 
ववकास भएको कुनै लसद्धान्त्त 
भए सोको ववश्लरे्ण 

आपराध गनष अपनाइएको 
तररका वा शैली, 
आपराधमा संलग्नलाई 
दावर्त्वलधन बनाउनेतर्ष  
ध्र्ान पगेुको छ छैन? 
प्रस्ताववत अलभर्ोग दाबी 
दठक छ छैन? 

अनसुन्त्धान गनुषपने आधार र 
कारण देन्त्खन्त्छ देन्त्खदैँन ? 

प्रमाण ऐनका सान्त्दलभषक 
दर्ाहरुको ववश्लरे्ण 

सम्बद्ध काननुका दर्ाहरु 
स्पष्ट उल्लेख भए नभएको, 
मागदावी उन्त्चत भए 
नभएको आदद।  

उपरोक्त बमोन्त्जमको तथ्र्गत ववश्लरे्ण समेतका आधारबाट अध्र्र्न गदाष जाँचबझु, अनसुन्त्धान र 
अलभर्ोजनमा देन्त्खएका समस्र्ाहरु र्सप्रकार देन्त्खएका छन:् 

 सम्वेदनशील प्रकृलतका सूचनाहरुलाई पलन प्राथलमकीकरण गरी जाँचबझु र अनसुन्त्धानमा 
पर्ाषप्त ध्र्ान नददएको।  

 जोन्त्खममा आधाररत प्रणालीको अवलम्बन गने गरेको नदेन्त्खएको।  

 जाँचबझु एवम ्अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा संलग्न व्र्न्त्क्तलाई सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको 
अन्त्तराषविर् प्रणाली, मान्त्र्ता, मलुकुको काननु प्रणाली, अलभर्ोजन प्रणाली आदद बारेको 
न्त्रू्नतम जानकारीको समेत अभाव देन्त्खएको।  

 प्रमाण, ऐन, नन्त्जर आददको जानकारीको अभाव देन्त्खएको।  

 साववती बर्ान गराई सोही बर्ानलाई मूल प्रमाणका रुपमा ललई अलभर्ोजन गने गरेको 
देन्त्खएको। 

 सम्बद्ध कसरुको पवहचान र सम्पन्त्ि शदु्धीकरणको कसरु हनु आवश्र्क आपरालधक 
कार्षहरुको पवहचान नै नगरी अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने गरेको।  



140  ;DklQ÷  

 वस्तगुत र ववश्वस्त प्रमाणमा आधाररत भई जाँचबझु, अनसुन्त्धान र अलभर्ोजन गने 
प्रणालीको अभाव देन्त्खएको।  

 नगद बरामदसँग सम्बन्त्न्त्धत मदु्दामा स्रोत र्वकन नगरी मदु्दा चलाउने गरेको।  

 कसरुको सम्वेदनशीलता र कसरुको प्रभावलाई ववचार नगरी सरकारी वकीलबाट मदु्दाको 
तथ्र्सँग मेल नखाने प्रकृलतका लनदेशनहरु र प्रलतवादीलाई सहज हनु ेवकलसमका लनदेशनहरु 
ददई मदु्दाको तथ्र्लाई तोडमोड गने गरेको।  

 लनदोर् तेस्रो पिको अलधकारको संरिणमा ध्र्ान नददई अलभर्ोजन गने गरेको।  

 आपराध अनसुन्त्धानको न्त्रू्नतम ज्ञानको अभाव देन्त्खएको। 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण सम्बन्त्धमा सधुारका 
िरेहरु 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी प्रणाली 
लनवारणात्मक र दण्डात्मक दईु अवधारणामा आधाररत प्रणाली हो। लनवारणात्मक 
व्र्वस्थाहरुको कार्ाषन्त्वर्न सूचक संस्था र लनर्ामक लनकार्हरुबाट हनुपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेको छ भने दण्डात्मक व्र्वस्थाको कार्ाषन्त्वर्न काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरु (सम्पन्त्ि 
शदु्धीकरण अनसन्त्धान ववभाग, नेपाल प्रहरी लगार्त अन्त्र् अनसुन्त्धानकारी लनकार्हरु) बाट हनुे 
व्र्वस्था रहेको छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारण 
सम्बन्त्धमा वविीर् जानकारी इकाईले सूचक संस्थाहरु र काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्को 
बीचमा पलुको काम गदषछ। सूचक संस्थाहरुबाट प्राप्त सीमा कारोबार, शङ्कास्पद कारोबार र 
शङ्कास्पद गलतववलधको प्रलतवेदनउपर थप सूचना सङ्कलन एवम ् गोप्र् लनगरानी गरी प्राप्त 
ववश्लरे्णको लनष्कर्ष वविीर् जानकारी इकाईबाट काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्हरुमा प्रवेर्त 
भएपलछ सोउपर अनसुन्त्धानकारी लनकार्हरुबाट कसरुको अनसुन्त्धान गने व्र्वस्था रहेको छ। 
वास्तववक धनीको पवहचान, कारोबारको आलथषक उद्देश्र् र काननुी उद्दशे्र्को स्पष्टता लनधाषरण 
गनषमा वविीर् जानकारी इकाईबाट प्राप्त लनष्कर्षले महत्वपूणष सहर्ोग पगु्न गई कसरुको 
अनसुन्त्धानसमेत र्लदार्ी हनुे देन्त्खन्त्छ।  

उपरोक्तबमोन्त्जम सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणका लालग काननु कार्ाषन्त्वर्न गने लनकार्को भलूमका 
प्रबल भएर मार पगु्दैन । र्सका लालग सूचक संस्थाहरुको विर्ाशीलता र प्रभावकारी 
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कार्षशैलीबाट समग्रमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी 
लनवारणको ववर्र् सबल हनुे देन्त्खन्त्छ।  

उपरोक्त पषृ्ठभलूम समेतलाई मध्रे्नजर गरी लनम्न िेरमा लनम्न बमोन्त्जमको सधुार भएमा मार 
थप सहजता हनुे देन्त्खन्त्छ:  

 सूचक संस्थाहरुको िमता ववकास तथा संस्थागत सदुृढीकरण गरी सीमापार कारोबार एवम ्
ग्राहक पवहचानका सबै उपार्हरुलाई प्रभावकारी बनाउन।े  

 वविीर् जानकारी इकाईलाई अन्त्तराषविर् स्तरअनरुुप हनु ेगरी ववकास गनष संस्थागत संरचना 
पररवतषन गरी स्वार्िामा जोड ददने।  

 सावषजलनक ववि व्र्वस्थापन ताललम केन्त्द्र र राविर् प्रहरी प्रन्त्शिणसँगको समन्त्वर्मा हरेक 
आ.व. मा कन्त्म्तमा ४ वटा ताललम कार्षिमहरु सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणलाई लन्त्ित गरी सञ्चालन गनष एकीकृत र 
समन्त्वर्ात्मक रुपमा सञ्चालन गरी आपराध अनसुन्त्धान गनष सिम जनशन्त्क्त उत्पादनमा 
जोड ददन।े  

 नेपाल प्रहरीमा प्रहरी लनरीिक र प्रहरी नार्व उपरीिक तहमा हरेक वर्ष कन्त्म्तमा ३० 
जना कमषचारीहरुलाई ताललम प्रदान गरी िमता ववकास गने र आवश्र्कता अनसुार सो 
जनशन्त्क्तलाई अनसुन्त्धान कार्षमा संलग्न गराउने।  

 नेपाल प्रहरीको केन्त्द्रीर् अनसुन्त्धान ब्रू्रो, सावषजलनक ववि व्र्वस्थापन ताललम केन्त्द्र, नेपाल 
राि बैङ्कको ताललम केन्त्द्रसमेतलाई एकीकरण गरी वविीर् आपराध अनसुन्त्धान ताललम केन्त्द्र 
स्थापना गने।  

 ववदेशबाट सूचना तथा जानकारी प्राप्त गरी कसरुको अनसुन्त्धान र अलभर्ोजनमा देन्त्खएका 
जवटलताहरु हल गने।  

 काननु कार्ाषन्त्वर्नमा देन्त्खएका जवटलताहरु हल गनष ऐन काननुमा सधुार र संशोधन गने।  

 अलभर्ोजन दरलाई बढाउन जाँचबझु र अनसुन्त्धानमा जोड ददने। 

 ववभागमा जनशन्त्क्तको दीगोपनामा ध्र्ान ददन।े  
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लनष्कर्ष 

सम्पन्त्ि शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी लनवारणसम्बन्त्धी सवाल 
ववश्वव्र्ापी चासो र सरोकारको ववर्र् हो। र्सको सर्ल कार्ाषन्त्वर्नबाटै मलुकुको अथषतन्त्रलाई 
स्वस्थ, दीगो र सबल बनाउन सवकन्त्छ। वविीर् प्रणालीको स्वच्छता प्रवद्धषनका लालग र्ो प्रणाली 
अझ महत्वपूणष छ। सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको सर्ताका लालग सरकारको मार भलूमका 
सवेसवाष नभएर र्समा लनजी िेर समेत उन्त्िकै न्त्जम्मेवार रहेकाले आगामी ददनमा र्स प्रणालीको 
सर्लताका लालग थप विर्ाशील हनुपुने देन्त्खन्त्छ। अलभर्ोजन हनुे मदु्दाहरु वास्तववक र्ो 
प्रणालीसँग मेल खाने र अन्त्तराषविर् मान्त्र्ताअनकूुल हनुपुने देन्त्खन्त्छ।  
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 ववलभन्न अङ्कका सम्पन्त्ि पलरका, सम्पन्त्ि शदु्धीकरण अनसुन्त्धान ववभाग 

 प्रशासन पलरकािः नेपालमा सम्पन्त्ि शदु्धीकरण लनवारणको अबस्था तथा चनुौती, 
न्त्जवनप्रकाश लसटौला र प्रकाशचन्त्द्र सापकोटा 
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Whitening Dirty Money: Offence of Money 

Laundering in Nepal 

  Laxmi Bakhadyo13 
 

 

Abstract 

Money laundering is a secondary offense committed by people who have illegal 

earnings and want to convert them into legal funds. The process of whitening dirty 

money is known as money laundering. Money laundering is a crime in Nepal, 

according to the criminal justice system. It is a multifaceted fiscal crime with a 

vicious circle. There is a separate department to investigate money laundering cases, 

which fall under the jurisdiction of the Special Court. It is a possessory crime; if 

someone is caught with illegal earnings, he or she must prove the legitimate source 

of those earnings. The Nepalese legal system and judiciary have played a significant 

role in reducing the crime of money laundering by prosecuting and punishing 

offenders. Data show that the number of cases brought to court is far less than the 

number of complaints filed. Data of Department of Anti-money laundering F/Y 

2074/75 shows that 1588 complaints of money laundering were filed from various 

institutions, 849 were in preliminary investigation, 208 were in investigation, 42 

cases were filed in court, 489 cases were adjourned, 79 were referred to other 

concerned institutions, and 33 cases were decided from Special Court.The case of 

Madhav Kumar Bhagat vs. Nepal Government established a landmark decision by 

overturning a crucial decision made by a joint bench. This remarkable case stated 

that the source of money must be proven in order to identify it as legal. 
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Money Laundering, Illegal Earning, Crime  
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1. Introduction 

Behind every great fortune is a crime. (HONORÉ DE BALZAC)  

It is well said saying that “Behind every great fortune is a crime”. If somebody’s 

living standard is far more than that of his/her living, then it can be assumed that s/he 

is involved in some illegal activities. The goal of a large number of criminal acts is to 

generate a profit for the individual or group that carries out the act.14 The motivating 

factor for committing offence in general is earning profit. Greed drives the criminal, 

and the end result is that illegally gained money must be introduced into nation’s 

legitimate financial systems.15 

Money laundering has traditionally been considered (in isolation) as the cleansing of 

dirty money created by criminal activity; initially, these crimes were associated with 

the illegal drug or narcotics trade in the collective psyche. Money laundering is, of 

course, this, but it is also so much more. To comprehend and appreciate the all-

encompassing power and impact of money laundering and the people who launder 

money, one must first grasp and respect the original crimes' aim. The vast majority of 

relevant criminal acts are committed with one goal in mind: to make money. If 

money is made by criminal activity, it is useless until the original tainted source of 

funds can be hidden or, better still, eliminated. Thus, the dynamic of money 

laundering lies at the corrupt heart of many of the social and economic problems 

experienced across the globe. 

Money laundering has been recognized as a contemporary and challenging 

phenomenon for the global financial system. Since, United Nations Office on Drugs 

and Crime (2017) mark that up to 800 billion to 2 trillion dollars, representing 2-5% 

of global GDP, is the estimated amount of money laundered worldwide each year.16 

The Financial Action Task Force (FATF) notes that Nepal has established the legal 

and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the 

strategic deficiencies that FATF had identified in February 2010.17The last Mutual 

Evaluation Report relating to the implementation of anti-money laundering and 

                                                           
14    https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/ accessed on Feb. 20, 2022 
15     Peter Lilley, Dirty Dealing- The untold truth about Global Money laundering, International 

Crime and Terrorism” Kogan Press, London, 2006, p. xii 
16    Joshi, A., & Shah, A.K. (2020). Anti-money laundering awareness and acceptance among the 

bank customers of Nepal. Quest Journal of Management and Social Sciences, 2(2), 337-347. 

https://www.nepjol.info/index.php/qjmss/article/view/33305/26409 accessed on March 3, 2022 
17     https://www.knowyourcountry.com/nepal1111, accessed on March 3, 2022 

https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
https://www.nepjol.info/index.php/qjmss/article/view/33305/26409%20accessed%20on%20March%203
https://www.knowyourcountry.com/nepal1111
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counter-terrorist financing standards in Nepal was undertaken by the FATFin 2011. 

According to that Evaluation, Nepal was deemed Compliant for 1 and Largely 

Compliant for 3 of the FATF 40 + 9 Recommendations. It was partially compliant or 

Non-Compliant for all 6 of the Core Recommendations.18 

Cleaning dirty money is a prevalent practice in Nepal as well. Dirty money is money 

that has been obtained through unethical means. Corruption, drugs, sex trade, 

overseas employment offenses, fraud, and other illegal means are examples of illegal 

means, and money laundering is the act of whitening dirty money gained via any 

form of business or under the guise of lawful earnings. There is Asset (Money) 

Laundering Prevention Act 2008, Asset (Money) Laundering Prevention Rules 2016, 

Money Laundering Prevention (freezing of properties and funds of designated 

person, group and organization) Rules 2069, Criminal Proceeds and Instrumentalities 

(freezing, seizing and confiscation) Act 2014. Further, there is Department of Money 

Laundering Investigation for investigating complaints of money laundering. In this 

context, this article focuses on the anti-money laundering mechanism of Nepal from 

criminal jurisprudence. Article includes the concept of money laundering, elements 

to money laundering offence, national legal provisions, principles of anti-money 

laundering, cases laws decided by Special Court and Supreme Court of Nepal.  

2. Offence of Money laundering 

Money laundering is notable financial crime accounting for huge monetary and trust 

loses to business enterprises, states and individual. The impact of financial crimes 

may extend far beyond the harms of “street” crimes or blue color crime. Money 

laundering has one purpose: to turn the proceeds of crime into cash or property that 

looks legitimate and can be used without suspicion.19 

Money laundering is the process of transforming funds earned via illegal activities 

into legal properties. It can be simply said as the process of laundering dirty money 

to clean money. It occurs when someone takes money earned by illegal activities and 

disguises it as money obtained through noncriminal activity. They make money to 

come from legitimate source.20 For instance: A drug trafficker might operate a 

restaurant or business house and disguise profit of drugs transaction into profit of 

                                                           
18https://www.knowyourcountry.com/nepal1111accessed on March 3, 2022 
19ICAS Practice Support January 2019https://www.icas.com/professional- resources/anti-money- laundering-

resources/latest-developments/aml-awareness- three- stages-of-money- laundering,  
20Three E lements that must be proven in Money Laundering cases https://sanctionscanner.com/blog/three-

elements- that-must-be-proven- in-a-money- laundering-case-409, accessed on March 13, 2022 

https://www.knowyourcountry.com/nepal1111
https://www.icas.com/professional-resources/anti-money-laundering-resources/latest-developments/aml-awareness-three-stages-of-money-laundering
https://www.icas.com/professional-resources/anti-money-laundering-resources/latest-developments/aml-awareness-three-stages-of-money-laundering
https://sanctionscanner.com/blog/three-elements-that-must-be-proven-in-a-money-laundering-case-409
https://sanctionscanner.com/blog/three-elements-that-must-be-proven-in-a-money-laundering-case-409
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restaurant or business house. In this way, illicit earning is laundered into the income 

that looks like lawfully earned. Money laundering is crucial to organized crimes 

operations because offenders would be discovered easily if they could not “merge” 

their illegal cash into, for instance, a legal business, bank or real estate.21 

Money Laundering is a multi-dimensional financial crime itself. It is not a primary 

offense or predicate offence, it’s by product of such offence, and thus it is secondary 

offence.22The Financial Task Force on Money Laundering defines the money 

laundering as: “The goal of a large number of criminal acts is to generate a profit for 

the individual or group that carries out the act. Money Laundering is the processing 

of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical 

importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardizing 

their source. Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organized crime 

including for example drug trafficking and prostitution can generate huge amounts 

of proceeds. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schemes can 

also produce large profits and create the incentive to “legitimize” the ill-gotten 

gains through money laundering. When a criminal activity generates substantial 

profits, the individual or group involved must find a way to control the funds without 

attracting attention to the underlying activity or the persons involved.” 

Five Rules of Money Laundering23 

1.  The more genuine the money laundering transactions and process look, the less 

likely it is that they will be detected. 

2.  To achieve respectability the funds must ultimately end up in a bona fide 

financial center. Whilst the launderer may have to start the process offshore, full 

success will only be achieved when the proceeds are in a mainstream reputable 

location. 

3.  Launderers are constantly researching and identifying new opportunities. As US 

drug czar Barry McCaffery has commented, ‘Money will flow to whatever 

market is willing and available.’ 

                                                           
21  Money Laundering, https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-4/key- issues/money-

laundering.html, accessed on March 3, 2022 
22  Madhav Kumar Bhagat vs. Nepal Government, NKP 2072, D.no. 9406, Madhav Kumar Bhagat vs. 

Nepal Government, NKP 2073, Vol. 11, D.no. 9708  
23  Peter Lilley, Dirty Dealing- The untold truth about Global Money laundering, International Crime and Terrorism” 

Kogan Press, London, 2006, p. 16 

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html
https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html
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4.  Globalization is far more advanced than international regulation or cooperation. 

Money launderers would be well advised to make sure their funds pass through 

as many jurisdictions as possible particularly useful in delaying and frustrating 

any possible future official investigation. 

5.  If you have taken much effort to launder money successfully don’t leave it all in 

the banks of one location: you may have spread it around different financial 

institutions but if anything went wrong at one of them you have put all your 

eggs in one basket. 

3. Elements of Money laundering  

 Generally, crime is said to be accumulated with two elements viz: Mens-rea and 

Actus-reus. Mens-rea is mental aspects of crime commission whereas Actus-

reus is the physical aspect of crime. If a person commits a voluntary act with 

intent to commit any kind of act prohibited by prevailing law, then it will be 

crime.  It is the same with offence of money laundering as well. To constitute 

the crime of money laundering one should know the fact s/he is going to clean 

up the dirty money earned via illicit means and should be part of the act as well.  

 Three elements that must be proven in a money laundering case are as follows:24 

 The defendant was aware that the money involved was derived from a 

criminal act. 

 It means defendant ought to have knowledge about the source of money. If 

s/he is being misrepresented by other then it will not amount to the guilt of 

money laundering but as it is possessory crime, one has onus of proof that 

s/he was possessing or laundering the money without intent and knowledge.  

 A financial activity must have been stated or completed by the defendant  

 A "financial transaction" is defined as a purchase, donation, transfer, loan, 

withdrawal, exchange of money, an extension of credit, the purchase or sale 

of a safe-deposit box, the transaction between accounts, or any other form 

of payment, transfer, or distribution to, by, or through a financial entity. 

The prosecutor must establish that you were involved in one of these 

transfers at the start or end. 

                                                           
24     https://sanctionscanner.com/blog/three-elements- that-must-be-proven- in-a-money- laundering-case-

409, accessed on March 3, 2022 

https://sanctionscanner.com/blog/three-elements-that-must-be-proven-in-a-money-laundering-case-409
https://sanctionscanner.com/blog/three-elements-that-must-be-proven-in-a-money-laundering-case-409
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 The defendant took place in one of the following steps of money 

laundering: 

 Transfer 

 Layering  

 Implementation  

4. Phases of Money laundering 

 Money laundering has been addressed in the UN Vienna 1988 Convention 

Article 3.1 describing Money Laundering as: “the conversion or transfer of 

property, knowing that such property is derived from any offense(s), for the 

purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of 

assisting any person who is involved in such offense(s) to evade the legal 

consequences of his actions”. 

 Money laundering is a process which typically follows three stages to finally 

release laundered funds into the legal financial system. 

 Three phases of Money Laundering are discussed as follows: 

 Placement 

 Placement is defined as moving the funds from direct association with the crime. 

It is the first phase of introducing the funds gained from criminal activities into 

the banking and financial system. This phase has become riskier to the criminals 

due to the heightened attention given these movements of cash by law 

enforcement agencies and legal requirement for banks to report suspicious 

transactions.25 During this phase, money generated from crimes like drugs, 

human trafficking, corruption, illegal arms transactions etc. are deposited in the 

banking institution or are used in business. Further, those money can be invested 

in currency exchange, assets purchase etc.  

 Layering 

 In this stage, discovering of illicit earning is made more complicated. It meant to 

make the trailing of illegal proceeds difficult for the law enforcement agencies. 

Illicit earning is blended with legitimate money, or is placed in constant motion, 

                                                           
25     Billey Steel, Money Laundering –  A Brief history, Billey’s Money laundering information, available at 

http://www.sid.in-berlin.de/nedkelly-world/moneylaunderingbriefhistory.html accessed on June 1, 
2022 

http://www.sid.in-berlin.de/nedkelly-world/moneylaunderingbriefhistory.html%20accessed%20on%20June%201
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from one account to another. Layering often involves generating many different 

transactions so that the cash disappears and become laundered26.  

Methods of layering can be: 

 Cash converted into monetary instrument: Once the placement is successful 

within the financial system by way of a bank or financial institution, the 

proceeds can then be converted into monetary instruments. This involves 

the use of banker’s drafts and money orders.  

 Material assets bought in cash and then sold: Assets purchased via use of 

illicit earning is resold for the purpose of mingling it to the legal earning.  

 Integration  

 It is the process of making the money available to the criminal from what seem 

to be legitimate sources. This is the final stage in the money laundering. The 

laundered funds are made available for activities such as investment in 

legitimate or illegitimate business, or spent to promote the criminal’s lifestyle. 

This final stage of money laundering successfully puts the so-called ‘cleaned’ 

money back into the economy.27 

 

Figure 1 Money Laundering cycle28 

                                                           
26  https://tier1fin.com/alessa/blog/how-dirty-money- laundered- three- stages- laundering/, accessed on 

June 3, 2022 
27  Ibid  
28  https://www.unodc.org/unodc/en/money- laundering/overview.html, accessed on March 13, 2022 

https://tier1fin.com/alessa/blog/how-dirty-money-laundered-three-stages-laundering/
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
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5. Anti- Money laundering in Nepalese criminal law  

Nepal enacted Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2008 to tackle money 

laundering offense. This act underwent two amendments to comply with the 

International AML/CFT standards. First Amendment was introduced before Nepal’s 

Mutual Evaluation of Money Laundering and financing of terrorism regime in 2011 

and second amendment was introduced following change in the standards of 

Financial Action Task Force in 2012.  Section 3 of ALPA criminalized the money 

laundering offense. Following activities are regarded to be the prohibited activities of 

money laundering29: 

 Hiding illicit origin30 

 With knowledge and intent to protect the person from criminal charges, 

transforming and transferring illicit origin.31 

 Transaction, Disposition and Movement of proceeds of crime32 

 Use, acquire and possess of proceeds of crime with knowledge or with 

having a reasonable ground to believe33 

 Conspiracy, abetment, incitement, facilitate and any kind of support to the 

above mentioned activities34 

 David Chaikin and J.C Sharman stated that money laundering occurs after a 

predicate offence has brought money into hands of criminals.35Money 

laundering is byproduct of predicate offence.36 Predicate offence as per the 

AML Act are as follows:37 

 Organizing criminal gang and illicit participation in racketing, 

 Destructive work et al terrorism. 

 human trafficking  

                                                           
29     Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 3(3) 
30     Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 3(1)(ka) 
31     Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 3(1)(ka) 
32  Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 3(1)(kha) 
33  Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 3(1)(ga) 
34  Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 3(2) 
35   DacidChaikin and J.C Sharman, Corruption and Money Laundering: A  Symbiotic Relationship, Palgrave, 

2009, p. 14 
36  Nepal government vs. Sanjata Kumar Saha et.al, case no. 074-CR-0102, Decided on 2076/11/15, 

Special Court of Nepal  
37  Asset (Money) Laundering  Prevention Act 2008, sec. 2(Sha), Schedule  
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 child prostitution or any other sexual exploitation 

 drugs and psychotropic substances 

 Illegal transaction of arms and ammunition 

 corruption and bribery  

 cheating 

 forgery 

 currency and  counterfeit 

 piracy of product  

 environment  

 Offence relating to murder and grievous hurt 

 Kidnapping, false imprisonment or hostage taking theft and dacoits 

 Smuggling (including custom, excise duty and tax) 

 Tax evasion (direct and indirect)  

 extortion 

 piracy 

 market manipulation of securities and commodity and insider trading 

 ancient monument 

 forest, national park, and wildlife conservation 

 Offence relating to currency, banking, finance, foreign exchange, 

negotiable instrument, insurance or cooperative  

 Cartelling, consumer’s protection, competition or supply 

 election 

 communication, broadcasting and advertisement  

 transportation business, education, health, medicine or foreign employment 

fraud 

 firm, partnership, company or corporation 

 real state and property  

 lottery, gambling or donation 

 citizenship, immigration or passport 
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 Offence relating to financing of terrorism and any offence specified by 

Nepal Government by publishing in Nepal Gazette 

6. Case studies  

6.1  Cases decided by Special Court of Nepal  

 Following 10 cases decided by Special Court was collected by the researcher 

from Office of Attorney General and Special Court:  

a. Nepal Government vs. Shanti Tamang38 

 Fact of the case  

Shanti Tamang, Kabita Tamang and Sukuchan Tamang were arrested with Rs. 

27,00,000/- from Thankot Check Post, Kathmandu. Shanti Tamang was charged 

for the offence of money laundering. She testified that she carried the money to 

deliver it to Nepalgunj on the direction of Kshering, a resident of Boudha with 

the consideration of Rs. 25,000/- as service cost. 

 Decision of Special court  

Shanti was convicted for money laundering as she was not able to identify the 

person who was said to have given instruction to her.39 

b. Nepal Government vs. Sonam Norbu40 

Fact of the case 

Sonam Norbu was a Chinese national residing in Kathmandu. He was charged 

for illegally obtaining Nepalese currency without paying tax. He was held 

possessing Rs. 22 lakhs from Kathmandu without receipt of exchange of money 

and with no specified source.  

Decision of Special court  

Norbu was convicted of money laundering as he was not able to show the source 

of transaction. Court stated that onus of proof to establish the relation between 

the economic condition, source of income and money possessed lied on 

defendant but he was not able to prove it. 

 

                                                           
38  NG vs. Shanti Tamang, Case no. 93-068-00085, Special Court  

39  As the money laundering offence is possessory crime and the defendant should prove to be innocent  

40   NG vs. Sonam Norbu, Case no. 93-068-00022, Special Court  
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c. Nepal Government vs. Balmiki Kumar Sunar et.al41 

 Fact of the case 

 Balmiki and Golu Kumar were arrested from Birgunj with Rs.25,40,000/- 

without any supporting documents. They stated that they came to Birgunj to 

deliver the money to Rambabu in direction of Mr. Amar Kishor Prasad who 

owned a jewelry shop in Rakshaul. The defendants were not able to state the 

name of money exchanger during investigation. During the investigation, Amar 

Kishor present himself before the court after the notice of presence was 

published in Kathmandu Post and testified that the money was obtained by 

selling jewelry and he was supposed to pay it to Rambabu so he sent those 

money. Defendants were charged pursuant to sec. 3,4,28,29 and 30(2) of AML 

Act.  In this case Golu Kumar was released on from custody pursuant to the 

decision of Supreme Court in writ of Habeas Corpus and Balmiki was released 

on bail. 

 Decision of Special court  

 Balmiki and Golu were acquitted as it was established that the money was sent 

by Mr. Amar. The court convicted Amar stating that despite of Amar’s claim 

that the money was for the payment of Rambabu’s debts, the relevant documents 

and correspondence with Corporate Development, from which showed debt of 

Rs. 5,20,000/- Thus court convicted Amar and sentenced with 1 year 

imprisonment and Rs. 25,40,000/- fine. 

d. Nepal Government vs. Samir Adhikari42 

 Fact of the case 

 Samir Adhikari was suspected for layering illicit earning. He deposited the 

money in SBI Bank, Birgunj and withdrew the money from different places in 

India. Mr. Samir had transacted Rs. 983050.63 in between Nov. 1st 2010 and 

Nov. 3rd2011 from his bank account and left only Rs. 650.63. Samir withdrew 

the money from ATM of bank within 1-2 days of depositing the money in the 

                                                           
41  NG vs. Balmiki Kumar Sunar et.al, Case no. 069-CR-0032 

42   NG vs. Samir Adhikari, Case no. 071-CR-0010, Special Court  
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account. He could not arrest and did not come before the court to defend 

himself. 

 

 Decision of Special court  

 Court held Samir convicted. His act of depositing money one day in bank 

account in Nepal and withdrawing the money within 1-2 days from India in 

every transaction is suspicious transaction.  

e. Nepal Government vs. Popat Madane43 

 Fact of the case 

 PopatMadane was arrested from his residence on the basis of information 

received by the Police that illegal transaction of ornaments and currency took 

place from his room in Ha: Khatol, Lalitpur, Rs. 976320, INR 8000, 6049 gram 

of silver, 4 pieces of gold ring, 1 piece of locket and 29 pieces of long hair like 

plastic were collected from Popat’s residence. Popat was charged for the offence 

of money laundering pursuant to sec. 3, 4, 28, 29 and 30(2) of AML Act. 

Further, it was requested to seize the collected ornaments and money pursuant to 

sec. 34(2) of AML Act. He testifies that he came to Nepal with some money and 

started a jewelry refinement business. He stated that ornaments seized were 

belongings of his wife. 

 Decision of Special court  

 Popat was convicted for the charge and punished with 1 year imprisonment and 

fined with Rs. 15,58,359.08/- as he was not able to prove himself innocent.  

f. Nepal Government vs. Ashok Karak et.al44 

 Fact of Case 

 Ashok Karak and Madav Kumar were arrested while they were traveling to 

Janakpur from Jayanagar. Ashok possessed Rs.8,60,000/- and Madav possessed 

Rs. 9,50,000/-. They had no clear source of money and no legal documents to 

justify the amount. They were prosecuted pursuant to sec. 3,4,28,29 and 30(2) of 

the AML Act.  

                                                           
43  NG vs. PopatMadane, Case no. 071-CR-0125, Special Court  

44  NG vs. Ashok Karak, Case no. 069-CR-0098, Special Court  
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 Decision of Special court  

 Both defendants were convicted for the charge. They were punished with 

imprisonment with 1 year and fine amounting Rs. 8,60,000/- and Rs. 9,50,000/- 

respectively. 

g. Nepal Government vs. Nirmal Rai alias Niranjan Hojai et.al45 

 Fact of the case 

 Nirmal Rai’s wife Sarita Giri was arrested in accusation of having large sum of 

money without any sources of its origin. During investigation it was found that 

Nirmal was involved in illicit mechanism of earning money in Nepal and India. 

To hide those illicit earnings, he was involved with real state business and he 

himself formed an entity entitled Nirmal Housing and Nirmal Traders. Through 

those agencies he used to hide illicitly earned money. In addition, all the 

transactions were done on the name of wife Sarita. When investigation was done 

against her, she was not able to show the sources.  

 Decision of Special Court 

 Nirmal has absconded and was not yet arrested but he was punished with 4 

years’ imprisonment and fine with Rs. 8,63,47,474.01. Whereas Sarita was 

charged of abettor and she was punished with 2 years’ imprisonment and fined 

with Rs.2,25,91,153/-. The court further ordered to confiscate the vehicles which 

were being used by the perpetrators.  

h. Nepal Government vs. Ganesh Lama et.al46 

 Fact of the case:  

 Case of money laundering was filed against Ganesh Lama, Laxmi Lama, 

Palsang Lama, Ranju Lama and Rakesh Lama. Case of money laundering was 

filed against Ganesh Lama before as well, but office of Attorney General 

decided not to file the case as there was no enough evidence against him. 

 Ganesh Lama including other defendants were charged pursuant to sec. 3,4,28 

and amount in question was Rs. 27,01,61,058.60/-. In this case, there found to 

be lots of land transactions which were suspicious. Here the questions to be 

answered in this case were: 

                                                           
45  NG vs. Nirmal Rai, Case no. 93-068-00100, Special Court  

46  NG vs. Ganesh Lama, Case no. 069-CR-0104, Special Court  
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a. Once OAG declared that there were no enough evidences to file Money 

laundering case against Ganesh Lama, thus is it legal to file case of Money 

Laundering against him once again? 

b. What will be the legal consideration if the property in question was earned 

before promulgation of Anti Money Laundering Act?  

c. Whether the defendants were perpetrators and are they supposed to be 

punished?  

Decision of the case  

Court convicted Ganesh Lama and punished with 1 year imprisonment and Rs. 

1,40,50,000/- fine. Whereas other defendants were acquitted. 

With regards to issue relating to doctrine double jeopardy, court stated that with 

regards to the property which were questioned beforehand and declared not to be 

within money laundering by OAG, it will be matter of doctrine of double 

jeopardy. But, with regards to the other properties which were not questioned 

before can be matter of issue onward and it will not be with in doctrine of 

double jeopardy. 

Similarly, with regards to the question of property earned before promulgation 

of AML Act 2064, Court declared that those properties which were already 

earned won’t be within jurisdiction of AML Act.  

i. Nepal Government vs. Binod Kumar Soni et.al47 

 Fact of the case 

 Case of Money Laundering was charged against Binod Kumar Soni, Rajesh 

Agrawal and Sobit Babu Karki. Fact shows there they were involved in illegal 

foreign exchange. Case of illegal foreign exchanged was filed in the Kathmandu 

District Court. Rajesh Agrawal was the principal perpetrator whereas Sobit 

Babu Karki was the one who transported the amount to Binod Kumar Soni. 

Rajesh did not appear in the court during the case proceeding. Case was even 

appealed to Appeal Court. Both tiers of judiciary gave same decision i.e., 

conviction of Rajesh, Binod Kumar and Sobit Babu Karki. District punished 

Binod Kumar and Sobit Babu Karki with 3 years of imprisonment whereas 

                                                           
47  NG vs. Binod Kumar Soni et.al, Case no. 072-CR-0073, Decision Date: 2075/10/9 
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Appeal Court convicted with 2 years’ imprisonment and upheld the amount of 

confiscation. They were charged with offence of Money laundering as well.  

 Question raised in this cased were: 

a. Whether Doctrine of Double Jeopardy attract in this case? 

b. If the crime added latter on would be implemented while proceeding case 

which was occurred before amendment of the Act? 

c. Either defendant is to be convicted or not? 

d. What would be the amount of punishment? 

Decision of Special Court  

Rajesh Agrawal was convicted and punished with 1 year imprisonment. 

Whereas, Sobhit and Binod were convicted to be abettors thus punished with 6 

months of imprisonment.  

With regards to the issues related to doctrine of double jeopardy, court held that 

matter of illegal foreign exchange and money laundering are not same offence. 

Money laundering is by product offence of illegal foreign exchange thus they 

are separate offence so it will not be matter under doctrine of double jeopardy. 

With regards to the issue of crime added while proceeding case which was 

occurred before amendment of the Act; fact shows that Rs. 1,24,32,046.14/- was 

found on 2069/06/19. 1st amendment of AML Act was on 2068/02/28 and 2nd 

amendment was on 2070/12/12. Thus, charge of act which was not crime 

beforehandcannot be prosecuted based on the law’s amendment afterward. It is 

against the principle of retrospective effect. 

j. Nepal Government vs. Sanjay Kumar Shah et.al48 

 Fact of the case 

 Case was filed against Sanjaya Kumar Shah, Ram Kumar Shah, Nilam Singh, 

Ram Milan Raut Kurmi, Om Prakash Yadav, BabitaPanjiyar and two minors. 

Fact reveals that source of income of Sanjay Kumar was illegal activities like 

homicide, kidnapping, bomb blast, Forceful donation collection. Sanjaya had 

numerous criminal records. He had been in jail for those crimes. Sanjay was 

charged as a main perpetrator whereas others were charged of abettor. Further, 
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he was charged with offence of corruption as well and case was under hearing. 

In this case, there raised three issues viz: 

a. Whether property earned before promulgation of AML Act will be under 

jurisdiction of AML Act? 

b. A case of corruption is under hearing, thus can the same property be the 

concern of money laundering case? 

c. Either defendants were criminals or not? Either they to be punished or not? 

Which property is supposed to be confiscated? 

Decision of Special Court  

In this case all defendants were convicted pursuant to the charge made. Sanjya 

Kumar was convicted with 5 years’ imprisonment Rs. 28,50,03,433/- fine. His 

all properties which were in the name of different person were also ordered to be 

confiscated. Whereas, Rangila, Sadhu, Om Prakas, Ram Milan and Sujit were 

punished with 2.5 years (half) imprisonment. Futher, Ram Kumat Shah was 

found to be minor when Mithila Money Transfer was registered thus his 

punishment was reduced to 1.8 years.  

With regards to questions raised, judiciary stated that criminal law has no 

retrospective effect thus act committed before promulgation of AML Act 2074 

was not found to be valid.  

While taking about double jeopardy, judiciary clarify that, corruption and money 

laundering are two different crimes. Corruption is predicative offence and 

money laundering is by product crime. Thus, doctrine of double jeopardy is not 

implied in this case. 

6.3  Cases published in NKP 

a. Sunil Jayswal et.al vs. Nepal Government, NKP 2070, D.no. 9054 

 Fact of the case 

 Sunil Jayswal and Shrawan Shah were apprehended at the Parwaha train station 

while on their way to Nepal. Shrawan had Rs. 9,20,000/- in his possession, 

whereas Sunil had Rs. 19,20,000/-. They had the money with them for exchange 

because Nepalese currency was being utilized for business purposes across the 

Indian border. They said they were unaware of the legal ramifications of 
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transporting such a large sum of money. They were charged under the AML 

Act's sections 3, 4(e), 28, and 29. 

 Special Court convicted them as per sec. 4(9), 28 and 29. They were punished 

with 1 year imprisonment and fine amounting to Rs. 19,20,000/- and Rs. 

9,20,000/- respectively.  

 Decision of Supreme Court  

 Sunil and Shrawan were acquitted since they were solely Rajesh Kumar's 

employees, and Rajesh Kumar testified in court that the money they carried 

belonged to him. Furthermore, Indian nationals are permitted to transfer an 

unlimited amount of Nepalese or Indian cash from Nepal to India, according to 

the Nepal Gazette released on 2057/03/12. The Supreme Court established the 

premise that simply having a great amount of money is not criminal. 

b. Madhav Kumar Bhagat vs. Nepal Government, NKP 2072, D.no. 9406 

 Fact of the case 

 While examining the train heading to Janakpur from Jayanagar, India, Madhav 

Kumar Bhagat (20 years old) and AsokKarakha (22 years old) were arrested on 

suspicion of money laundering. Asokwas in possession of Rs. 8,60,000/-, while 

Madav was in possession of Rs. 9,50,000/-. Asok claimed that he was carrying 

the money in order to lend it to his father-in-law in Janakpur so that he might 

buy land. Madav, on the other hand, claimed that the money belonged to Bikas 

Kumar Shah, an Indian national who owned hardware in Jayanagar. Madav 

stated he was going to Janakpur, so Bikas handed him money in exchange for a 

commitment to pick him up at Janakpur station and show him around the city. 

Madav and Asok were charged pursuant to sec. 2, 4 and 28 of AML Act. They 

were convicted by the Special Court with 1 year imprisonment and fine with Rs. 

950,000/- and 860,000/- respectively.  

 Decision of Supreme Court  

 The verdict of the Special Court was supported by the Supreme Court. Money 

laundering is not a predicate offense, but rather a result of a secondary offense, 

according to the Supreme Court. Money laundering is the process of concealing 

or disguising property obtained via criminal conduct. When a case is launched 

for money laundering, the commission of the primary/main offence or the intent 

to commit the office is usually not investigated. As a result, rather than the 
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investigation party obtaining the money/property without any proof of origin, it 

falls to the defendant to disprove the accusation leveled against him/her. 

Furthermore, because it has extraterritorial jurisdiction, it is impossible to 

escape it by arguing that it occurred in another country. 

 

c. DawaTasi Lama vs. Nepal Government, NKP 2072, D.no. 9499 

 Fact of the case 

 DawaTashi was arrested from Tribhuvan International Airport, possessing a 

suitcase which consist of 19500 euros for which source was not specified. He 

was charged pursuant to section 3(1), 4(e), 28, 30(1) and section 34 of the AML 

Act. He testifies that a Chinese citizen Aaanging instructed to deliver a suitcase 

had money. He had known Aaanging for some time and they traded herbs 

together.  

 Decision of Supreme Court 

 Dawa was convicted of Money Laundering and punished with 2 years 

imprisonment and fine equivalent to Rs. 2 Crore. He was not able to prove it 

beyond reasonable doubt, he was not able to justify his claim that the suitcase 

was of Chinese national.  

d. Nepal Government vs. Sarita Giri, NKP 2073, D.no. 9541 

 Fact of the case 

 In this case, Niranjan Harijan, an Indian citizen faked his identity as Nirmal Rai 

and had made passport in Nepal and traveled different countries. Similarly, he 

was involved in business in the name of Nirmal Rai Housing and Property 

Dealers Pvt. Ltd. Thus, a complaint was filed by Indian Embassy with this 

regard. Sarita was wife of Nirmal and SetiGiri was his mother-in-law and Ram 

Chandra Giri was his father-in-law.  

 The fact is that a large sum of money (Rs. 1,43,88,991.75/-) was deposited in 

Sarita Giri's bank account. Similarly, properties are registered in the names of 

Sarita, Seti, and Ram Chandra. SetiGiri said that her daughter and son-in-law 

forced her to transfer a house in Jorpati into her name. Similarly, Sarita claimed 

that all of the property in her name belonged to her husband. Nirmal's current 

whereabouts is unknown. 
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 Special Court decided that Sarita was abettor of the case. She was punished with 

2 years of imprisonment and fine amounting Rs. 2,25,91,153 and forfeiture of 

property in her name. Seti and Ram Chandra were acquitted from the charge.  

 

 

 Decision of Supreme Court  

 The defendant filed an appeal, claiming that confiscation of property in the 

names of Seti, Ram, and Sarita is unjust because the property was not in 

Nirmal's name. However, the Special Court's ruling was upheld by the Supreme 

Court. 

e. Dulari Devi vs. Nepal Government, NKP 2073, D.no 9680 

 Fact of the case 

 This was writ petition filed by Dulari against Department of Anti Money 

Laundering. Dulari got to know that her property was kept in hold as complaint 

was filed against her on offence of money laundering. When she dropped 

application to Department, it gave no any response. She claimed that the 

property which has been held before promulgation of AML Act so it is not 

within jurisdiction of court to act against those property.  

 Decision of Supreme Court  

 Court held that since there is ordinary jurisdiction of case proceeding it is not 

legally entertaining to file writ petition. Affected party can file application in 

concerned court as per sec. 22(2) thus it does not address application of extra 

ordinary jurisdiction.  

f. Madhav Kumar Bhagat vs. Nepal Government, NKP 2073, D.no. 9708  

 It was the same case of Madhav Kumar Bhagat et al vs. NG, D.no. 9406. This 

case reached the Supreme Court's full bench after two joint benches reached 

conflicting conclusions in two similar cases. Two decisions reached by the 

Supreme Court’s joint bench were debated by the entire bench. The cases in 

question were Madhav Kumar Bhagat et al vs. NG, NKP 2072, D.no 9406, and 

Sunil Jayswal et al vs. Nepal Government, NKP 2070, and D.no 9054. 

 In the case of SunialJayswal, a joint bench concluded that Indian nationals can 

transport an infinite quantity of money from Nepal to India and that simply 
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owning a large sum of money does not constitute money laundering. While the 

joint court in the Madhav Kumar case concluded that no one can carry large 

sums of money without a legal source, the motto of the notice published in the 

Nepal Gazette on March 20, 2012 is not to promote unlawful transactions. 

 When Madhav Kumar appealed the ruling on the basis of the Sunil Jayswal 

case, the case was taken to the full bench of the Supreme Court. The judgement 

in the case of Sunil Jayswal is overturned, while the decision in the case of 

Madhav Kumar Bhagat is upheld. 

7. Analysis and Conclusion  

 The goal of a large number of criminal acts is to generate a profit for the 

individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing 

of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of 

critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without 

jeopardizing their source.49 

 Illegal arms sales, smuggling, and organized crime activities, such as drug 

trafficking and prostitution rings, can all generate large sums of money. Large 

profits can be made by embezzlement, insider trading, bribery, and computer 

fraud schemes, all of which create an incentive to "legitimize" the ill-gotten 

earnings through money laundering. 

 When an illegal operation generates significant earnings, the person or group 

involved must find a way to keep control of the funds without drawing attention 

to the underlying action or the individuals involved. Criminals conceal the 

sources of funds, change the form, or move the funds to a location where they 

are less likely to attract attention. It is the support service that allows criminals 

to enjoy the fruits of their crimes. It allows crime to pay and often, pay well.50 

 In response to mounting concern over money laundering, the FATF was 

established by the G-7 Summit in Paris in 1989 to develop a coordinated 

international response. One of the first tasks of the FATF was to develop 
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Recommendations, 40 in all, which set out the measures national governments 

should take to implement effective anti-money laundering programs.51 

 Nepal is also facing the challenges of whitening dirty money. As per the news 

published in April 5,2022 in Republica52 in the first eight months of this fiscal 

year, the Department of Money Laundering Investigation received 95 

complaints against people suspected of money laundering. According to the 

DMLI's data, 17 of the total instances came from the Financial Information Unit, 

with the remaining 69 cases coming from other sources. According to the 

DMLI, an inquiry into the accused has begun. The DMLI filed two cases in the 

Special Court between mid-July 2021 and mid-March 2022 against Indian 

citizens accused of amassing Rs 9.5 million in cash. Similarly, the Department 

charged eight stakeholders of Nepal Engineering College with embezzling Rs 80 

million, the largest scam that occurred during the review period. Since its 

inception a decade ago, the DMLI has registered 2,508 cases. Only 62 of them 

received verdicts, while over 1,700 are still under investigation.  

 Further number of cases registered in the Special court is remarkable as well. In 

this paper, researcher had analyzed 10 cases decided by Special Court and 6 

cases published in the NKP. Trend shows that conviction of defendant is higher, 

out of 16 cases, perpetrators in 14 cases were convicted where one of these cases 

was of writ petition and hence court quashed the writ stating that when the 

ordinary jurisdiction is in process writ jurisdiction cannot be entertained.  

 Money laundering is the byproduct of predicate offense, the predicate offenses 

are some other like corruption, homicide, sex trafficking, smuggling, drugs 

trafficking, wild life poaching, kidnapping and hostage taking. There is separate 

legislation, special department to investigate the cases of money laundering, 

complaints can be filed from any means, special court for the proceeding of the 

case. Nepal is trying its level best but it can be said to be sufficient effort. Proper 

awareness against the money laundering is required. Onus of proof lies on the 

one who was charged of money laundering. So, proper awareness about the 

offence is to be conveyed to all general public to combat with it. Cases shows 

that the number of people convicted and charged were the one who carry the 
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amount of money, those who are being involved in the transportation, where as 

the main perpetrators were found to be absconded. Wife and in-laws were 

charged and convicted for the offence done by husband/ son-in-law. Obviously, 

it is the possessory crime, criminal laws are supposed to be made strict as well, 

but yet proper awareness level is yet lagging. From 2064 till date of 2079, it has 

already been more than a decade, thus to bring remarkable achievement public 

legal literacy with regards to money laundering is to be activated. In the same 

way, absconded offenders should have been traced and punished.  
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Introduction  

Money is the prime reason for engaging in almost any type of criminal activity. 

People engage in many criminal activities like corruption, black marketing, 

smuggling, drug trafficking, tax evasion, and the buck does not stop here it goes to 

the extent of sex tourism and human trafficking. The goal of a large number of 

criminal act is to generate a profit for the individual or group that carries out the act. 

These profits generated have illegal sources and is considered ‘dirty’ or ‘black’ 

money. If money is generated from the commission of crime, it is useless until the 

original tainted source of funds can be disguised. This is where money laundering 

comes into an existence. 

Money laundering is the act of concealing the transformation of proceeds from the 

illegal activities and corruption into ostensibly legitimate assets.53 Basically it is the 

conversion of dirty or black money into clean or white money (money with legal 

source). This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy 

these profits without jeopardizing their source. It is financial crime, with the aim of 

making illegal money into legal in nature. The process of money laundering involves 

disguising of illegal assets, converting them into legal gains, and removing them 

from access by the criminal justice system while retaining their economic value. The 

methods by which money may be laundered are varied and can range in 

sophistication from simple to complex. 

As the global context seems to be changing, with the rapid growth of development 

there have structural change in the world economy. Globalization brought nations in 

one forum through liberalization of market and economy. The biggest threat in this 

respect is the extent of transnational organized crime. Globalization has led to a 
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border removal, which favored the cross-border organized crime. Today, organized 

crime, in various forms (trafficking of weapons, human beings, drugs, money 

laundering) and terrorism are global threats and the actual economic and financial 

crisis tend rapid developments in financial information, technology and 

communication allow money to move anywhere in the world with speed and ease.  

Money laundering is the illegal process of making large amounts of money generated 

by a criminal activity, such as drug trafficking or terrorist funding, appear to have 

come from a legitimate source. The money from the criminal activity is considered 

dirty, and the process "launders" it to make it look clean.54 Money laundering is the 

illegal process of making “dirty” money appears legitimate instead of ill-gotten 

gains. 

Due to the growing international concerns on issuing anti-money laundering laws 

Nepal has recently introduced Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2008. 

Before the enactment of ALPA, No legal provision existed to combat with it.  Asset 

(Money) Laundering Prevention Act, 2008 has enacted. Nepal’s geopolitical 

situation and overall governance pattern has tremendously facilitated on money 

laundering possibilities. Indo Nepal open borders, free transactions, of different 

trades and unlimited exchange facilities of Indian currency have left sufficient 

possibilities for illegitimate earnings from one country to another. In the process of 

laundering illicit amount of money different methods are applied in the different 

parts which are common in the Nepalese prospective. 

Nepalese Efforts towards combating money laundering  

Money laundering is a global phenomenon. It has extensive relations with the 

organized crime too. Huge profits are acquired by these criminals from such areas as 

drug trafficking, international frauds, adherence fee fraud, long firm fraud, arm 

dealing, trafficking in human organ and tissue etc. Nepal is not a regional financial 

center. Public corruption, poorly regulated trade, weak financial sector regulation, 

and a large informal economy make the country vulnerable to money laundering and 

terrorist financing. The major sources of laundered proceeds stem from tax evasion, 

corruption, counterfeit currency, smuggling, and invoice manipulation. Nepal has a 

large, unregulated, informal remittance system, which is also vulnerable to money 
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laundering.55 Money Laundering is not a single act but it is in fact a process that is 

accomplished in various stages and can be occur in a countless number of diverse 

ways. The most basic Factor in a laundering is that which hold the process that takes 

place in three distinct stages that sometime even overlapped namely three stage 

known as placement, layering and integration. 

Hence, Money Laundering is considered to be an adverse effect on economy of both 

on developed and developing countries. It damages the financial systems of an 

economy. In addition, Money Laundering also reduces productivity in the economy's 

real sector as it diverts resources and encourages corruption and crime which, in turn, 

works together in slowing down the economic growth of a country. Money 

Laundering also has an effect on international and national capital flows and long 

term economic development. That is why developed and developing countries need 

to have effective anti-Money Laundering policies. Money Laundering also has a link 

to the fraudulent activities of employees. It can corrupt employees of financial 

institutions. Money Laundering has impact on society; rule of law, governance, and 

sociopolitical situation, macro economy, financial system, criminal legal system and 

economic liberalization. In this context, major legislative efforts to combat money 

laundering are as follows;  

 Muluki Criminal Code, 2074  

 It is a general code (lex generalis) of the country. As iterated by the latin 

maxim 'lex specialis derogate legi generali' which means whenever there is a 

specific act is to govern the particular act as a crime, that particular act applies, 

otherwise this code applies. It has placed money laundering, under section 

116(2)(a) as the offence of not capable of being withdrawn once it is filed in the 

court as well as a case not to take to pardon, suspend, alter or reduce the 

sentence imposed on the offender. This code prohibits acquiring, holding, 

purchasing or selling property that has been obtained by committing an offence. 

Such a person is liable for a imprisonment not exceeding to 5 years or a fine not 

exceeding Rs.50,000 or both. 

 Assets (Money) laundering act, 2008 

 Nepal started the journey towards combating money laundering and terrorist 

financing (ML/TF) and the financing of terrorism and proliferation in 2002 by 

                                                           
55  US State Department Money Laundering Report,  (2012), p.12 



168  ;DklQ÷  

becoming the member of the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). 

It was only in 2008 (or 2064 BS) when Nepal enacted the ALPA which was a 

real milestone towards this. This was followed by establishing the Financial 

Information Unit (FIU) in the same year. The Government of Nepal issued the 

Money Laundering Prevention Rules in 2009 (2066 BS). Such groundwork as 

establishment of Suspicious Transaction Report, becoming signatory to the 

related UN conventions and resolutions, and designating the Special Court with 

exclusive jurisdiction over ML and TF cases, to list but a few of them, were 

done before designating the Department of Revenue Investigation (DRI) as the 

ML/CFT investigating agency of the country 

 The Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2008 is the first statute relating 

to money laundering in Nepal. After a long history in world, ML has been 

introduced in Nepal to control the illegal behavior of converting, concealing, 

hiding, financing of illegal money. This act was publicized in 14 Magh 2064 (1 

January 2008) and recently it has 4th amendment on it in 2075/11/19. According 

to section 3 of ALPA (2nd amendment, 4th in 2075), the following activities are 

prohibited regarding as money laundering offense. 

1. To convert or transfer, knowingly, the property derived from the 

commission of crime with an intention to hide, deceive the illicit origin of 

the property or protect the offender from legal proceedings. 

 2. To hide, deceive or convert the true ownership, nature, source, location, 

disposition movement of the property knowingly or having a reasonable 

ground to believe that such property is the proceeds of crime.   

3. To acquire, use or possess the property knowingly or having a reasonable 

ground to believe that such property is the proceeds of crime. 

 Supreme Court has issued a General Guideline for the Sentencing of 

offence of ML/CFT to aid the court in sentencing: The major provisions are 

as follows: 

1. Judicial discretion under section 30(1)(2)(3)(4)(5) of MLPA which 

determines the lower and upper limit of punishment (in addition to 

conspire, incite, abet or attempt the offence under section 3 and 4) 

2. For offense under section 30(9), 10b (2), 32, 33 and 33(a), the offender is 

punished with up to 3 years jail and Rs.30,000 fine. Up to this limit, it is not 
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required to have separate hearing, therefore, a separate guideline is not 

enacted and additional punishment under section 30(7) 

 According to section 28 of ALPA, the assets is deemed to be gained from 

Money Laundering (generated from commission offence) if: 

1. In comparison to the income source or financial condition, one has larger 

assets, lives unnaturally higher standard of life, or 

2. Is proved to have provided donation, grant, gift, loan, contribution or will of 

the value more than one's capacity 

3. One shall prove the source of earnings and in case fails to do so 

 To complement the above definition, "predicate offence" is mentioned in 

Schedule 1 of the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 (2nd 

Amendment) from which the illegal money earned, is laundered to provide 

a veneer of legality.  

Asset (Money) Laundering Prevention Rules, 2073 

In exercise of power of Section 46 of Asset (Money) Laundering Prevention ACT 

2008, the Government 0f Nepal has formulated ALP Rules. The main provisions of 

this rule are threshold transaction and functions of the coordination committee and 

the technical committee, functions, duties and power of the financial information 

unit, obligation of the regulatory body, reporting institutions and natural person, 

complaint, inquiry and investigation,  

 Extradition Act, 2070 

 In case of any request made by any foreign state to Government of Nepal for the 

purpose of extradition of absconded accused or offender Government of Nepal 

may extradite such accused or offender in the condition hereunder in accordance 

with the provision of this Act.  

 The Nepal's Foreign Exchange (Regulation) Act, 1962  

 The possibility of ML/FT in Nepal is almost impossible science the capital 

account is not convertible foreign exchange dealing (inflow and outflow of 

capital) are strictly regulated under Nepal's Foreign Exchange Regulation Act, 

1962  
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 The Foreign Investment Prohibition Act, 2021 

 The foreign Investment Prohibition Act, 1964 has been promulgated with the 

objective of prevent the Nepalese citizen to invest in abroad by any means or 

way. It has indirectly prevented the Money laundering in foreign. 

 The Narcotic Drug (control) Act, 1976  

 The Narcotic Drug (control) Act. 1976 has been enacted and promulgated with 

the objective of preventing abuse of illicit trafficking in Narcotic drugs and 

psychotropic substances, under the act proceeds of crime or any property 

involving to trafficking in narcotic drugs are subject to forfeiture.  

 The Prevention of Corruption Act, 2002  

 The Prevention of Corruption Act, 2002 has substituted the Prevention of 

Corruption Act, 1960 and provides certain provision in regard to Money 

Laundering in general and illicit attachment in particular. The act has the 

provisions to control the accumulation of wealth much illegal means. The 

investigating authority is empowered to search, confiscate and forfeit the 

property, arrest the person, seize passport, freeze bank accounts and finally to 

file cases to the special court on the basis of mismatch between his/her standard 

of living and earning capacity. In addition to this act, the commission for 

Investigation of Abuse of Authority Act, 1991 has empowered CIAA 

constitutional body to investigate the cases relating to the public post in 

corruption charges.  

 Banking and Financial Institution Act, 2073  

 To make the national economy strong and strengthened and maintaining financial 

stability, BAFIA aims to enhance the confidence of the general public towards the 

overall banking and financial system of the country. It has mentioned the proceeds 

of crime to be confiscated even if that amount is kept in the name of anyone. If 

anyone is found to have committed offences under section 103 and the proceeds 

of offence are found to have been kept or concealed in the name of 

himself/herself, any family member or relative or in the name of anyone else, such 

property and the property accrued is confiscated. A person punished in the offence 

of money laundering cannot obtain prior approval to incorporate a bank or 

financial institutions. BFI has the obligation under section 53 to take actions on 

the information of suspicious transaction. The bank secrecy law does not apply to 
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the investigation of corruption and money laundering cases. Even NRB has the 

power to give directive to freeze accounts in order to prevent money laundering. 

 Nepal Rastra Bank Act, 2058  

 In order to maintain the stability and healthy development of banking and 

financial system and for the enhancement of public credibility towards the entire 

banking and financial system of the country NRB established. NRB has been 

issued KYC guidelines to commercial banks and financial institutions as 

recommended by Basel principles. NRB has implemented an inspection and 

supervision of the transaction of the bank and financial institution. 

 Mutual Legal Assistance Act, 2070 

 Nepal has taken a step further in the area of making its judicial outreach to 

cross-border issues by promulgating the Mutual Legal Assistance Act, 2014 

(2070) (MULA). The MULA deals with the process and requirements of 

providing and obtaining legal assistance between Nepal and any other foreign 

country on certain legal matters. Section 3 of MULA imposes bilateral treaty 

and reciprocity requirement for enforcement of judgment and providing of legal 

assistance. Section 3 provides a general rule that legal assistance can be 

provided to 9 foreign country on the basis of a bilateral treaty or on the basis of 

reciprocity commitment from the foreign country. Section 3, however, requires 

bilateral treaty as a condition for enforcement of foreign judgment in Nepal. 

 Organized Crime Prevention Act, 2070  

 It is expedient to make the provision on the prevention of transnational 

organized crime to protect the life, bodily integrity and property, to maintain law 

and order, to investigate such crime by applying special technique, to protect 

victim and witness from organized crime and to make other necessary legal 

provision on those issues. Similarly section 2(d) of this act has defines Criminal 

Group as structured or unstructured group of three or more persons existed 

within Nepal or outside with the aim of committing one or more serious crimes 

or offences abetting it or receiving a proceeds or gain or destroying public or 

private physical structure, resources or property”. But the act has not defined 

organized crime in specific manner.  
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 Proceed of Crime (seizing, freezing and confiscation) Act, 2070  

 It has established the proceeds of crime management department under s.13, to 

manage, secure, auction, and hold the seized and freeze proceeds of crime and 

audit the proceeds of crime management fund. Nepali legal system had mainly 

concerned its attention to crime against bodily harm and harm to individual’s 

property. Before the formulation of MLPA, these crimes were controlled under 

Corruption Prevention Act, 2059. The Act has made the provisions as a separate 

government agency for accelerating anti-money laundering activities by 

interpreting the Act on behalf of the government of Nepal. 

 National Strategy and Work Plan related to ML/FT prevention (2076- 

2081) 

 It is the second workplan after successfully implementing the first in 2068-2073. 

This document contains a clear vision to promote stability by the prevention of 

risk of financial crime in the financial system and the economy as a whole. 

Along the lines, there are major 3 Goals with 10 Objectives and their subsequent 

strategies.97 for the implementation of these objectives, a detailed work plan is 

placed in Annex 1 and various activities of different levels, leading entity, 

subsidiary entity and its time limit are also defined. For the same, in addition to 

institution developed by MLPA, it has established institution and committees 

like National Review Council, Regulating Coordination Mechanism, 

Investigation Coordination mechanism and terrorism defense Mechanism. 

Regular monitoring is done by the Office of Prime Minister and Council of 

Minister whereas Regulating Entity would carry out their respective regulating 

areas along with necessary direction, if necessary. For assessment of the 

implementation of this work plan, a progress report is submitted by all 

regulating98, investigating99 and other related entities as well as listed 

organization to the National Coordination Committee (NCC) which in turn is 

submitted to National Review Council. 

 These are the national laws enacted in Nepal to combat ML/FT. Based on it, 

there are numerous jurisprudences developed by the courts of Nepal which are 

of utmost importance in relation to mitigating the offence of ML. 
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Judicial Approaches 

 Nepal Government v. Sarita Giri Rai and others , NKP 2073 , Decision no. 

9541. 

 In this case, a notice was provided on 2068/5/9 by Indian Embassy to DMLI of 

Indian National Niranjan Hojai aka Nirmal Rai (false name) to prosecute for 

ML. The case went on to the question of the accused wife to punish her or not. 

At this phase, the court pronounced that even if one does not directly involved in 

the money laundering practices, Sarita by virtue of using the laundered money 

of his husband and layering by distributing it to the relatives, seemed to abet the 

main offender, that is her husband, therefore, she is liable for half of the 

punishment as per Sec 30(5) of the MLPA. Moreover, she cannot prove the 

source of the property except succeed by her husband; therefore, she is liable as 

an abettor for the offense of ML and given 2 years jail term with Rs. 2,25,91,153 

fine. 

 Sunil Jaiswal vs. Nepal Government,  NKP 2072 , Decision no. 9406. 

 In this case, accused Srawan Kumar Shah and Sunil Jaiswal were caught at the 

Dhanusha Indo- Nepal border with NRs.9,20,000 and NRs.19,20,000 

respectively. They were accused under act contrary to ss.3, 4(e), 28, 29, 30(2) 

and 34(1) of MLPA for the source of the money cannot be disclosed. The 

Special Court convicted them for a fine of bigo and jail term of 1 year each for 

not been able to move the cash through a banking channel or any approval from 

it and carrying the money for exchange to Indian equivalent without any 

evidence or paper works. After the appeal, the Supreme Court freed the accused 

with ratio decidendi as the act of carrying money ipso facto does not amount to 

offense. The act is only to be deemed offense when money is earned or inherited 

illegally. Carrying money for the purpose of exchange cannot be deemed to 

violate prevailing laws of foreign exchange regulation under s.4(e) of MLPA. It 

is clear that for the offence of ML, the fund must be generated from illicit 

activities. 

 Dawa Tasi Lama vs. Nepal Government (NKP 2072 pg. 1998 Decision No. 

9499) 

 According to Money laundering Prevention Act 2064, sec, 28 Assets deemed to 

have gained by Laundering: In case assets of a person sued for an offence 
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under this Act is found to be unnatural in comparison to the income source or 

financial condition or one is living a life unnaturally high in standard or proved 

to have donated, granted, gifted, provide loans, contribution or endowment more 

than his/her capacity, he/she is required to prove the source of earnings and in 

case he/she fails to prove so he/she shall be deemed to have earned such assets 

by committing offences under this Act. When the money, in briefcase is found 

with a person along with a key. If the person can't disclose the owner then 

he/she is considered as the owner having such property until it has been proved. 

 Nepal Government vs. LIU XUE LIN (Special Court , Kathmandu), Case 

No. 93-068-00098, Decision No. 27 

 From the joint raid conducted by District Forest Office , Central Investigation 

Bureau and Department of money laundering Investigation on the leased 

residence of Chinese National LIU XUE LIN, an amount of 22,50,000 cash, a 

vehicle worth 21 Lakhs and varieties of forest products including Yarsha Gumba 

were recovered. Therefore he was accused of committing the offense as per the 

section 4(11) and section (28) of the Money Laundering Prevention Act, 2064 

and was liable for the punishment as per the sec 30(2) of the act. During the 

investigation, the Chinese national stated that the amount of 21, 25,000 was 

given to his wife as a loan by Govinda Bdr. Shahi in order to open a restaurant 

and the remaining amount was obtained from his business, Govinda Bdr. Shahi 

accepting the statement said that he had given that amount to LIU XUE LIN by 

obtaining loan from the bank but while checking the bank statement of Govinda 

Bdr Shahi, it occurred to be false. Regarding the vehicle and the forest product, 

LIU XUE LIN stated that the vehicle didn’t belong to him but was given to him 

by his friend for his use only and the forest products, he bought for his personal 

use.  

 The court hereby decided that LIU XUE LIN was liable for the punishment for 

commenting the acts forbidden by the act. Therefore he was sentenced to be 

imprisonment for 1 year and a fine of Rs.21,25,000. The recovered amount and 

the vehicle from his residence were confiscated. An amount of 1,25,000 was 

spared as it was proved to have been obtained from his business activities. 

 Adv. Kamlesh Dwivedi v. PM CoM, N.K.P 2067 Decision no , 8452 

 In a dissimilar case related to certiorari mandamus writ, the Supreme Court had 

pronounced an important ratio decidendi which is relevant in the context of ML 
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case as well. It reads as even if one pays tax with self-declaration of property, it 

cannot be implied that his/her source of that property cannot be ordered, 

evidence cannot be taken against that property or a case cannot be filed against 

that property. If this is so, it motivates to earn illegally and accumulate the black 

money. In short, it cannot be said that by mere paying 10% tax, it is be believed 

that property gained from illicit source is legal or any sort of punishment or 

prosecution cannot be initiated. It can lead to impunity and may lead regulating 

agencies like CIAA to be defunct. 

 Nepal Government vs. Shankar Guragain et.al (Special Court Kathmandu), 

Case No. 070-CR-0188, Decision No.4  

 Indian national Shanti Matei aka Shanti Tamang, Lashiram Jitem Singh aka Jit 

Bdr Chaudhary, Kumar Chauhan, Karanjit Rokaya, Rajesh Bhattrai, Sita 

Bhattrai, Somnath Chauhan, Suresh Adhikari and citizen of Myanmar Shankar 

Prasad Guragain were charged for acquiring Nepalese Citizenship by submitting 

and assisting in submitting false document, involving in the terrorist activities, 

financing of the terrorism and assisting in laundering the amount obtained from 

terrorist acts. Among the defendants, Shanti Matei, L.Inaocha Singh, L. Jiten 

Singh, Kumar Chauhan, Karanjit Rokaya, Rajesh Bhattrai, Sita Bhattrai and 

Somnath Chauhan were alleged for committing the offence as per the sec 4 (1), 

(3) of the act and pledged for the punishment as per the sec 30(3) and 34(2) of 

the Money Laundering Prevention Act, 2064 for involving in obtaining money 

from the India based terrorist organization (PREPAK-UPPK) and laundering the 

amount. Similarly Shankar Guragain and Suresh Adhikari were alleged for the 

offence as per the sec 4(4),(a) and (c) and punishment as per the sec 30(4) of the 

Act.  

 The court hereby decided Shanti Matei to be punished with imprisonment of 3 

years and fine of Rs. 2,55,78,300.90, Kumar Chauhan, Karanjit Rokaya, Rajseh 

Bhattrai, Sita Bhattrai with imprisonment of 1 year and six months and fine of 

Rs. 17,76,800. Similarly, Suresh Adhikari was fined with amount 37,08,800 and 

imprisonment of 1.5 year and Shankar Guragain with fine of Rs. 1,27,89, 150 

and one and half year of imprisonment. Defendant Somnath Chauhan was 

exonerated from the charges due to lack of the evidence. 
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 Nepal Government vs. Guddu Kumar et.al, Case No. 074-CR-0181, 

Decision No. 11  

 On date 2074-12-20, at around 2: 30 noon an Indian National Guddu Kumar was 

arrested from Bara district while entering towards Nepal. He was travelling in a 

motorcycle registered in Nepal and an amount of 40 Lakhs Nepalese currency 

was recovered from him which he had hid under the seat of the motorcycle, 

helmet and his various body parts. Being a foreigner and carrying that much 

amount of money in cash without preferring the banking transactions, he was 

alleged for committing the offence against the Money Laundering (Prevention) 

Act, 2064. He was charged for committing the offence as per the section 3(1), 

(2) of the act and demanded for the punishment as per the sec 30(1), 34(1) of the 

same act. During the investigation, Guddu Kumar stated that the amount didn’t 

belong to him, he was only assigned to deliver the money to RamBabu Prasad 

Jaiswal by his employers Suraj Kumar Jaiswal and Santosh Kumar Shah 

Jaiswal. He didn’t know anything about the money neither of its source. Ram 

Babu Jaiswal, wasn’t present on the court even after furnishing the notice and 

summoned by the court.  

 Hereby, the court decided that Guddu Kumar wasn’t liable for the punishment as 

per the claim of the defendant, therefore was exonerated from the charges. 

Regarding the amount recovered, since Guddu Kumar couldn’t furnish the 

evidence regarding whose amount it belonged and due to the failure of Ram 

Babu Jaiswal to be present in the court and give his statement. The amount was 

regarded as being unsourced income and was therefore confiscated.  

Conclusion  

The financial aspects of crime are complex as a result of the rapidly changing 

advances in technology. Money laundering is' an enormous and multifaceted 

problem. Money laundering is a financial crime committed with the aim of making 

illegal money legal undergoing several methods of hiding, layering and converting the 

money generated from criminal activities. It is a crime that enables other crimes. 

series of steps of placement, layering and integrated into the legal source which 

eventually poses a threat to national economies and democratic systems due to the 

funds again investing in criminal activities also invariably concomitant with other 

crimes.  Therefore, it is crucial to identify sources of money laundering, the flows of 
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dirty money, and its impact on society, nation and international community so that 

the provision relating to AML law could be made effective. 

Money laundering crime has a number of threats to the economy of the country. 

Reasons to combating money laundering are increasing, as the threats presented by 

this activity are significant. FATF has identified four major threats represented by 

money laundering activity Firstly, failure to prevent laundering makes it easier for 

criminals to profit from their illicit activity. Secondly, such a failure permits criminal 

organizations to finance further illicit activities.Thirdly, the ready use of the financial 

system by launders risks undermining individual financial institutions and the entire 

system. Finally, the accumulation of power and wealth by criminals and crime 

groups which is facilitated by laundering can eventually pose a threat to national 

economies and democratic systems. 

Nepal is highly vulnerable and riskier zone for Money Laundering because of the 

open boarder system, towering practice of underground banking, insufficient rules 

and regulation, fragile implementation scenario, inability to use advanced and 

modern technologies etc. It directly affects transparency, financial stability, financial 

governance, foster misuse of foreign exchange, distracts foreign investment, promote 

capital flight support trade loss and boost ups the morale of predicate criminals. 

Since Nepal is in beginning phase, its agencies are gradually developing required 

skills and resources to fully and effectively perform their functions. Money 

laundering crime is directly related to organized crime. Hence, Nepal has done 

significant improvement in the theoretical part, however the implementation part is 

very weak. Day by day the data of money laundering cases has been increasing. 

There are many factors for its increment. Underground banking rampantly prevailed 

in Nepal so problem is seen deeper in quantity. Open border to the India, lack of 

qualified human resource and be deficient in highly advanced technologies are some 

barriers to control this crime in Nepal. 

Hence, the probable areas of Money Laundering in different sectors of Nepal should 

be identified and accordingly, action plan should be designed and implemented to 

create awareness about Money Laundering and its impact in the society.  Since ML is 

also a trans-boarder crime, the open border areas should be equipped with 

technologically sound human resources and kept under surveillance to control the 

criminal activities in those areas. Similarly, ML offense must be considered as an 

extraditable crime in each country in order to tackle down this cross-border crime 
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with international efforts. Implementation of a world-wide basis of a consistent set of 

policies should be another key to investigate and prosecute this offence. DMLI should 

be incorporated as an independent and separate agency instead of a body under PM 

Office or the Ministry of Finance which is a hurdle in the investigation. BFIs needs 

to report suspicious transactions to FIU. These banks must monitor their customers' 

financial activities such as account operations, financial transaction, contingency 

transactions beyond the prescribed limit, and fund transfer through electronic means. 

The National Risk Assessment Report on ML/TF can be taken as a roadmap to 

combat ML and improving national financial health. Overall, laws must be strictly 

implemented and institutions established to effectively combat ML//FT. The CIAA, 

DMLI and DRI as well as the Police and other concerned institutions must be very 

strong and effective in their investigation of illegal activities with zero unwarranted 

government interference in these organizations. 
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