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प र छेदः एक 

प रचय 

१.१. िवषय वेश 

स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी अिहले सम  िव को चासोको िवषय 

बनेको छ । भिूमगत अथत ले िव यापी िव ीय संरचनामा पान असरको वजन बिढरहकेो स दभमा स पि  

शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी िनवारणमा सबैको यान केि त भएको हो । 

स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी आपरािधक स जालको 

भगूोल सीमािविहन हने भएकोले पिन यो कुनै एउटा मलुकुको मा  नभएर अ तराि य साझा सम याका पमा 

हे रन थािलएको छ । 

स पि  शु ीकरण (Money Laundering) भ नाले  गैर काननूी काय गरी आजन गरेको स पि लाई काननूी 

ोतबाट ा  भएको दखेाउन य तो स पि को वा तिवक ोत लकुाउने, कृित बद ने वा कारोवार छ ने 

कायलाई बिुझ छ । सामा यतया काननूतः विजत उपायह  अवल वन गरी कमाएको कुनै पिन आ दानीलाई 

िविभ न बहानामा स पि मा बदलेर चो याउने वा शु  पान वा काननूी पमा यो य बनाउने यासलाई स पि  

शु ीकरण भिन छ । स पि  शु ीकरण रा य संय को दु पयोग गरी िविभ न जिटल एवं बहच य ि या 

अवल वन गरी गन गरेको पाइ छ । यसैगरी गरै काननूी कायबाट आिजत धन स पि  पिहचान गन, कारवाही गन 

र य ता आजन िनय ण गन एक कृत णाली स पि  शु ीकरण िनवारण हो ।  

 

यि गत वा साङ्गठिनक पमा हने आतङ्कवादी  ि याकलापमा य  वा परो  पमा सहयोग गन कायलाई 

आतङ्कवादी  ि याकलापमा िव ीय लगानी (Terrorist Financing) मािन छ । िनि त े , वग वा मलुकुमा 

मा  सीिमत नरहने य ता अपराधले रा यको सम  काननूी, िव ीय तथा सरु ा णालीलाई कमजोर बनाई अपराध 

र अपराधीलाई नै थप शि शाली ब न थप म त परुय्ाउँछ । य ता आपरािधक ि याकलापले मलुकुको िव ीय 

णालीको व प, अि त व, साख, स तलुन तथा िवकासमा नकारा मक असर परुय्ाई अ ततः िव  िव ीय 

णालीमा समेत ग भीर असर परुय्ाउँछ । 

 

स पि  शु ीकरण एवं आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीको भावकारी पमा िनय ण नभएस म 

मलुकुमा ि थरता, थािय व, िवकास, समिृ  तथा समु नितको समुाग तय  गन किठन हने भएकोले िव का 
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अिधकांश मलुकुह ले यसस व धमा काननूी तथा नीितगत, संरचनागत र अनसु धानगत यव था गरेको पाइ छ । 

य ता अपराधह को िनय ण एवं िनवारणका लािग िनरोधा मक, उपचारा मक र व ना मक लगायतका सबै 

उपायह  अवल वन गन य न भएको पाइ छ । 

सम याको गा भीयता मनन गरी स पि  शु ीकरण एवं आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण गन 
राि य तथा अ तराि य े बाट थु ै यासह  हदँै आएका छन । यसै स दभमा गठन भएको िव ीय कायवाही 
कायदल (Financial Action Task Force-FATF) ले स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानी िनवारण स व धी मागदशनका पमा ४० वटा मापद डह  िसफा रश गरेको छ । एिशया शा त 
े का मलुकुह बीच स पि  शु ीकरण एव ंआतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण स व धी 

कायमा साझा अवधारणा िवकास गरी ऐ यव  भई कायवाही अगािड बढाउन सहज गराउने उ े यले एिशया 
शा त े  समहू (Asia Pacific Group- APG)) को समेत थापना ग रएको छ । सयुं  रा  संघको 
त वावधानमा लाग ु औषध िनय ण, आतङ्कवाद िनय ण, ाचार िनवारण, सङ्गिठत अपराध िनय ण 
लगायतका िविभ न महासि धह  स प न भएका छन् । दि ण एिशयाली े ीय सहयोग सङ्गठन तरमा समेत 
लाग ुऔषध िनय ण तथा आतङ्कवादको दमनका स व धमा े ीय महासि धह को यव था ग रएको छ । 
यसैगरी बैङ्िकङ्ग, वीमा, िधतोप स व धी े गत अ तराि य िनकायह ले समेत उि लिखत अपराधह  
िनय ण गन िविभ न मापद डह को िवकास गरेका छन ्।  
 
हा ो मलुकु पिन स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी अपराधज य 
गितिविधबाट मु  नभएकोले यसको िनवारणका स व धमा काननूी तथा नीितगत, संरचनागत लगायतका िविभ न 
यासह  भएका छन् । यसै स दभमा स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी 
स व धी कसरू िनवारण गन स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सिहत), स पि  
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण िनयमावली, २०६६, स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना, २०६८-२०७३ आिद तजमुा भई लाग ूभएका 
छन ् । यी नीितगत तथा काननूी ावधानह  काया वयनको लािग तथा य ता अपराधसँग स वि धत कसरूको 
अनुस धान गनका लािग स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभाग (२०६८) गठन भएको छ । िव ीय अपराधको 
सचूना यव थापनका लािग नेपाल रा  बकमा रहने गरी िव ीय जानकारी इकाईको गठन ग रएको छ । 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीस व धी कायमा गहृ म ालयलाई समेत िज मेवार बनाइएको छ । 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी गितिविधमा अ तराि य  साझेदार 
िनकायह सँग साझेदारी समेत गन व ध िमलाइएको छ । यसै ममा नेपाल सयुं  रा  संघको लाग ुऔषध 
िनय ण, आतङ्कवादमा िव ीय लगानी िनय ण, ाचार िनवारण, सङ्गिठत अपराध िनय ण स व धी प  
रा  भएको छ भने साक े ीय तरमा समेत लाग ु औषध तथा आतङ्कवाद िनय ण स ब धी े ीय 
महास धीह को प  बिनसकेको छ । 
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१.२ स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको गठन र कायह ः 

१.२.१ िवभागको गठन 

स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्) िनवारण ऐन, २०६४ नेपालमा िमित २०६४ माघ १४ गतेदिेख लाग ू
भएप ात ्सव थम सो ऐनमा भएको यव था काया वयन एवं सो ऐन बमोिजम स पि  शु ीकरण िनवारण 
स ब धी अनसु धान तहिककात गन नेपाल राजप मा िमित २०६५।४।२० मा कािशत सचूना अनसुार 
राज व अनसु धान िवभागलाई तोिकएको िथयो । यसै बीचमा िमित २०६६ आि न २६ गतेदिेख स पि  
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण िनयमावली, २०६६ समेत लाग ूभई सो समेत काया वयनमा आएको 
पाइ छ । राज व अनसु धान िवभागबाट राज व चहुावट िनय ण ऐन लगायत भ सार ऐन, मू य अिभविृ  
कर ऐन, आयकर ऐन र अ तशु क ऐन समेतको काया वयन गरी राज व चहुावट िनय णको मखु कायभार 
िनवाह ग ररहकेो अव थामा स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी 
काय समेत गन ुपदा कायबोझका कारण भावकारी हन नस ने ठानी स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) 
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोिजम नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को िनणयानसुार अथ 
म ालय अ तगत रहने गरी स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको गठन भएको छ ।  

 
स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको िव मान संगठन संरचनामा हालै संगठन तथा यव थापन सव ण 
स प न भई नयाँ संगठन संरचना कायम भएको छ । सािवकमा महािनदशक, िनदशक र अ य गरी ३३ 
जनाको वीकृत दरब दी रहकेोमा हाल महािनदशक, उपमहािनदशक दईु, िनदशक दश, हरी उपरी क एक, 
हरी नायव उपरी क एक, अ य कमचारी एवं हरी कमचारीह  समेत गरी ८० जना र सरु ा यव थाको 
लािग सरु ा इकाईमा नेपाल हरीको एक लाटून रहने गरी दरव दी यव था कायम भएको छ । यस 
िकिसमको दरब दी यव थाबाट दइु वटा महाशाखाह  र सो अ तगत अनसु धान शाखा छ वटा, शासन 
शाखा, नीित योजना तथा अनगुमन शाखा, काननूी परामश शाखा, आिथक शासन शाखाह  स चालनमा 
रहकेा छन ्।  

१.२.२ दीघकालीन सोच (Vision) 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीमु  समाज िनमाण गन भावकारी 
भिूमका िनवाह गन ुयस िवभागको दीघकालीन सोच रहकेो छ ।  

१.२.३ येय (Mission) 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी कसरूको रोकथामको 
लािग आव यक काननूी, संरचनागत, ि यागत र काया वयनगत यव था गरी अ तराि य मापद ड 
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अनु प रा यको काननूी, िव ीय तथा सरु ा णालीलाई थप स म र सु ढ बनाउन स ब  े सँग िमलेर 
काम गन तथा खास गरेर यस स ब धी अनसु धान तथा तहिककात काय भावकारी पमा स पादन गन । 

१.२.४ मु य उ े य (Main Objective) 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी कसरूको रोकथाम, 
िनय ण र अनसु धान स व धी काय भावकारी पमा स पादन गन ुयस िवभागको मु य उ े य रहकेो छ । 

१.२.५ िवभागका मखु कायह  (Major Functions) 
स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्) िनवारण ऐन, २०६४ तथा िनयमावली, २०६६ र चिलत काननूमा 
तोिकए बमोिजम स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभागका मखु कायह  िन नानसुार रहकेा छन ्। 

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४ अ तगतको कसरूको अनसु धान 
स व धी काय स पादन  गन , 

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी कसरूको 
अनसु धानका लािग सम वया मक तथा भावकारी संय  र उपायको अवल बन गन , 

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी कसरूसँग 
स बि धत स पि को पिहचान, रो का तथा जफत गन उपयु  संय , ि या तथा उपकरणको 
यव था गन , 

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स ब धी कसरूको 
भावकारी पमा अनुस धान गन अ तराि य मापद ड अनु पको कायिविध तयार गरी लाग ूगन , 

• अ तदशीय पमा हन स ने अवैध स पि  वा कारोबारको पिहचान, रो का, जफत तथा सोको 
सचूना स ब  िनकायबीच वाह हने उपयु  यव था गन , 

• कसरूको कृित अनसुार आव यक भएमा अ य स बि धत िनकाय वा े का िवशेष  समेत रहने 
गरी संयु  अनसु धान टोली गठन गरी काय स पादन गन ।  

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी कसरूको 
अनसु धान गन जनशि को यावसाियक द ता तथा मता अिभविृ  गन काय गन । 

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी र स ब  कसरूको 
रोकथामको लािग आव यक काननूी, संरचनागत, ि यागत र काया वयनगत यव था गरी 
अ तराि य मापद ड अनु प रा यको काननूी, िव ीय तथा सरु ा णालीलाई थप स म र सु ढ 
बनाउन स ब  े  (AML/CFT Regime) सँग िमलेर िनय ण स ब धी रणनीित तथा 
काययोजनामा तोिकएका काम गन/गराउन म त गन । 

• स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागबाट गन ुपन ि या मक कायका लािग दहेायको काय गनः 



5 
 

 स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी 
उजरुी, सचूना एवं जानकारी ा  गन, 
 ा  िलिखत सचूना र शंका पद कारोवारको आधारमा य तो सचूनाको अिभलेख 
रा ने, खानतलासी गन, कागजात क जा गन, खाता रो का गन, स पि  रो का गन र 
अिभयु  प ाउ गन, 
 स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स व धी ा  
उजरुी, सचूना एवं जानकारीका स व धमा ारि भक जाँचबझु अिधकृत तो ने र जाँचबझु 
स व धी काय गन गराउने,  
 स पि  शु ीकरण र आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानीस ब धी कसरूको 
अनसु धान गन िवभागका अिधकृत, अ य सरकारी अिधकृत वा सावजिनक सं थानका 
अिधकृत कमचारीलाई मता र िवशेष ताको आधारमा अनसु धान अिधकृत तो ने र 
अनसु धान स व धी काय गन गराउने, 
 अनसु धान स व धी काय स प न भएपिछ कसरू दिेखएमा स वि धत सरकारी विकल 
कायालयको िनणय मतुािवक िवशेष अदालत सम  अिभयोजन प  दायर गन, 
 स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी िनवारण गन 
सचेतना अिभविृ  गन, 
 चिलत काननू बमोिजम िवभागले गन गरी तोिकएका अ य कायह  गन ।  

१.३ िव ीय जानकारी इकाई  

स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४ ले नेपालमा िव ीय सचूना संकलन गन कायका 
लािग नेपाल रा  बकमा एउटा वाय  र वत  िव ीय जानकारी इकाई रहने यव था गरेको छ । यसले स पि  
शु ीकरण, आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी तथा स व  कसरू स व धी शंका पद कारोवार स व धी 
ितवेदन तथा सो स व धी अ य सचूना एवं जानकारी संकलन, शोधन एवं िव ेषण गन तथा सोको िन कष 
वाह गन काय गदछ । यस इकाईको मखु नेपाल रा  बकको थम ेणीको अिधकृतह  म येबाट नेपाल रा  
बकका गभनरले िनयु  गन ावधान रहकेो छ भने यसको कायालय रा  बकमा रहने र अ य आव यक 
कमचारीको यव था समेत रा  बक बाट नै ग रने यव था ग रएको छ । 
िव ीय जानकारी इकाईका मखुले राि य सम वय सिमितको सद य सिचवको पमा काय गन र सो सिमितको 
सिचवालय समेत िव ीय जानकारी इकाईमा रहने यव था छ । इकाईले समान कृितको काम गन कुनै मलुकुको 
िनकायसँग आव यक सचूना वा सहयोग मा ने वा य ता िनकायह को अनरुोधमा सचूना िदन वा अ य सहयोग 
आदान दान गन स ने यव था ग रएको छ । 
िव ीय जानकारी इकाईको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम रहकेो छः 

१. ऐन बमोिजम िनधारण ग रएको सीमा वा सोभ दा बढीको कारोबारको िववरण ा  गन, 
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२. ऐन बमोिजम शङ्का पद कारोबार स व धी ितवेदन ा  गन, 
३. ऐन बमोिजम मु ा तथा धारक िविनमेय अिधकार प  स व धी िववरण ा  गन, 
४. ऐन बमोिजम अ य सचूना, कागजात, तथा िववरण ा  गन, 
५. शङ्का पद कारोबार  ितवेदन लगायत ा  अ य ितवेदन तथा जानकारीको िव ेषण गन, 
६. िव ेषण गदा स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी कसरू वा 

अ य कसरू स व धी शङ्का लागेमा िव ेषणको िन कष आफ वा स वि धत िनकायको अनरुोधमा 
स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभाग वा चिलत काननू बमोिजम कसरूको अनसु धान तहिककात गन 
िनकायमा वाह गन, 

७. ऐन बमोिजमको सचूना िदने दािय व भएका सचूक सं था, स व  िनकाय, िनयमनकारी िनकाय तथा 
आ ना कमचारीलाई आव यकता अनसुार तालीमको यव था गन, 

८. शङ्का पद कारोबारको पिहचान, शङ्का पद कारोबार स व धी ितवेदन तथा जानकारी समेतका 
स व धमा सचूक सं था वा स व  िनकायलाई आव यक पृ पोषण तथा मागदशन गन, 

९. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी कसरूको कार, कसरू 
गन िविध, प ित तथा विृत समेतका िववरण संल न गरी आ नो काम कारबाही स व धी वािषक 
ितवेदन रा  बक माफत नेपाल सरकार सम  पेश गन, 

१०. शङ्का पद कारोबारको पिहचान, मू यांकन, ितवेदन णाली तथा सोको भावका रताका स व धमा 
िनयमनकारी िनकायलाई आव यकता अनसुार सचूक सं थाको िनरी ण गन सहयोग गन वा िनरी ण 
सपुरीवे णको ितवेदन अ ययन गरी पृ पोषण िदने, 

११. समान कृितको काम गन िवदशेी िनकायसँग पार पा रकताको आधारमा सहयोग आदान दान स व धी 
समझदारी कायम गन, र  

१२. तोिकए बमोिजमका अ य काय गन । 

१.४ अ तराि य साझेदार िनकायह  

स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारणका लगानी िनवारणका लािग 
आव यक काय गन अ तराि य एवं े ीय तरमा समते िविभ न िनकायह  गठन गरी स चालन ग रएका छन ्। 
उ  िनकायह म ये िव ीय कारवाही कायदल (FATF) र एिशया शा त े  समहू (APG) को बारेमा दहेाय 
बमोिजम उ लेख ग रएको छ । 

१.४.१ िव ीय कारवाही कायदल (Financial Action Task Force-FATF) 

सन ्१९८९ मा सात मखु औ ोिगक रा ह को समहू (G-7) र यरुोपेली संघको संयु  यासबाट स पि  
शु ीकरण िनवारण गन उ े यले अ तराि य सहयोग तथा सहकाय व न गन गरी थापना भएको 
अ तरसरकारी िव ीय कारवाही कायदल (एफएटीएफ) स पि  शु ीकरण स ब धी अ तराि य छाता 
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सं था हो । यसको मु यालय ा सको पे रसमा छ । िव ीय कारवाही कायदलले पा रत गरेका ४० वटा 
िसफा रसका आधारमा स पि  शु ीकरण र आतङ्कबादी कायमा हने िव ीय लगानीलाई अपराधीकरण 
गन, सो को काननूी यव था र ितनको काया वयन गन गराउने कायमा सिुनि तता दान गन काय गद 
आएको छ । िव यापी पमा हने स पि  शु ीकरण कायह को पिहचान गन तथा ितनको िनरोध गरी 
भावकारी काया वयन गन गराउने े मा िव ीय कारवाही कायदल ि याशील रहकेो छ । 

  १.४.२ एिशया शा त े  समहू (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG) 

स पि  शु ीकरण िनवारणस ब धी िविभ न महादशेमा े ीय सं थाह  ि याशील रहकेा न् । तीम ये 
अ ेिलयाको िसड्नीमा मु य कायालय रहकेो एिशया शा त े  समहू (APG) एिशया शा त े मा 
कायरत छ । एिशया शा त े  समहूमा हाल नेपाल लगायत ४१ रा  सद य छन् । यसले सद य 
रा ह को बीचमा स पि  शु ीकरण  िनवारण स ब धी सचूनाको स ेषण गनकुो अित र  सहयोगको 
आदान दान गन र मानव संसाधन िवकास गन कायमा सघाउँछ । यसैगरी स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारणका मापद डह  काया वयन गन गराउने कायमा 
सघाउने काय पिन एिशया शा त े  समहूले गदछ । यसले सद य रा को स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण काया वयनको सामिूहक समी ा गरेर सधुारका लािग 
सझुाव दान गदछ । 

१.४.३ एगम ट समहू (Egmont Group) 

एगम ट समहू (Egmont Group) का सद य रा ह मा थापना ग रएका िव ीय जानकारी इकाई 
(Financial Information Unit) ह को साझा संगठन हो । यसले स पि  शु ीकरण र आतंककारी 
कायमा हने िव ीय सहयोगलाई िनय ण गन उ े यले य ता सचूनाह को संकलन, िव ेषण, अ तरदशेीय 
स ेषण र FIU ह बीच सहयोगको आदान दान गन काय गदछ । FIU ह को मता अिभविृ  गन 
कायमा पिन Egmont Group ले सहयोग आदान दान गन समतेको काय गदछ । संसारभरका FIU ह  
एगम ट समहूको सद य रहने यव था छ ।  
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प र छेदः दईु 

संगठन संरचना र जनश  यवःथा 
२.१ िवभागको मौजदुा संगठन संरचना 

नेपाल सरकारबाट वीकृत संगठन संरचना अनसुार शु ीकरण अनसु धान िवभागको नेतृ व महािनदशक 
(रा.प. थम, शासन) ले गन यव था रहकेो छ । िवभागमा उपमहािनदशक (रा.प. थम, शासन) को नेतृ वमा 
शासन तथा अनसु धान महाशाखा र नीित योजना तथा अनसु धान महाशाखा गरी दईु वटा महाशाखाह  रहकेा 
छन ।  
शासन तथा अनसु धान महाशाखा अ तगत िनदशक (रा.प.ि तीय) को नेतृ वमा शासन शाखा, काननूी परामश 
शाखा, आिथक शासन शाखा, अनसु धान शाखा (१) र हरी उपरी कको नेतृ वमा हरी शाखा रहकेा छन । 
यसैगरी नीित योजना तथा अनसु धान महाशाखा अ तगत िनदशक (रा.प.ि तीय) को नेतृ वमा नीित योजना तथा 
अनुगमन शाखा र अनुस धान शाखा – (२), (३), (४), (५) र (६) रहकेा छन ्। यी िविभ न महाशाखा र शाखा 
अ तगत शासन सेवाका सामा य शासन, राज व, लेखा र याय सेवा सरकारी विकल समहूका कमचारीह  ७४ 
जना र नेपाल हरीका ६ जना गरी ज मा ८० जना कमचारीको दरब दी रहकेो छ । िवभागको संगठन संरचनाको 
ढाँचा अनसुचूीमा उ लेख ग रएको छ । 

२.२ कायिववरण 

िवभागका महािनदशक र उपमहािनदशक एवं महाशाखा मखुह को कायिववरण दहेायअनसुार छ । 

२.२.१ महािनदशकको कायिववरण  

िवभागका महािनदशकको कायिववरण दहेाय अनसुार रहकेो छ । 

• स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको सम  शासिनक, नीित योजना, रणनीित र वािषक काय म 
र बजेट तथा अनसु धान स ब धी कायह को रेखदखे स चालन तथा िनय ण स ब धी काय गन 
गराउने , 

• िवभागमा ा  उजरुीको ारि भक छानिवन गरी अनसु धानको लािग अगािड बढाउने वा नबढाउने 
िनणय गन , 

• स पि  शु ीकरण ऐनअ तगतको कसरूको अनसु धान गन वा अनसु धान अिधकृत तोक  अनसु धान 
तथा तहिककात गराउने , 

• ा  उजरुीमा आव यक दखेमेा संयु  अनसु धान टोली गठन गन यव था गन , 
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• मलू कसरू हने िनकायसँग समाना तर पमा स पि  शु ीकरण स ब धी अनसु धान तहिककात गन 
गराउने यव था गन , 

• कसरूको स ब धमा स ब  िनकायलाई स ब  कागजात माण उपल ध गराउन आदशे िदने , 

• नेपाल सरकार अ तगतका िविभ न िनकायह  (म ालय, िवभाग, नेपाल रा  बक, िव ीय जानकारी 
इकाई, नेपाल हरी, के ीय अनसु धान यरूो, अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग आिद) तथा 
अ तराि य े मा िव ीय कारवाही कायदल तथा एिशया शा त े ीय समहू र अ य बहप ीय 
सरोकारवाला िनकायह सँग िवभागले गन गरी तोिकएका कायह मा सम वय गन , 

• स पि  शु ीकरण स ब धी ऐन तथा िनयमावलीमा महािनदशक तथा िवभागले गन गरी तोिकएका 
काय गन गराउने , 

• राि य सम वय सिमित र काया वन सिमितको बैठकमा भाग िलने र अनसु धान उपसिमितको संयोजक 
भै काय गन , 

• िवभागका लािग नेपाल सरकार अथ म ालयबाट जारी भएका िनदशनह को काया वयन गन गराउने , 

• िवभागबाट भएका कायह को गित िववरणह  तयार गन लगाउने र अथ म ालय तथा िव ीय 
कायवाही कायदलमा तिुतको लािग तयार पान लगाउने , 

• अनसु धान अिधकृत ारा अनसु धान भई िज ला यायािधव ाबाट मु ा चलाउने गरी राय साथ ा  
भएका मु ाह को अिभयोजन स ब धी काय गन/गराउने , 

• िव  समहूबाट िलने सेवाको काय िववरण बनाउन लगाई िवशेष  सेवा िलने , 

• िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावली, सावजिनक ख रद ऐन तथा िनयमावली र अ य चिलत काननूमा 
िवभागीय मखुले गन गरी तोिकएका अ य कायह  गन गराउने , 

• नेपाल सरकारबाट तोिकएका अ य कायह  गन गराउने । 

२.२.२ शासन तथा अनसु धान महाशाखाका उपमहािनदशकको कायिववरण 

िवभागका शासन तथा अनसु धान शाखाका उपमहािनदशकको कायिववरण दहेाय अनसुार रहकेो छ । 

• िवभागको सामा य शासन स ब धी काय तथा महाशाखाअ तगत हने अनसु धान कायको 
रेखदखे, स चालन तथा सम वय स ब धी काय गन । 

• नेपाल सरकारले सशुासनको अनभुिूत गराउन जारी गरेका नीित तथा काय मह को काया वयन 
गन गराउने । 

• िवभागको आिथक शासन स ब धी कायको रेखदखे, सशुासन, सचूना यव थापन र अिभलेख 
स ब धी कायह  गन । 
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• िवभागको सावजिनक ख रद तथा िज सी यव थापन स ब धी काय सम वया मक पमा गराउने । 

• िवभागको लािग आव यक पन िव  जनशि को आव यकता पिहचान, जनशि को रो र बनाई 
ा  गन र प रचालन योजना तयार गन । 

• काननूी राय परामशको सम वय गन र मु ाको अिभयोजना तथा ितर ा स ब धी काय गन 
आव यक द तावजे तयार गराई पेश गन । 

• स पि  शु ीकरण िनय ण स व धी व ना मक कायह  स चालन गन गराउने । 

• स पि  शु ीकरणको अनसु धान, तहिककात कायमा हरी प रचालन र िवभागको सरु ा 
यव था स ब धी कायह  गन गराउने । 

• िवभागको शासिनक तथा अनसु धान स ब धी कायमा अ तर िनकाय सम वय तथा प रचालन 
स ब धी काय गन गराउने । 

• िवभागको यस महाशाखा अ तगत हने अनसु धान कायको रेखदखे, स चालन तथा सम वय 
स ब धी काय गन गराउने । 

• चिलत काननू तथा कायिविधमा यस महाशाखाले गन गरी तोिकएका अ य कायह  गन गराउने । 

• महािनदशकबाट तोिकएका वा अिधकार यायोजन भै आएका अ य कायह  गन । 

२.२.३ नीित योजना तथा अनसु धान महाशाखाका उपमहािनदशकको कायिववरण 

िवभागका नीित योजना तथा अनसु धान शाखाका उपमहािनदशकको कायिववरण दहेाय अनसुार रहकेो छ । 
• रा यले स पि  शु ीकरण िनय णका िवषयमा राि य एवं अ तराि य पमा गरेका 

ितव ताह का आधारमा िवभागबाट स पादन हने नीित, रणनीित, योजना, काय मको तजमुा, 
काया वयन, प रमाजन तथा अनगुमन स ब धी काय गन गराउने,  

• िवभागको यस महाशाखा अ तगत हने अनसु धान कायको रेखदखे, स चालन तथा सम वय 
स ब धी काय गन गराउने, 

• पार प रक मू याङ्कन स ब धी कायमा सम वय गन , 
• महाशाखा अ तगतको कायमा अ तर िनकाय सम वय स ब धी काय गन , 
• बािषक योजना, काय म तयारीको लािग मागदशन गन र म ालय तथा राि य योजना 

आयोगबाट वीकृत गराई काया वयनमा याउने , 
• छानिवन र अनसु धानको लािग पिहचान ग रएका िबषयमा आव यकताबमोिजम नेपाल रा  

बकको िव ीय जानकारी इकाई, नेपाल हरी, के ीय अनसु धान यरूो, राज  अनसु धान िवभाग, 
मालपोत तथा अ य स ब  िवभाग वा नेपाल सरकारका अ य िनकायबाट बु नु पन बुझी 
आव यक अनसु धान काय गन गराउने , 
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• कागजात माण संकलन गदा स बि धत शाखा र आव यकताअनसुार हरी तफको टोली खटाउन 
आव यक दखेमेा अक  महाशाखासंग सम वय गरी खटाउने , 

• अनसु धान अिधकृतबाट तोिकएको शतको अिधनमा रही तोिकएको अविध िभ  स पि  
शु ीकरण ऐन, िनयम र कायिविधको अनसुचूीमा उ लेख भएबमोिजमको ढाँचामा ितवेदन पेश 
गन गराउने , 

• चिलत काननू तथा कायिविधमा यस महाशाखाले गन गरी तोिकएका अ य कायह  गन गराउने , 

• महािनदशकबाट तोिकएका वा अिधकार यायोजन भै आएका अ य कायह  गन । 

२.३ महाशाखा एवं शाखाको कायिववरण 
िवभागको महाशाखागत र शाखागत कायिववरण दहेाय अनसुार रहकेो छ । 

२.३.१ शासन तथा अनसु धान महाशाखा 

यस महाशाखाको काय िववरण दहेायबमोिजम रहनेछ । 

• िवभागको सामा य शासन स ब धी काय तथा महाशाखाअ तगत हने अनसु धान कायको  
रेखदखे, स चालन तथा सम वय स ब धी काय, 

• नेपाल सरकारले सशुासनको अनभुिूत गराउन जारी गरेका नीित तथा काय मह को काया वयन, 

• िवभागको आिथक शासन स ब धी कायको रेखदखे, सचूना तथा अिभलेख स ब धी कायह , 

• िवभागको सावजिनक ख रद तथा िज सी यव थापन स ब धी काय, 

• िवभागको लािग आव यक पन िव  जनशि  तथा िनयिमत जनशि  िवकास तथा यव थापनको 
योजना तजमुा काया वयन तथा समी ा र अनगुमन स ब धी काय, 

• काननूी राय परामशको लािग सम वय र मु ाको अिभयोजना तथा ितर ा स ब धी काय, 

• स पि  शु ीकरण िनय ण स ब धी व ना मक काय, 

• स पि  शु ीकरणको अनसु धान, तहिककात कायमा हरी प रचालन र िवभागको सरु ा 
यव था स ब धी काय, 

• िवभागको शासिनक तथा अनसु धान स ब धी कायमा अ तर िनकाय सम वय तथा प रचालन 
स ब धी काय, 

• स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभाग अ तगत यस महाशाखाबाट स पादन गन गरी िवभागबाट 
तोिकइ आएमा अनसु धान स ब धी कायह मा महािनदशकको य  रेखदखेमा रही ारि भक 
छानिवनको काय । 
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तािलका नं. १.१ शासन तथा अनसु धान महाशाखाअ तगतका शाखाह को कायिववरणः  
 

१.  ूशासन शाखा 
• िवभागको लािग आव यक जनशि को दरब दी सजृना, िनयिु , बढुवा तथा तरविृ , स वा, काज, 

दरब दी िववरण तथा कमचारी अिभलेख, कमचारीको तािलम, िबदा, पे सन, उपदान, अवकाश तथा 
िवभागीय कायबाही स ब धी कायह , 

• िवभागको संगठन संरचना र शासन सधुारका काय, 

• कमचारीको यि गत तथा काय स पादन मू याङ्कन स ब धी अिभलेख तथा यव थापन र बढुवाको 
लािग सिचवालय स ब धी काय , 

• िव  समहू छनौट तथा रो र तयार पान काय , 

• िवभागको आ त रक शासन, कायालय यव थापन, सरसफाइ, भौितक यव था, आ त रक काय, 
िवभाजन, कमचारीको हािजरी, रमाना, कायालयमा पालो पहरा र खटनपटन, 

• कायालय भवन, उपकरण, प रसर, सवारी साधनको ममत संभार तथा यव थापन स ब धी काय गन , 

• यस शाखालाई तोिकएको अनसु धान स ब धी काय र अ य शाखाह को काममा सहजीकरण गन काय, 

• हरी शाखासँगको सम वयमा कायालयको सरु ा स ब धी काय, 

• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह  ।  
२.  आिथक ूशासन शाखा 

यस शाखाले शासन महाशाखाको सामा य रेखदखेमा रही दहेाय अनसुारका कायह स पादन गनछः  

• िवभागको आिथक शासन स ब धी काय , 

• िवभागको िविनयोिजत बजटेको खच, लेखाङ्कन तथा ितबेदन र लेखापरी ण स ब धी काय, 

• तजमुा भएको बजटे काया वयन, बे ज ुफछयौट, 

• आिथक शासन राय स लाह, सझुावका िवषयह  , 

• राज व तथा धरौटी बु ने िविनयोिजत रकम खच गन, आगामी बषको बजेट बनाउने काय, 

• वे जकुो िति या/फ यौट/स परी ण/लगत क ा गन, 

• धरौटी आ दानी गन र फुकुवा स ब धी काय, 

• वािषक काय म तथा बजेट तयार गन कायमा सहयोग, 

• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह  । 
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३.  सूचना तथा अिभलेख यवःथापन एकाई 

यस एकाईले शासन शाखाको सामा य रेखदखेमा रही दहेायअनसुारका कायह स पादन गनछ । 

• िवभागबाट स चालन हने सशुासन स ब धी कायह , 

• सशुासन स ब धी रणनीितक योजना काया वयन, 

• िवभागबाट तामेलीमा रा ने गरी िनणय भएका द तावेजह को अिभलेखीकरण, 

• जफत भएका तथा रो का भएका स पि ह को अिभलेखीकरण र ितबेदन, 

• िवभागको पु तकालय स चालन, 

• िवभागबाट काशन हने जनल तथा बलुेिटनह को काशन स ब धी काय र सोको अिभलेखीकरण तथा 
िवतरण, 

• िवभागको वेबसाईटको प रमाजन तथा िनयिमत पमा अ ाविधक गन काय, 

• सचूना िविध स ब धी आ त रक नेटवक स चालन, 

• स पि  शु ीकरण िनवारण स ब धी सचूना िश ा तथा स चार सामा ीह को तयार, िवतरण र सम वय 
स ब धी काय, 

• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह  ।  
४.  सावजिनक ख रद, ज सी तथा स प  यवःथापन एकाई 

यस एकाईले शासन शाखाको सामा य रेखदखेमा रही दहेायअनसुारका कायह स पादन गनछ । 

• सावजिनक ख रद ऐन तथा िनयमावलीको प रिधिभ  रही िवभागलाई आव यक पन साम ी तथा सेवाको 
बािषक ख रद योजना, सं थाह  सचूीकृत गन, छनौट गन र ख रद ि या अगािड बढाउने काय, 

• िवभागको लािग अ याव यक ख रद गनपुन अव था भएमा यसरी ग रने ख रदको लािग आव यक 
संि  कायिविधको तजमुा स ब धी काय, 

• िवभागको िज सी सामानको आपिूत तथा यव था, िज मा रेखदखे, संभार, संर ण, िनरी ण तथा 
ितवेदन स ब धी काय, 

• अनाव यक भएका र परुाना सामानह को िललाम िव  स ब धी काय, 

• कायालय कोठाह  र व रप रको सरसफाइ ममत स भार, धारा, व ी, टेलीफोन र अ य उपकरणह को 
व ध तथा संभार स ब धी काय , 

• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह  । 
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५.  अनुस धान शाखा (१) 
िवभागको सङ्गठन तािलकामा उि लिखत अनसु धान शाखा १ बाट स पि शु ीकरण िनवारण ऐनमा
उि लिखत कसरूह को अनसु धान गन महािनदशकबाट तोिकइ शाखामा  आएका मु ाह को महाशाखा 
मखुको रेखदखेमा रही स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको अनसु धान कायिविधलाई अवल बन गरी 
अनसु धान तथा तहिककात गन र अ य काय िववरण दहेायबमोिजम रहकेो छ । 

• कसरूको आरोप लागेको यि लाई आव यकताअनसुार िगर तार गरी आव यक कारवाही गन , 

• अिभयु संग वयान िलने, कसरूको अनसु धान तथा तहिककात गदा वा सवदु माण संकलन गदा 
आव यक दिेखए जनुसकैु कायालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अ य कुनै थानको 
खानतलासी िलने वा िलन लगाउने , 

• अिभयु लाई तारेखमा रा ने, धरौटी वा जमानत िलई छाड्ने, धरौटी रा न वा जमानत िदन नसकेमा 
अदालतको अनमुित िलई थनुामा रा न समेत स नेछ । 

• अनसु धान तथा तहिककात गदा चौबीस घ टा भ दा बढी समय ला ने भएमा वा कारवाही चलाईएको 
यि ले कुनै माण लोप वा नाश गन स ने वा ितकुल भाव पान स ने पया  कारण भएमा अनसु धान 
अिधकृतले िनजलाई प ाउ गरी मु ा हने अिधकारीको अनमुित िलई चिलत काननू वमोिजम थनुवुा 
पजु  िदई थनुामा रा ने यव था िमलाउने, 

• आव यक दिेखए स पि  रो का रा न आदशे िदने , 

• क जा ग रएको स पि  तथा िलखत सरुि त रा ने , 

• संकिलत कागजात, माण र वयानको िव ेषण गन , 

• अनसु धान तथा तहिककात काय स प न गरी िवभागका महािनदशक सम  ितवेदन पेश गन, 

• महािनदशकबाट वीकृत भएका ितवेदन मु ा दायर गन  िनणयका लािग स बि धत िज ला सरकारी 
विकल कायालयमा रायको लािग पठाउने , 

• िज ला सरकारी विकल कायालयबाट िनणय भई आएकोमा मु ा च नेको हकमा अिभयोजनप  तयार 
गरी िवशेष अदालतमा मु ा दायर गन , 

• अनसु धान जारी रहकेा र अनसु धान स प न भैसकेका िमिसल तथा कागजात सरुि त रा ने , 

• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह  । 
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६.  कानूनी परामश शाखा
शासन तथा अनुस धान महाशाखाको रेखदखेमा रही यस शाखाले दहेाय अनसुारका कायह    गनछ । 
• िवभागको लािग काननूी िबषयमा राय तथा स लाह, 
• स पि  शु ीकरण स ब धी मु ाको अनसु धान तहिककातमा  सहयोग, 
• तोिकएका मु ाह मा अनसु धान स ब धी काय, 
• अनसु धानको ममा बिुझएका मािनसह को बयान तथा वकप , अनसु धान, तहिककात समाि  प ात ्

राय तयार गरी स बि धत सरकारी वक ल कायालयमा मु ा च ने नच ने िनणयको लािग पठाउने 
स दभमा राय िदने, 

• अिभयोग प  तयारी तथा मु ा दायर/अिभयोजन स ब धी काय, 
• अदालतमा िवभागको तफबाट वहस, पैरवी तथा ितर ा र अ य पनुरावलेन र ितर ा गन कायको 

संयोजन, 
• ऐन र िनयम, िविनयम, कायिविध, रणनीितह को म यौदा तयारी, तथा रट िनवेदन तथा िफराद दावी गन 

काय, मु ाह को िलिखत जवाफ तथा ितउ र प  तयार गन काय, 
• ऐन तथा िनयमह को या या गन र दिेखन आएका काननूी सम याह को समाधान तफ आव यक राय 

सझुाव र िनदशन काय, 
• फैसला काया वयनको अनगुमन तथा अ तराि य सि ध स झौताका बारेमा राय िदने काय, 
• स पि  शु ीकरण मु ाको अनुस धान कायमा सहयोग गन, गराउने काय, 
• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह ।

७.  ूहर  शाखा 
शासन तथा अनुस धान महाशाखाको रेखदखेमा रही यस शाखाले दहेायअनसुारका कायह  गनछ । 
• िवभागबाट यस शाखाले अनसु धान गन गरी तोिकएका उजरुीह मा अनुस धान अिधकृत भई अनसु धान 

तथा तहक कात स ब धी काय, 
• अ य अनसु धान शाखाह लाई मागअनसुार सहयोग परुय्ाउने काय, 
• शाखाअ तगत भएका अनसु धानको गित िववरण अ ाविधक गन काय, 
• अनसु धान अिधकृतह बाट माग भएअनुसार सबदु माणको खोजी, आरोिपतह  प ाउ, यादथप, 

खानतलासी र सोधपछुमा सहयोग परुय्ाउने , 
• हरी शाखाले गन भनी तोिकएका कायह  र आरोिपतह को स पि  बरामद तथा जफत स ब धी कायमा 

सहयोग , 
• िवभागले तोकेका अ य कायह  ।
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८.  सुर ा एकाई 

यस एकाईले शासन शाखाको मातहतमा रही दहेायका कायह गनछ ।

• सरु ा जोिखम यव थापन स ब धी योजना तथा रणनीित, 

• शासन शाखाको सम वयमा कायालय तथा पदािधकारी, कमचारी र अिभलेखह को सरु ा स ब धी 
काय, 

• िहरासत यव थापन तथा अनगुन गन काय, 

• थनुवुा यव थापन तथा थनुवुाको वा य उपचारको यव था, 

• अदालती काम कायवाहीको िशलिशलामा थनुवुाको आव यक सरु ा यव थापन, 

• िवभागबाट तोिकएका अ य कायह  । 

२.३.२ नीित, योजना तथा अनसु धान महाशाखा 

यस महाशाखाको काय िववरण दहेाय बमोिजम रहनेछः 

• रा यले स पि  शु ीकरण िनय णका िबषयमा राि य एवं अ तराि य पमा गरेको ितव ताह का 
आधारमा िवभागबाट स पादन हने नीित, रणनीित, योजना, काय मको तजमुा, काया वयन, प रमाजन 
तथा अनगुमन स ब धी काय, 

• िवभागको यस महाशाखाअ तगत हने अनसु धान कायको रेखदखे, स चालन तथा सम वय स ब धी 
काय, 

• पार प रक मू याङ्कन स ब धी काय, 

• अ तर िनकाय सम वय स ब धी काय, 

• वािषक योजना, काय म तयारीको लािग मागदशन गन र म ालय तथा राि य योजना आयोगबाट 
वीकृत गराउने काय, 

• छानिवन र अनसु धानको लािग पिहचान ग रएका िवषयमा आव यकताबमोिजम, नेपाल रा  बकको 
िव ीय जानकारी इकाई, नेपाल हरी, के ीय अनसु धान यरुो, राज  अनसु धान िवभाग, मालपोत 
तथा अ य स ब  िवभाग वा नेपाल सरकारका अ य िनकायबाट बु नु पन बुझी आव यक अनसु धान 
गन काय, 

• कागजात माण संकलन गदा स बि धत शाखा र आव यकताअनसुार हरी तफको टोली खटाउन 
आव यक दखेमेा अक  महाशाखासँग सम वय गरी खटाउने काय, 
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• अनसु धान अिधकृतबाट तोिकएको शतको अधीनमा रही तोिकएको अविध िभ  स पि  शु ीकरण 
िनवारण ऐन, िनयम र कायिविधको अनसुचूीमा उ लेख भएबमोिजमको ढाँचामा ितबेदन पेश गराउने 
काय , 

• अ तराि य तथा े ीय संगठनह लाई आव यक जानकारी िववरण तयार गन काय, 

• वािषक काय म तथा रणनीित-प को काय गित तयार गन गराउने काय । 
 

तािलका नं. १.२ नीित, योजना तथा अनसु धान महाशाखा अ तगतका शाखाह को कायिववरणः 

१. नीित, योजना तथा अनुगमन शाखा 
नीित, योजना तथा अनसु धान महाशाखाको रेखदखेमा यस शाखाले दहेायअनसुारका कायह  गनछ । 

• स पि  शु ीकरण अनसु धान स ब धी अ पकालीन तथा दीघकालीन नीित, रणनीित, योजना, 
काय मको तजमुा, प रमाजन, काया वयन र समी ा स ब धी काय, 

• आविधक र बािषक योजना तथा काय म तजमुा र काया वयन स ब धी काय, 

• पार प रक मू याङ्कन (Mutual Evaluation) तथा राि य वःमू याङ्कन स ब धी काय, 

• िव ीय कायवाही कायदल (FATF) को सझुावअनुसार गराउन ुपन अ ययन स ब धी काय, 

• यस शाखालाई तोिकएको अनसु धान स ब धी काय र अ य शाखाह को काममा सहजीकरण 
गन काय, 

• नीित योजना स ब धमा अ तर िनकाय (ज तैः िव ीय कायवाही कायदल, एिशया शा त समहू 
(APG), नेपाल रा  बक िव ीय जानकारी इकाई, के ीय अनसु धान यरूो तथा अ य स ब  
सरकारी र दईु प ीय तथा बह प ीय िनकायह ) सँग सम वय गन काय, 

• सं थागत तथा कमचारीको मता िवकास (अनसु धान स ब धी समेत) स ब धी काय, 

• स पि  शु ीकरण िनवारण स ब धी व ना मक काय, 

• चेतना अिभबिृ  स ब धी गो ी, अ तरि या स चालन स ब धी काय, 

• स पि  शु ीकरण िनवारण स ब धी अनुस धान र िवकास स ब धी  अ ययन काय, 

• अ तरिनकाय तथा अ तरदशेीय दईु प ीय सचूना आदान दान स ब धी सहमती प को तयारी, 

• महािनदशक तथा महाशाखा मखुबाट तोिकएका अ य कायह  ।   
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२.  अनुस धान शाखा (२-६) 

िवभागको संगठन तािलकामा उि लिखत अनसु धान शाखा नं. २ दिेख ६ स मका शाखाह बाट स पि
शु ीकरण िनवारण ऐनमा उि लिखत कसरूह को अनसु धान गन महािनदशकबाट तोिकई शाखामा  
आएका मु ाह को उप-महािनदशकको रेखदखेमा रही स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको 
अनसु धान कायिविधलाई अवल बन गरी अनसु धान तथा तहिककात गन र अ य काय िववरण 
दहेायबमोिजम रहकेो छ । 

• कसरूको आरोप लागेको यि लाई आव यकता अनसुार िगर तार गरी आव यक कारवाही गन 
, 

• अिभयु सँग वयान िलने, कसूरको अनसु धान तथा तहिककात गदा वा सवदु माण संकलन 
गदा आव यक दिेखए जनुसकैु कायालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अ य कुनै 
थानको खानतलासी िलने वा िलन लगाउने , 

• अिभयु लाई तारेखमा रा ने, धरौटी वा जमानत िलई छाड्ने, धरौटी रा न वा जमानत िदन 
नसकेमा अदालतको अनमुित िलई थनुामा रा न समेत स ने , 

• अनुस धान तथा तहिककात गदा चौबीस घ टाभ दा बढी समय ला ने भएमा वा कारवाही 
चलाइएको यि ले कुनै माण लोप वा नाश गन स ने वा ितकूल भाव पान स ने पया  
कारण भएमा अनसु धान अिधकृतले िनजलाई प ाउ गरी मु ा हने अिधकारीको अनमुित िलई 
चिलत काननूबमोिजम थनुवुा पजु  िदई थनुामा रा ने यव था िमलाउने, 

• आव यक दिेखए स पि  रो का रा न आदशे िदने , 

• क जा ग रएको स पि  तथा िलखत सरुि त रा ने , 

• संकिलत कागजात, माण र वयानको िव ेषण गन , 

• अनुस धान तथा तहिककात काय स प न गरी िवभाग सम  ितवेदन पेश गन , 

• महािनदशकबाट वीकृत भएका ितवेदन मु ा दायर गन  िनणयका लािग स बि धत िज ला 
सरकारी विकल कायालयमा रायको लािग पठाउने , 

• िज ला सरकारी विकल कायालयबाट िनणय भई आएकोमा मु ा च नेको हकमा 
अिभयोजनप  तयार गरी िवशषे अदालतमा मु ा दायर गन , 

• अनुस धान जारी रहकेा र अनसु धान स प न भैसकेका िमिसल तथा कागजात सरुि त रा ने , 

• महािनदशक र महाशाखा मखुले तोकेका अ य कायह  । 
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२.३.३ िव  समहू 

स पि  शु ीकरण अनसु धानको कायमा िवभागमा मौजदूा दरव दीका पदह बाट सेवा िलन नसिकने 

पया  आधार भएमा िवभागको संगठन संरचनामा उ लेख भएअनुसार वािषक पमा रो र बनाई 

अथशा ी, लेखा/चाटड एकाउ टे ट, सचूना िविध िव , फोरेि सक वै ािनक, काननूिवद,् स पि  

शु ीकरण िव , िव ीय े का िव ह सँग स वि धत े को अनसु धान कायको लािग अित आव यक 

भई िनजह को सेवा िलन ुपन दिेखएमा आव यकताअनसुार सेवा करारमा िलने गरी ताव ग रएको छ । 

ती िव ह लाई स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागका महािनदशकले एक कायिविध बनाई अनभुवी र 

पेशािवदह् लाई आव यताअनसुार अविध र सङ् या तोक  सेवा करारमा िलई प रचालन गन स नेछ । 

२.३.४ सचूना सङ्कलन क  

स पि  शु ीकरण स ब धी िबषयमा ा  भएका सचूनाह लाई यवि थत गरी िवभागका महािनदशक 

सम  ततु गनको लािग एक सचूना संकलन क को यव था ताव ग रएकोछ । उ  क को 

कायिववरण दहेायबमोिजम रहनेछ । 

• िवभागसँग स वि धत यजू तथा प  पि कामा कािशत लेख, सचूना, खवर र रचनाह को अिभलेख 
यव थापन र िवतरण स ब धी काय, 

• िवभागको नाममा स बोधन गरी ा  भएका उजरुीह को संकलन र वग करण गरी पेश गन काय, 

• िवभागको वेबसाइट माफत ा  भएका सझुाव तथा गनुासोह को संकलन गरी वग करण गरी पेश गन 
काय, 

•  साझेदार िनकायह बाट ा  गो य सचूनाह लाई तोिकएको अिधकारी सम  पेश गन काय, 

• मािथ उि लिखत सचूनाह को वग करण प ात ्मह वपणू सचूनाह लाई सचूना िविधका उपकरणको 
योग ारा अिभलेखीकरण गन काय, 

• महािनदशकबाट तोिकएका अ य कायह  । 
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२.४ िवभागको मौजदुा जनशि  यव था 

२.४.१ िनजामित सेवातफको दरव दी िववरण 

िवभागको िनजामती सेवा तफको वीकृत दरब दी िववरण दहेाय अनुसार रहकेो छः 
. स. पद ेणी सेवा समहू कूल दरब दी 

१.  महािनदशक रा. प. . शासन १ 

२.  उप-महािनदशक रा. प. . शासन २ 

३.  उप-सिचव रा.प. ि . शासन सा. . ५ 

४.  उप-सिचव रा.प. ि . शासन राज व ३ 

५.  उप-सिचव रा.प. ि . शासन लेखा १ 

६.  उप- यायािधव ा रा.प. ि . याय स. व. १ 

७.  शाखा अिधकृत रा. प. त.ृ शासन सा. . १२ 

८.  शाखा अिधकृत रा. प. त.ृ शासन राज व ५ 

९.  शाखा अिधकृत रा. प. त.ृ याय स. व. २ 

१०.  लेखा अिधकृत रा. प. त.ृ शासन लेखा १ 

११.  क यटूर अिधकृत रा. प. त.ृ िविवध िविवध २ 

१२.  क यटूर अपरेटर रा. प. अनं. . िविवध िविवध ५ 

१३.  नायव सु बा रा. प. अनं. . शासन सा. . १० 

१४.  नायव सु बा रा. प. अनं. . शासन राज व ४ 

१५.  नायव सु बा रा. प. अनं. . याय स. व. २ 

१६.  लेखापाल रा. प. अनं. . शासन लेखा १ 

१७.  टा. ना. स.ु रा. प. अनं. . शासन सा. . १ 

१८.  ह. स. चा. िवहीन ईि ज. मेकािनकल ५ 

१९.  कायालय सहयोगी िवहीन शासन सा. . ११ 

ज मा ७४ 
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२.४.२ नेपाल हरीतफका अनसु धान कायमा खिटने हरी कमचारीह को वीकृत दरब दी 

. सं. पद ेणी सेवा 
कूल 
दरब दी 

१.  हरी उपरी क रा. प. ि ि य तर नेपाल हरी १ 
२.  हरी नायब उपरी क रा. प. ि ि य तर नेपाल हरी १ 
३.  हरी िनरी क रा.प. ततृीय तर नेपाल हरी २ 
४.  हरी नायब िनरी क रा. प. अनं. थम तर नेपाल हरी १ 
५.  हरी सहायक िनरी क रा. प. अनं. ि ि य तर नेपाल हरी १ 

ज मा ६ 
कूल ज मा ८० 

िट पणीः िवभागका अनसु धान तफका उ  कमचारीको दरब दी हरी धान कायालमा रहनेछ ।  

२.४.३ नेपाल हरीतफका सरु ा इकाईमा खिटने हरी कमचारीह को यव था 
िवभागको सरु ाथ एउटा सरु ा इकाईको समेत यव था ग रएको छ । सो इकाई अ तगत हरी धान 
कायालयमा नै दरब दी रहने गरी हरी िनरी कको नेतृ वमा एक लाटुन हरी अिधकृत तथा जवानह  
रहने यव था ग रएको छ । 

२.५ िवभागको मौजदुा काननूी तथा नीितगत यव था  
स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ ले मु य पमा स पि  शु ीकरणको कसरू तथा 
आतङ्कवादी कृयाकलापमा िव ीय लगानी िनवारणको लािग आव यक िनवारणा मक यव थाह  
(Preventive Measures) सिहत िनयमनकारी िनकायह , शंका पद गितिविधको स ब धमा सचूना िदने सचूक 
सं था लगायत िव ीय जानकारी इकाई समेतको थापना गरेको छ । उ  ऐनले स पि  शिु करण तथा 
आतङ्कवादी कृयाकलापमा िव ीय लगानी स ब धी कसरूलाई अपराधीकरण गरी य तो कायमा संल न 
यि लाई हने द ड सजायको यव था गरेको छ । य ता मु ाह को अनसु धान तथा अिभयोजन स ब धी काय 
गनको लािग स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको थापना गरेको छ । नेपालमा स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी कृयाकलापमा िव ीय लगानी िनवारण स ब धमा िवशेष ऐनका पमा िवशेष यव था सिहत जारी 
ग रएको स पि  शु ीकरण िनवारण ऐन,२०६४ लाई भावकारी ढंगले लाग ू गन योजनाथ सोसँग अ तर 
स बि धत भएका अ य ऐन तथा िनयमावली समेत जारी भएका छन ् । सोको अित र  स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी कृयाकलापमा िव ीय लगानी िनवारणको योजनाथ िव ीय कायवाही कायदल (FATF) का ४० 
वटा मापद ड परूा गनका लािग काननूका साथ साथै नेपाल सरकारले रणनीित तथा काय योजना समेत बनाई लाग ू
गरेको छ । 
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स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा िव ीय लगानी स ब धी कसरूलाई िनवारण गन योजनाथ 
स ब  कसरूसँग स बि धत  चिलत नेपाल काननूका साथै िन न काननूी तथा नीितगत यव था समेत ग रएको  
छ । 

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ 

• सपदुगी ऐन, २०६९ 

• पार प रक काननूी सहायता ऐन, २०६९ 

• सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०६९ 

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण िनयमावली, २०६६ 

• कसरूज य स पि  तथा साधन (रो का, िनय ण र जफत) ऐन, २०७० 

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण िनयमावली, २०६६ 

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण (सचूीकृत यि , समहू वा संगठनको स पि  वा कोष 
रो का) िनयमावली, २०७० 

• पार प रक काननूी सहायता िनयमावली, २०७० 

• स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना, 
२०६८-२०७३   

• बािषक बजेट 
  



23 
 

प र छेदः तीन 

वा षक ूगित ववरण 

३.१ आ.व. २०७०।०७१ मा भएका उजरुी, अनसु धान एवं मु ाको िववरण  

स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको मा  होइन अ ततः मलुकुको स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण णालीको मलू काय भ न ुनै अपराध स ब धी अनसु धान गरी मु ा दायर 
गन ुनै हो ।  स पि  शु ीकरण िनवारण ऐन¸ २०६४ लाग ूभएप ात ् र २०६८ सालमा िवभाग थापना हनुपवू 
राज व अनसु धान िवभागको एक महाशाखाको पमा रही स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानी स ब धी अनसु धान कायको थालनी भएको हो । िवभागमा आिथक वष २०७०।०७१ मा िविभ न 
सरोकारवाला िनकायह  तथा यि ह बाट ा  उजरुीह को सं या ज मा २६३ भएको, िवगत वषबाट िज मेवारी 
सरी आएका उजरुीको सङ् या १९६ भई कूल ४५९ उजरुीह  कायम भएकामा ज मा १९८ वटा उजरुीह  
ारि भक जाँचबझुमा रहकेा, २०५ वटा उजरुीह  अनसु धानमा रहकेा, ५२ वटा उजरुीह  तामलेीमा रािखएका 
तथा ४ वटा उजरुीह  अनुस धान प ात ् िवशेष अदालतमा मु ा दायर ग रएको छ । यस त याङ्कलाई तलको 
आकँडा अनु प ततु गन सिक छ । 

आ.व. ०७०/०७१ मा 
िवभागबाट कारवाही 
भएका ज मा उजरुी 

सङ् या (अ. या. समेत) 

ारि भक 
जाँचबुझमा 

रहकेा उजरुीको 
सङ् या 

अनसु धानमा 
रहकेा उजरुीको 
सङ् या 

तामलेीमा 
लिगएका 

उजरुीको सङ् या 

िवशेष अदालतमा 
दायर भएका मु ाको 

सङ् या 

४५९ १९८ २०५ ५२ ४ 

मािथ ततु आँकडालाई िन नानुसार चाटमा समेत ततु गन सिक छ । 

 



24 
 

३.२ आ.व. २०७०।०७१ स मका उजरुी, अनसु धान एवं मु ाको िववरण 
िवशेष अदालतले फैसला गरेका र यहाँ िवचाराधीन मु ाबाट यस िवभागको काम कारवाहीको मू यांकन गन ु
असंगत दिेखए पिन जानकारीको लािग तािलकामा दखेाइएको छ । य िप अदालतबाट सबैजसो मु ामा िवभागले 
मागदावी गरेको सजाय र द ड ज रवानामा सारभतू पमा फरक नपन गरी िवभागको प मा फैसला भएको त य 
यहाँ उ लेखनीय छ ।  यस स दभमा िवभाग गठन हन ुपवू, गठन भएपिछ गत आ.व.मा भएको उजरुी दता र चाल ु
आ. व. मा भएको मु ा दायर भएको अनपुात एवं हालस म ग रएको मागदावीको तलुनामा अदालतबाट भएको 
फैसलालाई िलएर मू यांकन गदा यी त यले यस िवभागलाई आगामी िदनह को लािग गितलो  मापद डको काम 
गनछ भ ने आशा गन सिक छ । 
 
आ.व. २०७०।०७१ स ममा िविभ न सरोकारवाला िनकायह  तथा यि ह बाट िवभागमा ा  ज मा ५२३ वटा 
उजरुीह  म ये १९८ वटा उजरुीह  उपर ारि भक जाँचबझु भएको, २०५ वटा उजरुीह  उपर अनसु धान काय 
भइरहकेो छ । यी उजरुीह म ये ५६ वटाको अनसु धान समा  भई ५२ वटा उजरुीह  तामलेीमा रहकेा र ४ वटा 
उजरुीह को िवशेष अदालतमा अिभयोजन प  दायर ग रएको छ । जसलाई दहेायको त यबाट समेत पिु  गन 
सिक छ । 
आ. व. २०७०/०७१ 
स म िवभागमा ा  
ज मा उजरुीको 
सङ् या 

ारि भक 
जाँचबुझमा रहकेा 
उजरुीको सङ् या 

अनसु धानमा 
लिगएका 
उजरुीको 
सङ् या

आ. व. २०७०/०७१
स ममा तामेलीमा 
रहकेा मु ाको 
सङ् या

आ. व. 
२०७०/०७१ मा 
दायर भएका 

मु ाको सङ् या
५२३ १९८ २०५ ९१ २९ 

मािथको त याङ्कलाई िन नानसुार चाटबाट समेत ततु गन सिक छ । 
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३.३ व ना मक एवं मता अिभविृ  स व धी कायह को गित 
सामा यतः अ ानतावश जो कोही यि  कसरू र अपराधको संसारमा नफसोस ्र समाज स पि  शु ीकरण तथा 
आतंकवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी ित शू य सहनशील बनोस ्भ ने अिभ ायले िवभागले सीिमत साधन 
ोत तथा जनशि को उपल ध भए पिन वधना मक एवं मता अिभविृ  स व धी कायह  पिन ग रआएको  

छ । िवभागबाट िविभ न िमितमा के  र िज लाका मखु आिथक कारोबार हने ठाउँह मा मखु िनजी र सरकारी 
साझेदारह सँग अ तरि या वा कायशाला आयोजना गरी  स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानीका स व धमा मु य तथा सरोकारका िवषयमा काश पान तथा स ब  े  र यि का सरोकार र 
िज ासाह लाई स बोधन गन एवं जिटल मािमलाह लाई राि य सम वय सिमित र स ब  म ालय वा 
िनकायह मा रा ने काय ग रआएको छ । य ता कायबाट उि लिखत अभी  परूा हनुको अित र  स व  
सरकारी, िनजी र गैरसरकारी िनकायह सगँको सम वय र सहकाय वल भइ आएको छ । ततु आिथक वषमा 
िवभागबाट स चािलत िविभ न काय मको संि  यहोरा बुँदा नं ३.४ (नीित तथा काय म तफको गित 
स ब धी दफा) मा रहकेो छ । व ना मक काय मको केही सिच  झलक अनसुचूीमा उ लेख ग रएको छ । 
 
३.४ नीित तथा काय मतफको गित 
स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीलाई अपराधीकरण गन तथा यस स ब धी 
अनुस धान गरी कसरूको मा ा र गा भीयता अनसुार कसरूदारलाई दु साहन गन द ड र ज रवाना दाबी गरी मु ा 
दायर गन¸ सरोकारवालासगँ सम वय गन¸ अ तराि य सहयोग आदान दान गन¸ आपरािधक आजनलाई जफत 
गन¸ आिद ज ता कायलाई सहज बनाउन आव यक नीित¸ कायनीित वा कायिनदिशकाह  र आव यक काननू 
तजमुा गन र जारी गन आव यक भएको तथा यस बारेमा अ तराि य आव यकता पिन बढ्द ैगएको स दभमा 
नेपालले गत दईु तीन वषदिेख धेरै नै मेहनत गन ुपरेको छ । िवभागले पिन यस स दभमा आव यक गहृकाय गरी 
तथा स ब  िनकाय र यि वसँग पटक पटक अ तरि याह  आयोजना गरी पृ पोषण िलने र काननू उपसिमित 
तथा राि य सम वय सिमितमा आव यक कायाथ पठाउने काय गरेको छ । यस स व धमा भएको गितलाई 
दहेायको तािलका माफत ्याउने जमक  ग रएको छ । 

.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

१  बजेट 
व यको वुँदा 
नं ३९६   
 स पि  
शु ीकरण 
िनवारण तथा  
आतंकवादी 
ि याकलापमा 

• सरोकारवालह सँगको 
गो ी छलफल स चालन 
गन । 

• साझेदार िनकायसँग 
सयु  छलफल तथा 
अ तरि या गन । 

• अ तर िनकाय 

• पार पा रक काननूी सहयताको 
िनयमावली पा रत भैसकेको । 

• गैरकाननूी स पि  रो का, िनय ण र 
जफत स ब धी िनयमावली पा रत 
भसैकेको । 

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा हने िव ीय लगानी  
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

िव ीय        
लगानी  
िनवारण 
स व धमा 
अ तराि य 
े मा 

नेपालको 
ितव ता परुा 
ग रनेछ । 
यस स व धी 
काननूी 
यव था 
रणनीित तथा 
काययोजना र 
मापद डको  
पालना गरी 
स पि  
शु ीकरण तथा 
आतंकवादी 
ि याकलापमा 
िवि य लगानी  
िनवारणसँग 
स वि धत  
काननूको 
भावकारी 
काया वयनका 
लािग 
आव यक 
िनयमावली 
तथा 
कायिविधह  

सम वयका लािग  
साझेदारी प को ढाँचा 
तयार गन । 

• अनसु धान उपसिमितको 
बैठक स चालन गन । 

• स पि  शु ीकरण तथा 
आतंकवादी 
ि याकलापमा हने 
िवितय लगानी  
स व धीत कसरूका 
कृित र विृत एवं 
जोिखम मु याङ्कन  
वारेमा अ ययन गन /
गराउने । 

• स पि  शु ीकरण 
िनवारण ऐन िनकायसँग 
वािझएका ऐन 
िनयमह को िववरण 
तयारी गन । 

• संयु  अनसु धान 
संय कालािग काय 
िनदिशका तजमुा गन । 

• कसरूसँग स बि धत 
स पि को पिहचान, 
रो का स ब धमा कानूनी 
यव था प रमाजन गन 
काय िनदिशकाको 
म यौदा तयार गन । 

स व धी कसरूको कृित एव ं जोखीम 
मु याङ्कन  बारेमा अ ययन गराउन 
सिमित गठन भै काम गरीरहकेो । 

• स पि  शु ीकरण िनवारण ऐन िनयमसँग 
बािझएका अ य ऐन िनयम सिहतको 
िववरण ितवेदन पेश भएको । 

• भावकारी अनसु धान संय का लािग 
आ त रक काय िनदिशका तजमुा 
प रमाजन  र काया वयन गन काय ार भ 
भएको । 

• स पि  शु ीकरण अनसु धान 
िवभागबाट आ.व. २०७०/०७१ मा 
िन नानुसार सचेतना काय मह  
स चालन ग रएकोः 

• मकवानपरु उ ोग वािण य 
संघसँगको सम वयमा िमित २०७० 
ावण ३२ गते हटेौडामा  स पि  

शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारणका स ब धमा ६३ जना 
सहभागीह को सहभािगतामा िज ला 
तरीय अ ति या काय म 
स चालन भएको । 

• जनकपरु उ ोग वािण य संघसँगको 
साझेदारीमा िमित २०७० भा  २० 
गते जनकपरुमा स पि  शु ीकरण 
तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानी िनवारणका 
स ब धमा ८० जना सहभागीह को 
सहभािगतामा िज ला तरीय 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

तजमुा गरी 
काया वयन 
ग रनेछ । 

अ ति या काय म स चालन 
भएको । 

• िस धपा चोक उ ोग वािण य 
संघसँगको साझेदारीमा िमित २०७० 
मंिसर ३०गते  िस धपुा चोक 
िज लाको तातोपानीमा स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारणका स ब धमा स ब  प को 
भिूमका िवषयक िज ला तरीय 
अ ति या काय म ५०जना 
सहभागीह को सहभािगतामा 
स चालन भएको । 

• िवभागको आयोजनामा िमित २०७० 
पौष २४ गते  पोखरामा स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारणका स ब धमा स ब  प को 
भिूमका िवषयक िज ला तरीय 
अ ति या स प न भएको । 

• यस िवभाग र वा लङु उ ोग 
वािण य संघ समतेको संयु  
आयोजनामा बा लङ्ुग िज ला 
सदरमकुाममा िमित २०७० पौष २५ 
गते स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय 
लगानी िनवारणका स ब धमा 
स ब  प को भिूमका िवषयक 
िज ला तरीय अ ति या ८० जना 
सहभागीह को सहभािगतामा स प न 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

भएको ।

• घर–ज गाको कारोबारमा संल न 
िविभ न प ह मा स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारणका स ब धमा सचतेना 
अिभविृ  गन उ े यले िमित 
२०७०पौष २९ गते "स पि  
शु ीकरण अनुस धान िवभागको 
सभा हलमा स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय 
लगानी िनवारण र घर–ज गाको 
कारोबारमा स ब  प को भिूमका" 
िवषयक अ तरि या स प न 
काय म स प न भएको । सो 
काय ममा काठमाड  उप यका 
िभ का मालपोत कायालयका मखु 
मालपोत अिधकृत तथा मालपोत 
अिधकृतह , काठमाड  उप यका 
िभ का िज ला िवकास सिमित, 
महानगरपािलका, उप-
महानागरपािलका र 
नगरपािलकाह का अिधकृत 
ितिनिधह , काठमाड , लिलतपरु र 
भ परु िज लाका उप यका नगर 
िवकास ािधकरण िज ला 
आयु को कायालयका अिधकृत 
ितिनिधह , काठमाड  उप यका 
िभ का पाँचवटै मालपोत 
कायालयमा कयरत लेखापढी 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

यबसायीह , नेपाल ज गा तथा 
आवास िवकास संघ र हाउिजङ्ग 
यबसायीह  समेत ६९ जनाको 
सहभािगता रहकेो िथयो । 

• िमित २०७० माघ ३ गते  िज ला 
िवकास सिमित काठमाड मा थानीय 
िनकायका गािवस सिचव लगायतका 
पदािधकारीह सँग स पि  शु ीकरण 
तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानी िनवारण स ब धी 
अ ति या स प न ग रएको । 

• यस िवभाग र कैलाली उ ोग 
वािण य संघ समतेको संयु  
आयोजनामा िमित २०७० फागनु 
२६ गते  धनगढीमा स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारण स ब धी अ ति या 
काय म ८० जना सहभागीह को 
सहभािगतामा स प न ग रएको ।  

• िमित २०७० फागनु २९ गते 
धािदङबेसीमा स पि  शु ीकरण 
तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानी िनवारण स ब धी 
अ ति या काय म ५८ जना 
सहभागीह को सहभािगतामा स प न 
ग रएको । 

• यस िवभाग र लिलतपरु बार 
एसोिसएसनका पदािधकारीह सँग 
लिलतपरु बार  एसोिसएसनको 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

सभाहलमा िमित २०७० चै  ०७ गते 
स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय 
लगानी िनवारण स ब धी 
अ तरि या स प न ग रएको । 

•  यस िवभागको आयोजना र 
स वि धत िज ला शासन 
कायालयको सहयोगमा िमित २०७१ 
बैशाख १६, १७, १८, १९ र २० गते 
मशः यठूान, रो पा, दाङ, कुम र 

स यान िज लाह मा स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारण स व धी सचेतना अिभविृ  
काय म अ तरगत एक अ तरि या 
काय म स प  न ग रयो । उ  
काय ममा स बि धत िज लाका 
िविभ न कायालयका मखु लगायत 
सरकारी तथा सं थानका 
कमचारीह , स बि धत िज लामा 
ि याशील िविभ न राजनैितक 
दलका ितिनिधह , स बि धत 
िज ला उ ोग वािण य संघका 
पदािधकारी एवं ितिनिध तथा 
िविभ न व तगुत संघका 
ितिनिधह , स बि धत िज लाका 
यापारी यवसायीह , बक तथा 
िव ीय सं थाका ितिनिधह , 
स बि धत िज लामा ि याशील गैर 
सरकारी सं थाका ितिनिधह  तथा  
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

िज लाका बु  यि वह  समेत 
गरी उपरो  पाँचै िज लाबाट ज मा 
३७८ जना यि वह को 
सहभािगता रहकेो िथयो । 

•  यस िवभागको आयोजना र 
स वि धत िज ला शासन 
कायालयको सहयोगमा िमित २०७१ 
बैशाख २२, २३, २४ र २५ गते 
लिु बनी अ चलका ४ िज लाह  
मशः प दहेीको बटुवल, 

किपलव तकुो तौिलहवा, 
अघाखाँचीको स धीखक, गु मीको 
त घासमा स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय 
लगानी िनवारण स व धी 
अ तरि या काय म स प  न ग रयो 
। उ  काय ममा स बि धत 
िज लाका िविभ न कायालयका 
मखु लगायत सरकारी तथा 
सं थानका कमचारीह , स बि धत 
िज लामा ि याशील िविभ न 
राजनैितक दलका ितिनिधह , 
स बि धत िज ला उ ोग वािण य 
संघका पदािधकारी एव ं ितिनिध 
तथा िविभ न व तगुत संघका 
ितिनिधह , स बि धत िज लाका 
यापारी यवसायीह , बक तथा 
िव ीय सं थाका ितिनिधह , 
स बि धत िज लामा ि याशील गैर 
सरकारी सं थाका ितिनिधह  तथा  
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

िज लाका बु  यि वह  समेत 
गरी उपरो  उपरो  चारै िज लाबाट 
गरी ज मा २१९ जना यि वह को 
सहभािगता रहकेो िथयो । 

• िवभागको आयोजना र स बि धत 
िज ला साशन कायालयको 
सहयोगमा िमित २०७१ जे  २८ र 
२९ गते मशः िस धपुा चोक 
िज लाको सदरमकुाम चौतारा र 
का ेको  सदरमकुाम धिुलखलेमा 
स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय 
लगानी िनवारण स ब धी अ ति या 
काय म स प  न ग रयो । 
िस धपुा चोक िज लामा ज मा 
१०१ जना र का ेपला चोक 
िज लामा ९७ जना यि वह को 
सहभािगता रहकेो उ  काय ममा 
स बि धत िज लाका िविभ न 
कायालयका मखु लगायत सरकारी 
तथा सं थानका कमचारीह , 
स बि धत िज ला उ ोग वािण य 
संघका पदािधकारी एव ं ितिनिध 
तथा िविभ न व तगुत संघका 
ितिनिधह , स बि धत िज लामा 
ि याशील िविभ न राजनैितक 
दलका ितिनिधह ,  स बि धत 
िज लाका यापारी यवसायीह , 
बक तथा िव ीय सं थाका 
ितिनिधह , स बि धत िज लामा 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

ि याशील गैर सरकारी सं थाका 
ितिनिधह  तथा  िज लाका बु  
यि वह  समेतको उपि थित 
रहकेो िथयो । 

२ बजेट 
ब यको वदुा 
नं ३९७  
स पि  
शु ीकरण  
अनसु धान 
िवभागको 
शासिनक 
तथा काननूी 
मता 

अिभविृ   गरी 
अवैध 
आजनबाट  
िसिजत 
कायलाई 
भावकारी 
पमा िनय ण 
ग रनेछ । 

• प पि का माफत 
चार चार गन । 

• िव तुीय स चार 
मा यम माफत चार 
चार गन । 

• उजरुीह  उपर 
जाँचवझु र 
अनसु धान गरी मु ा 
दायर गन । 

• प  पि का माफत स पि  शु ीकरण 
िनवारण सचेतना  सामा ीह  काशन 
ग रएको । 

• िवभागको मखुप का पमा “स पि ” 
पि का काशन गरी िवतरण ग रएको । 

• िव तुीय स  चार मा यम माफत िनर तर 
चार सार ग रएको । 

• िवभागको कायालय िमित 
२०७०।०९।०२ गतेदिेख सािवकको 
थापाथलीि थत भाडाको घरवाट 
केशरमहलमा थाना तरण भई काय 
संचालन भइरहकेो । 

• हालस म पिूत भएका दरव दीका लािग 
पया  त थान तथा फिनचर लगायतका 
पवूाधारह को यव थापन गन काय 
स प  न भएको । 

• िव तु ािधकरणबाट िनयिमत पमा 
िव तु वाह हने यव था िमलाइएको । 

• िवभागका लािग केही सवारी साधनको 
व ध िमलाइएको । 

• दरब दी अनु पको कमचारी पद थापना 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

गन काय भइरहकेो । हाल िवभागमा 
िनजामतीतफका ४४ जना कमचारी 
कायरत रहकेा छन ्। 

• नेपाल हरी तफका समते र  दरब दी 
पिूत गनतफ पहल भइरहकेो । 

  • कमचारीह को 
अनसु धान द ता र 
मता अिभविृ  

गन । 

• अनसु धाना मक द ता र मता 
अिभविृ को लािग समयसमयमा 
अनसु धानसँग स ब  अिधकृतह  
समेतलाई संल न गरी अ तरि या 
काय म स प न । 

• मलुकुिभ  र बािहर तालीम, गो ी, 
कायशाला आिद काय ममा 
कमचारीह लाई समावेश गराईएको । 

• ा सको पे रसमा आयोिजत FATF 
को Plenary बैठकह मा िवभागको 
तफबाट सहभािगता जनाइएको । 

• Malaysia मा से टे बर २०१३ मा 
भएको Face to Face Meeting मा 
िवभागको तफबाट सहभािगता 
जनाइएको ।  

• अनसु धानमा संल न िवभागका 
कमचारीह को मता िवकास गन िमित 
२०७०।१०।०५ दिेख िव मान कानूनी 
यव थाका स व धमा कायालय समय 
अिघ र पिछ गरी अिभमखुीकरण 
अ तरि या काय म स  चालन 
ग रएको ।  

• िवभागको सम वय र राज व शासन 
तािलम के को आयोजनामा 
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

अिधकृत तथा  सहायक 
कमचारीह का लािग  िमित २०७० 
चै  २३ गते दिेख िमित २०७० चै  
२८ गते स म स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय 
लगानी िनवारण स ब धी आधारभतू 
अ पकालीन तािलम स प न 
भएको । 

• २०७१ जेठ २० दिेख २५ स म 
िवभागका सबै कमचारीह लाई 
क यटुरमा यिुनकोड नेपाली टाईिपङ 
स व धी तािलम स चालन 
ग रएको । 

• UNDP, Nepal को आयोजनामा 
२०१४ माच २६-२७ स म 
आयोिजत Workshop on 
Investigating and Money 
Laundering काय ममा िवभागका 
तफबाट महािनदशक सिहत ७ 
जनाको टोली सहभागी भएको । 

• िमित २०७०।१२।१३ गते Standard 
Chartered Bank को आयोजनामा 
अ नपणू होटलमा भएको काय ममा 
िवभागका तफबाट २३ जनाको 
सहभािगता रहकेो । 

• िमित २०७१।०२।२६ दिेख 
२०७१।०२।२८ स म स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कवादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानीको 
जोिखम मू याङ्कन स ब धमा िव  
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.स.  
काय मको 
िववरण 

काय हालस मको गित/उपल धी 

बक ारा आयोिजत गो ीमा 
िवभागको तफबाट ५ जनाको 
सहभािगता रहकेो । 

• िमित २८-३० मे, २०१४ मा दि ण 
को रयाको िसउलमा स प न APG 
Pre-Mutual Evaluation and 
National Risk Assessment 
Training/Workshop मा 
िवभागको तफबाट सहभािगता 
जनाइएको । 

• िमित १५-१८ जलुाई, २०१४ मा 
मकाउमा स प न APG Annual 
Meeting/Training मा िवभागको 
तफबाट सहभािगता जनाइएको । 

• कायालय सहयोगी, सवारी चालक 
एवं हे पडे कमा ब ने सहायक 
कमचारीह लाई िमित २०७१ बैशाख 
११-१५ स म Hospitality 
Management Training 
िदइएको । 

३.५ रो का, िनय ण र जफत स व धी िववरण 

अपराधको अनसु धान गन ममा भएका आरोिपत कसरूदारको कसरूबाट ा  आजनलाई रो का,  िनय ण र 
बरामदी गन र अनसु धान काय समा  भई अदालतमा मु ा दायर भई फैसला भएपिछ भएको जफत ज ता तीन 
प रसचूकह ले कुनै पिन मलुकुमा स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीलाई 
िनय ण गन कि को भावकारी काय भइरहछे भ ने दखेाउँछ । हालस म के कित रकम रो का¸ िनय ण वा 
बरामदी तथा जफत भएको छ भ ने स ब धमा तलको तािलकामा उ लेख ग रएको छ । य िप जफत अदालतको 
आदशेले हने हो तैपिन यसमा िवभागको द ड सजायकँो मागदाबी तथा सो दाबी िब  ितवेदनमा ग रएको 
िजिकर तथा संल न त य माणको भिूमका अहम हने भएकोले यसमा िवभागको भिूमका पिन रहने हनाले 
दखेाइएको छ । हाल समय र ोतको अभावले नसिकएको भए पिन आगामी िदनमा जफतको अलवा अदालतमा 
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िवभागबाट ग रएको मागदाबीको स ब  अकं पिन दखेाई यसको आधारमा िवभागको काय भावका रतालाई 
मापन गन थप प रसचूक सिहतको तािलकाको िवकास ग रनेछ । 

( . हजारमा) 

.सं. रो का 
िनय ण/
बरामदी

जफत कूल कैिफयत 

१ ११,५७,११ ७३,३१ ० १२,३०,४२

३.७ िवभागको िव ीय गित 
३.७.१ िवभागको िविनयोजनतफको गित 
स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभागबाट ततु आिथक वषको िविनयोिजत बजेटको खच 
स तोषजनक पमा भएको छ । चाल ुखच शीषक अ तगत उपभोग तथा कायालय स चालनमा ६८.६४ 
ितशत र परामश सेवा समेतमा ७८.४० ितशत खच भएको छ । यसैगरी पूँजीगत खच शीषक 
अ तगत फिनचर, सवारी साधन, मेिशनरी औजार एवं अ य िनमाणमा ९९.९९८ ितशत खच भएको  
छ । बजेट खचको िववरणलाई तल उि लिखत तािलकाबाट समेत ्याइएको छ । 

 

३०
५०

२८
४ 
प ूँज
ीग
त 
ख
च 

काय म िविनयोिजत बजेट 
०७१ असार स मको 
खच 

िव ीय 
गित 

फिनचर       3,750.00         3,750.00    
सवारी साधन      6,106.00       6,105.70     
मेशीनरी औजार       2,950.00         2,950.00     

   ज मा      12,806.00        12,805.70   99.998  

              

३०
५०

२८
३ 
चा
ल
ु ख
च 

उपभोग तथा कायालय स चालन खच  33,810,750.00    23,206,428.87    68.64  
सचेतना अिभविृ , काय मता 
अिभविृ , सरोकार िनकायसँग 
अ तरि या, तािलम, लगायत जोिखम 
मू याङ्कन अ ययन काय म 
स चालन   6,225,000.00     3,538,197.00  
िवभागको भवन ममत संभार, 
रङ्गरोगन एवम ्सोलार तथआ 
क यटूर नेटविकङ्ग काय   2,405,000.00     2,350,866.00  
अ य सेवा तथा परामश सेवा   2,846,250.00     2,231,584.65      

   ज मा  45,287,000.00    31,327,076.52   ६९.२०  
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३.७.२ भौितक गितः  

 प पि का तथा रेिडयोबाट सचूना चार सार वाह, िज ला तथा के मा आव य ानसुार 
गो ी स चालन, अ तर िनकाय सहकाय छलफल, अिभमखुीकरण काय म संचालन, 
वेबसाइट अप डे लगायतका काय स पादन भएको । 

 पूँिजगत तफ फिनचरमा सोफासेट-१५ सेट, िविभ न िकिसमका टेबलु-६२ थान, रभि भङ्ग 
कुस  ८ थान  ख रद भएको ।  

 सवारी साधनमा- कार थान -१, िपकअप थान-१, मोटरसाइकल थान-२ ख रद भएको छ ।  

 मेिशनरी औजारमा- डे कटप क यटुर-२० थान, यापटप क यटुर-२ थान, ि टर – ५ थान, 
फोटोकिप मेिशन – १ थान, एअर कि डसनर -२ थान ख रद भएको छ ।                                                            

३.७.३ राज व तथा धरौटी  

• धरौटीतफ आ.व. २०६९/७० को आषाढ मसा तस म धरौटी मौ दात . ३,११,८०,५७८।११ 
मौ दात रहकेोमा यस आ.व. २०७०/७१ मा िविभ न मु ाह मा . २,१४,७१,०८७।– धरौटी थप 
ा  भई ज मा . ५,२६,५१,६६५।११ म ये कृया परूा भएका िविभ न धरौटी . २,९०,०००/- 
िफता गरी २०७१ आषाढ मसा तस म . ५,२३,६१,६६५।११ मौ दात रहकेो छ । 

• यसैगरी राज वतफ दरभाउप /बोलप  िब  र बे ज ुअसलु समेत गरी ज मा . १०,२००/- 
असलुी भई राज व खातामा दािखला ग रएको छ । 

३.८ िवभागबाट भएका काशनह  

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४  

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण िनयमावली, २०६६  

• स पि  शु ीकरण िनवारणस ब धी आधारभतू जानकारी पिु तका,  

• िवभागका कमचारीह का लािग आचार–संिहता–२०६८,  

• िवभागको अनसु धान कायिविध २०६८,  

• िवभागको नयाँ अनसु धान कायिनदिशका २०६८,  

• स पि  शु ीकरण तथा आतंवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानी स ब धी नेपाल प  रहकेा 
अ तराि य सि धह को संगालो पिु तका,  

• िवभागसमतेको सहभािगतामा स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी 
िनवारण रणनीित तथा काययोजना, २०६८–२०७३ (अथ म ालयबाट),  

• वािषक गित िववरण २०६९/७० 

• स पि  पि का (अधवािषक) । 
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प र छेदः चार 

समःया, चुनौती र अवसर 

स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभाग अथ म ालय अ तगत रहकेा िवभागह म ये सबैभ दा का छो िवभागका 
पमा रहकेो छ । िव.स. २०६८ सालमा छु ै िवभागको थापनासँग ै स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी कसरूको अनसु धान गरी य ता ि याकलापह का िव  काननूी 
कारवाही अगािड बढाउने िनकायको प रपूित भएको छ । जसको फल व प िविभ न आपरािधक ि याकलापह  
गरी अवैध पमा स पि  आजन गन तथा य ता आजनको ोत र व प बदली गैर काननूी आजनलाई 
शु ीकरण गन ि याकलापह  िनवारण गन िवभाग य नशील रहकेो छ । थापना प ात्  को छोटो अविधमा नै 
िवभागले िन न बमोिजमका कायह  स पादन गरी आफुलाई सिु पएको िज मेवारी भावकारी पमा स पादन गद 
आएको छ । 

क. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण एवं िवभागको काय 
स चालनका िनि त आव यक नीितगत तथा काननूी आधारह  लगभग तयार भएका छन । यसमा 
स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४ मा दो ो संशोधन भई िवभागको भिूमका, 
काम, कत य र अिधकार े  थप प  भएको छ । ऐनको दो ो संशोधन अनकुुलन हने गरी िनयमावली 
संशोधनको काय पिन अगािड बढेको छ । 

ख. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना 
(२०६८-०७३) तयार भई लाग ूभएको छ । िवभागले सो अनसुार वािषक काययोजना समेत तयार गरी 
सो अनु प काय स पादन भइरहकेो छ । नेपाल संयु  रा  संघको लाग ु औषध िनय ण, 
आतङ्कवादमा िव ीय लगानी िनवारण, ाचार िनवारण, सङ्गिठत अपराध िनय ण र साक े ीय 
तरमा समेत लाग ूऔषध तथा आतङ्कवाद िनय ण स ब धी अ तराि य तथा े ीय महासि धह को 
प  बिनसकेको छ । 

ग. िव ीय कारवाही कायदल (FATF)  का ४० वटा मापद ड, बङ्किङ, वीमा, िधतोप  स ब धी े गत 
अ तराि य िनकायह ले ितपादन गरेका मापद डको पालना एवं एिशया शा त े  समहू (APG) ले 
नेपालको पार प रक मू यांकनको ममा औ याइएका कमजोरीह म य े िवभागको तफाट गन ु पन 
सधुारका कायह  भैरहकेा छन ्। 

घ. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानीको फैलदो दायरा (Regime) लाई 
िनय ण गन स म हने गरी संगठन तथा यव थापन सव ण परूा गरी  िवभागको मौजदुा संगठन 
संरचनामा प रवतन ग रएको छ । नवीन संगठन संरचना अनु प जनशि  थप गन काय भइरहकेो छ । 

ङ. िवभागको काय स चालनलाई यवि थत बनाउनका लािग अनसु धान काय िनदिशका र अनसु धान 
कायिविध तयार गरी लाग ू ग रएको छ । यसबाट अनसु धान कायमा एक पता एवं यवसाियकता 
अिभविृ  भएको छ । 
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च. नेपाल रा  बकमा अवि थत िव ीय जानकारी इकाई, नेपाल हरी, सरोकारवाला िनकायह  र 
सवसाधरण जनता समेतबाट यापक पमा सचूना ा  भएको छ । यसबाट अनसु धान कायलाई अगािड 
बढाई ठोस िन कषमा पुरय्ाउनमा सहयोग पगुकेो छ । 

छ. िवभागको पहलमा भएका िविभ न व ना मक काय मह बाट स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी 
ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण स व धी काननूी ावधानह का बारेमा सरोकारवाला िनकायह  
र सवसाधरणमा सचेतना अिभविृ  भएको छ ।  

ज. िवभागबाट उपचारा मक एवं द डा मक काय अ तगत िविभ न कसरूह को अनसु धान काय स प न गरी 
िवशेष अदालतमा अिभयोजन प  दायर भएका छन । दायर भएकाम ये अिधकांश मु ाह को फैसला 
िवभागको प मा आएको छ ।  

४.१ सम याह   

स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानीको अपरािधक स जाल सीमािविहन र 
असीिमत दायरामा फैिलएकोले यसको िनय ण एवं िनवारण गन ुआफैमा जटील काय हो । िविभ न नीितगत, 
काननूी एवं संरचनागत यासका बाबजदु पिन यसको िनय ण कायमा थु ै कमीकमजोरीह  औ याउन सिकने 
अव था छ । यसै स दभमा िवभागले आ नो कायस पादनका ममा झे न ुपरेका सम याह लाई िन न वमोिजम 
ततु गन सिक छ । 

(क) स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐनको संशोिधत सं करण अनसुार िनयमावलीलाई 
समेत यथासमयमा संशोधन गरेर काया वयनमा याउन नस दा अनसु धान कायमा अ प ता तथा 
िवल व िसजना हन गएको छ । यसबाट िवभागको कायद ता र भावका रतामा समेत िच ह खडा 
भएको छ । 

(ख) िव ीय कारवाही कायदल (FATF) का ४० वटा मापद ड, बङ्िकङ्ग, वीमा, िधतोप  स ब धी े गत 
अ तराि य िनकायह ले ितपादन गरेका मापद डको प रपालना तथा एिशया शा त े  समहू 
(APG) ले नेपालको पार प रक मू यांकनको ममा औ याइएका कमजोरीह  सधुार गरी कालो 
सचूीबाट ब न गन ुपन सधुार यासह लाई अपेि त गित िदन सिकएको छैन । 

(ग) िवभागको नयाँ संगठन संरचना अनसुारको जनशि  समयमा नै आपिूत तथा यव थापन गन नस दा 
िवभागले गन कायस पादनमा गितशीलता आउन सकेको छैन ।  

(घ) संशोिधत ऐन, काननू अनसुार िवभागको काय णालीलाई सरलीकरण गन अनसु धान काय िनदिशका र 
अनसु धान कायिविध प रमाजन एवं अ ाविधक गरी लाग ूगन सिकएको छैन । 

(ङ) राि य साझेदार, सरोकारवाला िनकायह  एवं अ तराि य साझेदार िनकायह सँग आपसी सम वय र 
साझेदारी िनमाण गरी अगािड बढ्न सिकएको छैन । 
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(च) िवभागको काम कारवाहीको जानकारी एवं स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानी िनवारण स व धी जानकारी आम नाग रकसम  परुय्ाउन अझै धेरै कसरत गन ु पन 
दिेखएको छ । 

४.२ चनुौती  

मािथ उ लेख ग रए अनसुार यस िवभागका सबल प  एवं सम याह का साथसाथै केही िविश  चनुौितह  समेत 
िव मान दिेख छन ्। जसलाई दहेाय अनसुार उ लेख ग रएको छ । 

क. स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना 
(२०६८-०७३) अनुसारका ितव ताह  परूा गन ।  

ख. िव ीय कारवाही कायदलले तोकेका ४० वटा अ तराि य मापद ड पूरा गन । 

ग. िव  समहूको रो र बनाई ितनीह को उपयोग गन वातावरण तयार गन । 

घ. स पि  शु ीकरणको िवषय नभए पिन िव ीय अनशुासन उलंघन भएका िवषयह को मु ा टंुगो लगाउने ।  

ङ. अनसु धान योजनका लािग स पि  मू यांकन िनदिशका तजमुा गरी काया वयनमा याउने । 

च. स पि  शु ीकरण ऐन िनयमह सँग बािझएका अ य काननूह को अ ययन गरी संशोधनका लािग 
आव यक काय गन । 

छ. स पि  शु ीकरण अनसु धान कायिविध तजमुा गरी लाग ूगन । 

ज. अनसु धानमा कायरत कमचारीह को मता िवकासका काय म स चालन गन । 

झ.  स पि  शु ीकरण िनवारण िनयमावलीलाई संशोधन गरी ऐनसँग तादा यता िमलाउने । 

ञ.  सपुदुगी स ब धी ऐन र पार प रक काननूी सहायता स ब धी ऐन काया वयनका स ब धमा आव यक 
दिेखएका दशेह सँग MOU गन । 

ट. िव ीय कारवाही कायदलले औँ याएका कमीकमजोरीह लाई स बोधन गन गरी सधुारका यासह  
अगािड वढाउने । 

ठ. स पि  शु ीकरण तथा आतंकवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीलाई पया  पमा अपराधीकरण गन । 

ड. आतंककारी ि याकलापमा हने िव ीय लगानीको पिहचान गरी िनय ण तथा रो का रा न यथे  
ि याह  थािपत र काया वयन गन । 

ढ. स पि  शु ीकरण स ब धी कोषह को जफत गन यथे  ि याह  काया वयन गन । 
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ण. उपयु  आपसी काननूी सहयोग स ब धी काननू पा रत र काया वयन गन । 

त. िव ीय जानकारी इकाईको भावकारी कायको सिुनि तता कायम रा ने ।  

थ. स पि  शु ीकरण र आतंकवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी बारेका संका पद कारोबार िववरणह  
िदने, पया  दािय वको यव था गन । 

४.३ अवसर  

स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी कसरूह मा अनसु धान गरी 
आव यक काननूी कारवाही अगािड बढाउने िनकायको पमा अथ म ालय अ तगत स पि  शु ीकरण 
अनुस धान िवभागको थापना आफैमा एउटा अवसर हो । यसले एकातफ अ तराि य जगतमा नेपालमा पिन 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण स व धी काननूी एवं संरचनागत 
िनकायको अभावलाई पिूत ग रिदएको छ भने अक  तफ काननूको प रपालना, व य अथ संरचनाको िनमाणका 
साथै द डिहनताको अ य गरी सशुासन बहालीमा सघाउ परुय्ाउने सनुौलो अवसर ा  भएको छ, अ य 
अवसरह लाई िन न वमोिजम अ ययन गन सिक छ ।  

क. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण स ब धमा आव यक ऐन 
काननूह  तयार भएका छन भने अ य केही परूक काननूह  ब ने म पिन जारी छ । काननू काया वयन 
गन िनकायका पमा स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको गठन भई काया वयनमा आएको छ । 
यसबाट िव ीय कारवाही कायदलबाट औ याइएका अिधकांश कमजोरीह मा सधुार भई मलुकु त काल 
कालोसचूीमा पनबाट जोिगएको छ । 

ख. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना 
(२०६८-०७३) तयार भई लाग ूभएको छ । काययोजनामा उि लिखत ावधानको सफल काया वयन 
गन ुपिन आफैमा एउटा अवसर बनेको छ ।  

ग. संयु  रा  संघको लाग ूऔषध िनय ण, आतङ्कवादमा िव ीय लगानी िनवारण, ाचार िनवारण, 
सङ्गिठत अपराध िनय ण र साक े ीय तरमा समेत लाग ू औषध तथा आतङ्कवाद 
िनय णस ब धी े ीय महासि धह को नेपाल प  रा  बनेको छ । यसका ावधानह बाट व य र 
सवल अथत को िनमाणका साथै काननूी शासनको याभिूत िदलाउने िवषयमा अपेि त लाभ हािसल 
गनका लािग अनकुुल वातावरणको िसजना हन पगुेको छ । 

घ. स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानीको फैलँदो दायरा (Regime) लाई 
िनय ण गन स म हने गरी िवभागको संगठन संरचनामा प रवतन ग रएको छ । यसलाई ठूलो अवसरका 
पमा िलई काय स पादनमा गणुा मक सधुार गन आव यक छ । 
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ङ. िवभागको काय स पादन तरमा सधुार याउनका लािग तयार ग रएका अनसु धान काय िनदिशका र 
अनसु धान कायिविध ज ता अनसु धान कायमा सहजता याउने औजारह लाई पिन अवसरका पमा 
वीकार गरी अनसु धान कायलाई यवसाियक बनाउद ैएक पता कायम गन ुपन दिेख छ ।  

च. नेपाल रा  बकमा अवि थत िव ीय जानकारी इकाई, नेपाल हरीको के ीय अनसु धान यरुो, 
महा यािधव ाको कायालय, िवशेष अदालत ज ता िनकायह सँगको सम वय र सहकायमा स पि  
शु ीकरण तथा आतङ्कबादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण गन साझा महाअिभयानमा जट्ुने 
अवसर ा  भएको छ । 

छ. दशेका िविभ न थानमा स प न ग रएका व ना मक काय मह बाट स पि  शु ीकरण तथा 
आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण स व धी काननूी ावधानह का बारेमा 
सरोकारवाला िनकायह  र सवसाधरणमा सचेतना अिभविृ  गन अवसर ा  भएको छ ।  

ज. िवभागबाट उपचारा मक एवं द डा मक काय अ तगत िविभ न कसरूह को अनसु धान काय स प न गरी 
िवशेष अदालतमा अिभयोजन प  दायर भएका छन । दायर भएकाम ये अिधकांश मु ाह को फैसला 
िवभागको प मा आएको स दभलाई पिन अवसरका पमा िलन सिक छ । 
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प र छेदः पाँच 

रणनीितक काययोजना एवं भावी काय दशा 
५.१ स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण  
    रणनीित तथा काययोजना 
नेपालमा स पि  शु ीकरण तथा आतङ्ककारी ि याकलापमा िव ीय लगानीस ब धी कसरू िनवारण गन स पि  
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण ऐन, २०६४ तथा स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ्ग) िनवारण 
िनयमावली २०६६ जारी ग रएका छन ् । िव मान फौजदारी काननूले स पि  शु ीकरणस ब धी कसरूका 
अिधकांश स ब  कसरूह लाई स बोधन ग रसकेको अव था छ । उि लिखत कसरूह को अनसु धान, अिभयोजन 
तथा याय िन पणको लािग उपयु  संरचनाह को यव था समेत िव मान रहकेा छन । तथािप फौजदारी याय 
शासनलाई थप भावकारी बनाउँद ैजाने राि य आव यकता तथा अ तराि य प रवेश समेतको स दभमा नेपाल 
र समसामियक िव को वभािवक चासोको पमा रहकेो स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा 
िव ीय लगानीस ब धी अपराधको भावकारी िनवारणका लािग िव मान मलुकुको राि य मता थप सु ढ गन ु
आव यक ह छ । साथै स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानीको 
िनवारणस ब धी नेपालको पार पा रक मू याङ्कन समेत स प न भएको छ । यसै स दभमा स पि  शु ीकरण 
तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारणस ब धी राि य मतालाई थप सु ढ गद उि लिखत 
मू याङ्कनबाट औ याइएका कमी कमजोरीह लाई समेत स बोधन गन यो प चविषय "राि य रणनीित तथा 
काययोजना २०६८-२०७३" लाग ूग रएको छ । उ  रणनीितक काययोजनामा िनिद  िवभागीय अिवभारालाई 
परूा गन िवभागको तफबाट समेत काययोजना काया वयन कायतािलका समेत तयार भई काया वयनमा रहकेो छ ।  
 
िवभागबाट तयार ग रएको काययोजना काया वयनमा समािव  मखु यव थाह  दहेाय अनसुार रहकेा छन । 

 सम वय सिमित, काया वयन सिमित र उपसिमितह को कायिविध बनाउने । 

 अ तर िनकाय स ब ध िव तार गन । 

 स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानीस ब धी कसरूको भावकारी 
अनसु धानको लािग संयु  पमा अनसु धान गन संय को यव था गन । 

 कसरूको अनसु धान गन िनकायह को स मता अिभविृ  गन । 

 अनसु धाना मक द ता र मता अिभविृ  गन । 

 जनचेतना अिभविृ स ब धी काय म संचालन गन । 
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५.२ स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण 
    रणनीित तथा काययोजना उि लखत सं थागत यव था 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा काययोजना, २०६८-
२०७३ को काया वयनलाई सहज िकिसमबाट स पादन गन िविभ न सं थागत यव था ग रएको छ । यस स व धी 
मखु यव थाह लाई दहेाय अनसुार उ लेख ग रएको छ । 

 सम वय सिमित, काया वयन सिमित र उपसिमितह को कायिविध बनाउने । 
 अ तर िनकाय स ब ध िव तार गन । 
 स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा हने िव ीय लगानीस ब धी कसरूको भावकारी 
अनसु धानको लािग संयु  पमा अनसु धान गन संय को यव था गन । 

 कसरूको अनसु धान गन िनकायह को स मता अिभविृ  गन । 
 अनसु धाना मक द ता र मता अिभविृ  गन । 
 जनचेतना अिभविृ स ब धी काय म संचालन गन । 

यस स व धी काययोजना काया वयन कायतािलका अनसुचूीमा उ लेख ग रएको छ । 

• ५.२.१ राि य सम वय सिमित*  
(क)  सिचव, अथ म ालय.  संयोजक 
(ख)  सिचव, काननू तथा याय तथा संसदीय यव था म ालय सद य 
(ग)  सिचव, गहृ म ालय सद य 
(घ)  सिचव, पररा  म ालय सद य 
(ङ)  सिचव, धानम ी तथा मि प रषदक्ो कायालय सद य 
(च)  नायव महा यायािधव ा, महा यायािधव ाको कायालय सद य 
(छ)  डेपटुी गभनर, नेपाल रा  बक सद य 
(ज)  हरी महािनरी क, नेपाल हरी  सद य 
(झ)  मखु, स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभाग सद य 
(ञ)  मखु, िव ीय जानकारी इकाई  सिचव 

• ५.२.२  काया वयन सिमित* 
(क)  डेपटुी गभनर, नेपाल रा  बक  संयोजक 
(ख)  हरी अित र  महािनरी क, नेपाल हरी  सद य 
(ग)  हरी अित र  महािनरी क, सश  हरी बल  सद य 
(घ) सहसिचव, धानम ी तथा मि प रषदक्ो कायालय  सद य 
(ङ) सहसिचव, अथ म ालय  सद य 
(च)  सहसिचव, काननू तथा याय म ालय  सद य 
(छ) सहसिचव, गहृ म ालय  सद य 
(ज) सहसिचव, पररा  म ालय  सद य 
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(झ)  सहसिचव, अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग  सद य 
(ञ)  महािनदशक, स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभाग सद य 
(ट)  महािनदशक, आ त रक राज  िवभाग सद य 
(ठ) महािनदशक, राज व अनसु धान िवभाग  सद य 
(ड)  रिज ार, सहकारी िवभाग  सद य 
(ढ)  महािनदशक, भ सार िवभाग  सद य 
(ण) कायकारी िनदशक, बक सपुरीवे ण िवभाग, नेपाल रा  बक  सद य 
(त) कायकारी िनदशक, बीमा सिमित सद य 
(थ) िनदशक, िवि य जानकारी इकाई सद य 
(द) िनदशक, नेपाल िधतोप  बोड  सद य 
(ध)  उपसिचव, अथ म ालय सद य सिचव 

• ५.२.३  काननूी उपसिमित* 
(क)  सहसिचव, काननू तथा याय म ालय संयोजक 
(ख)  ितिनिध, अथ म ालय सद य 
(ग)  ितिनिध, गहृ म ालय  सद य 
(घ)  ितिनिध, पररा  म ालय  सद य 
(ङ) ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय  सद य 
(च)  ितिनिध, नेपाल नेपाल हरी  सद य 
(छ)  ितिनिध, िवि य जानकारी इकाई  सद य 

• ५.२.४  सपुरीवे ण उपसिमित* 

(क) िनदशक, िवि य जानकारी इकाई  संयोजक 
(ख)  ितिनिध, सहकारी िवभाग  सद य 
(ग)  ितिनिध, भिूमसधुार तथा यव थापन िवभाग सद य 
(घ)  ितिनिध, क पनी रिज ारको कायालय  सद य 
(ङ)  ितिनिधह , सपु रवे ण िवभाग, नेपाल रा  बक सद य 
(च)  ितिनिध, नेपाल वीमा सिमित  सद य 
(छ)  ितिनिध, नेपाल िधतोप  वोड  सद य 

• ५.२.५  अनसु धान उपसिमित* 
(क) महािनदशक, स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभाग  संयोजक 
(ख)  ितिनिध, अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग  सद य 
(ग)  ितिनिध, राज व अनसु धान िवभाग  सद य 
(घ)  ितिनिध, भ सार िवभाग सद य 
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(ङ)  ितिनिध, आ त रक राज  िवभाग  सद य 
(च)  ितिनिध, अ यागमन िवभाग  सद य 
(छ)  ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय सद य 
(ज)  ितिनिध, नेपाल नेपाल हरी  सद य 
(झ)  ितिनिध, िवि य जानकारी इकाई  सद य 

• ५.२.६. अ तराि य सहयोग उपसिमित* 
(क)  सहसिचव, गहृ म ालय  संयोजक 
(ख)  ितिनिध, काननू तथा याय म ालय  सद य 
(ग)  ितिनिध, पररा  म ालय  सद य 
(घ)  ितिनिध, नेपाल हरी  सद य 
(ङ)  ितिनिध, सश  हरी बल  सद य 
(च)  ितिनिध, िव ीय जानकारी इकाई  सद य 

• ५.२.७. ािविधक उपसिमित* 
(क)  सहसिचव, अथ म ालय संयोजक 
(ख)  ितिनिध, काननू तथा याय म ालय सद य 
(ग)  ितिनिध, स पि  शु ीकरण अनुस धान िवभाग सद य 
(घ)  ितिनिध, नेपाल हरी सद य 
(ङ)  ितिनिध, िव ीय जानकारी इकाई सद य  
 
५.३ भावी कायिदशा 
स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण गन स दभमा काननू काया वयन 
गन मखु िनकायका पमा स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको भिूमकालाई अझ भावकारी बनाउन दहेाय 
अनुसारको भावी कायिदशा अवल वन गन आव यक ठािनएको छ । 

• स पि  शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दो ो संशोधन अनु प िनयमावलीमा 
संशोधन गरी लाग ूगन, 

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारणस व धी िवभागको 
काम कारवाही स व धी कायिविधलाई अ ाविधक गरी लाग ूगन,  

• स पि  शु ीकरण तथा आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण रणनीित तथा 
काययोजना (२०६८-२०७३) को वािषक काययोजना तयार गरी भावकारी पमा काया वयन गन, 

• िव ीय कारवाही कायदलका ४० वटा िसफा रसह को प रपालना गन गराउने र नेपालको थलगत 
मणका ममा ग रएको पार प रक मू यांकनबाट औँ याइएका कमीकमजोरीह लाई सधुार गन,  

(िव ीय कारवाही कायदलका ४० वटा िसफा रसको अं ेजी सं करण अनसुचूीमा उ लखे ग रएको छ ।) 
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• स पि  शु ीकरण र आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी ज तो िव ीय अपराधको 
अनसु धान गन ुपन कायभार रहकेो िवभागमा ोत साधनको समिुचत यव था िमलाउने, 

• िवभागको िव मान संगठन संरचनालाई अनसु धान भावी हने गरी कायमलूक बनाउने र 
अनसु धान बाहकेका सचेतनामलूक, चारा मक लगायतका कायह मा समेत पया  यान िदने, 

• के ीय तरमा मा  संगठन संरचना रहकेो िवभागले मोफसलका थानह मा भएको स पि  
शु ीकरण र आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानीसँग स वि धत अपरािधक 
ि याकलापको रोकथाम एवं भावकारी अनसु धान गन स ने गरी सं थागत मता अिभविृ  गन , 

• स पि  शु ीकरण र आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारणका े मा काय गन 
अ तराि य समदुाय, साझेदार िनकाय एवं सं थाह सँग आव यक सम वय गरी आपसी िहत र 
सहयोगका िवषयमा पार प रक समझदारी कायम गरी सहयोग आदान दान गन , 

• स पि  शु ीकरण र आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी स व धी अपराधका े मा 
उपयोग ग रएका नवीन शैली एवं प ितलाई प ा लगाउन स ने िकिसमले िवभागको सं थागत 
मता अिभविृ  गन , 

• िवभागमा कायरत कमचारीह को िवषयसँग स वि धत ान, स मता, सीप, शैली, कौशल र 
यावसाियकता अिभविृ  गरी कुशल, द  एवं अनसु धान मता भएका जनशि  िवकास गन , 

• कमचारीह मा उ च आ मस मान एवं मनोवल कायम राखी काम ित उ े रत गराउन काय 
स पादनमा आधा रत ो साहन णाली लाग ूगन , 

• कमचारीह लाई स पि  शु ीकरण र आतङ्कवादी ि याकलापमा िव ीय लगानी िनवारण 
स व धी मता िवकासका िनि त वदशेी तथा िवदशेी तािलम, िश णको यव था गन र ती 
अवसरह को यायोिचत िवतरणको यव था िमलाउने , 

• वीकृत दरब दी अनसुारका कमचारीह को पदपपूित हने यव था िमलाउने र सबै कमचारीह लाई 
सचूना िविधमै ी बनाउने , 

• आिथक एवं िव ीय अपराधका तौर तरीकाह मा आएको प रवतन र िविधमा आएको िवकासका 
कारणले पिन िवभागमा अनसु धान कायका लािग आव यक िव /िवशेष  सेवा करारमा िलई 
अनसु धान कायलाई थप भावकारी र नितजामखुी बनाउने तफ यान िदने , 

• िवभागले अनसु धान कायलाई भावकारी बनाउने िकिसमको सचूना णालीको िवकास गरी सो 
णालीमाफत सचूना संकलन, िव ेषण, शोधन र उपयोग गन र िव ीय जानकारी इकाई, अथ 
म ालय अ तगतका अ य िवभागह , गहृ म ालय लगायत अ य सरकारी िनकाय, िनजी े  र 
सरोकारवाला िनकायह बाट िनयिमत पमा सचूना ा  गन उपयु  सचूना स जालको िवकास  
गन । 
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स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको साङ्गठिनक संरचना 
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स पि  शु ीकरण अनसु धान िवभागको वीकृत दरब दी ते रज 
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िव ीय कारवाही कायदलका ४० िसफा रसह  

Introduction 

1. The Financial Action Task Force on Money Laundering  (FATF)  is an  inter‐
governmental  body whose  purpose  is  the  development  and  promotion  of 
policies to combat money  laundering  ‐‐ the processing of criminal proceeds 
in  order  to  disguise  their  illegal  origin.  These  policies  aim  to  prevent  such 
proceeds  from being utilised  in  future criminal activities and  from affecting 
legitimate economic activities. 

2.  The  FATF  currently  consists  of  26  countries  and  two  international 
organisations.  Its membership  includes  the major  financial centre countries 
of  Europe,  North  America  and  Asia.  It  is  a  multidisciplinary  body  as  is 
essential  in  dealing  with  money  laundering  bringing  together  the 
policymaking power of legal, financial and law enforcement experts. 

3.  This  need  to  cover  all  relevant  aspects  of  the  fight  against  money 
laundering  is  reflected  in  the  scope of  the  forty  FATF Recommendations  ‐‐ 
the measures which the Task Force have agreed to implement and which all 
countries  are  encouraged  to  adopt.  The  Recommendations were  originally 
drawn up in 1990. In 1996 the forty Recommendations were revised to take 
into account the experience gained over the  last six years and to reflect the 
changes which have occurred in the money laundering problem. 

4. These forty Recommendations set out the basic framework for antimoney 
laundering efforts and they are designed to be of universal application. They 
cover the criminal justice system and  law enforcement; the financial system 
and its regulation, and international cooperation. 
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5. It was recognised from the outset of the FATF that countries have diverse 
legal  and  financial  systems  and  so  all  cannot  take  identical measures.  The 
Recommendations  are  therefore  the  principles  for  action  in  this  field,  for 
countries  to  implement  according  to  their  particular circumstances and 
constitutional  frameworks allowing countries a measure of  flexibility  rather 
than prescribing every detail. The measures are not particularly complex or 
difficult, provided there  is the political will to act. Nor do they compromise 
the  freedom  to  engage  in  legitimate  transactions  or  threaten  economic 
development. 

6.  FATF  countries  are  clearly  committed  to  accept  the  discipline  of  being 
subjected to multilateral surveillance and peer review. All member countries 
have  their  implementation  of  the  forty  Recommendations  monitored 
through  a  two‐pronged  approach:  an  annual  self‐assessment  exercise  and 
the more  detailed mutual  evaluation  process  under  which  each member 
country is subject to an on‐site examination. In addition, the FATF carries out 
cross‐country  reviews  of  measures  taken  to  implementparticular 
Recommendations. 

7. These measures are essential  for  the creation of an effective antimoney 
laundering framework. 

THE  FORTY RECOMMENDATIONS OF THE  FINANCIAL ACTION TASK  FORCE 
ON MONEY LAUNDERING 

A. GENERAL FRAMEWORK OF THE RECOMMENDATIONS 

1. Each country should take immediate steps to ratify and to implement fully, 
the 1988 United Nations Convention against  Illicit Traffic  in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances (the Vienna Convention). 
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2. Financial  institution secrecy  laws should be conceived so as not to  inhibit 
implementation of these recommendations. 

3. An  effective  money  laundering  enforcement  program  should  include 
increased multilateral  co‐operation  and mutual  legal  assistance  in money 
laundering  investigations  and  prosecutions  and  extradition  in  money 
laundering cases, where possible. 

B.  ROLE  OF  NATIONAL  LEGAL  SYSTEMS  IN  COMBATING  MONEY 
LAUNDERING 

Scope of the Criminal Offence of Money Laundering 

4. Each  country  should  take  such measures as may be necessary,  including 
legislative ones, to enable  it to criminalise money  laundering as set forth  in 
the  Vienna  Convention.  Each  country  should  extend  the  offence  of  drug 
money  laundering  to  one  based  on  serious  offences.  Each  country would 
determine which  serious  crimes would be designated as money  laundering 
predicate offences. 

5. As provided  in  the Vienna Convention,  the offence of money  laundering 
should  apply  at  least  to  knowing money  laundering  activity,  including  the 
concept  that  knowledge  may  be  inferred  from  objective  factual 
circumstances. 

6. Where  possible,  corporations  themselves  ‐  not  only  their  employees  ‐ 
should be subject to criminal liability. 
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Provisional Measures and Confiscation 

7. Countries should adopt measures similar to those set forth  in the Vienna 
Convention, as may be necessary,  including  legislative ones, to enable their 
competent  authorities  to  confiscate  property  laundered,  proceeds  from, 
instrumentalities used in or intended for use in the commission of any money 
laundering offence, or property of corresponding value, without prejudicing 
the rights of bona fide third parties. 

Such  measures  should  include  the  authority  to  :  1)  identify,  trace  and 
evaluate property which  is  subject  to  confiscation; 2)  carry out provisional 
measures,  such as  freezing and  seizing,  to prevent any dealing,  transfer or 
disposal  of  such  property;  and  3)  take  any  appropriate  investigative 
measures. 

In  addition  to  confiscation  and  criminal  sanctions,  countries  also  should 
consider  monetary  and  civil  penalties,  and/or  proceedings  including  civil 
proceedings, to void contracts entered into by parties, where parties knew or 
should  have  known  that  as  a  result  of  the  contract,  the  State  would  be 
prejudiced  in  its ability to recover financial claims, e.g. through confiscation 
or collection of fines and penalties. 

C. ROLE OF THE FINANCIAL SYSTEM IN COMBATING MONEY LAUNDERING 

8. Recommendations  10  to  29  should  apply not only  to banks, but  also  to 
non‐bank financial institutions. Even for those non‐bank financial institutions 
which  are  not  subject  to  a  formal  prudential  supervisory  regime  in  all 
countries, for example bureaux de change, governments should ensure that 
these  institutions  are  subject  to  the  same  anti‐money  laundering  laws  or 
regulations  as  all  other  financial  institutions  and  that  these  laws  or 
regulations are implemented effectively. 
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9. The  appropriate  national  authorities  should  consider  applying 
Recommendations 10 to 21 and 23 to the conduct of financial activities as a 
commercial undertaking by businesses or professions which are not financial 
institutions,  where  such  conduct  is  allowed  or  not  prohibited.  Financial 
activities include, but are not limited to, those listed in the attached annex. It 
is left to each country to decide whether special situations should be defined 
where  the application of anti‐money  laundering measures  is not necessary, 
for  example,  when  a  financial  activity  is  carried  out  on  an  occasional  or 
limited basis. 

Customer Identification and Record‐keeping Rules 

10. Financial institutions should not keep anonymous accounts or accounts in 
obviously  fictitious names:  they should be  required  (by  law, by  regulations, 
by agreements between supervisory authorities and  financial  institutions or 
by  self‐regulatory  agreements  among  financial  institutions)  to  identify,  on 
the basis of an official or other reliable identifying document, and record the 
identity  of  their  clients,  either  occasional  or  usual,  when  establishing 
business  relations  or  conducting  transactions  (in  particular  opening  of 
accounts or passbooks, entering  into  fiduciary  transactions,  renting of  safe 
deposit boxes, performing large cash transactions). 

In  order  to  fulfill  identification  requirements  concerning  legal  entities, 
financial institutions should, when necessary, take measures: 

(i)  to verify  the  legal existence and  structure of  the  customer by obtaining 
either  from  a  public  register  or  from  the  customer  or  both,  proof  of 
incorporation,  including  information concerning  the customer's name,  legal 
form,  address,  directors  and  provisions  regulating  the  power  to  bind  the 
entity. 
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(ii) to verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so 
authorised and identify that person. 

11. Financial  institutions  should  take  reasonable  measures  to  obtain 
information  about  the  true  identity  of  the  persons  on  whose  behalf  an 
account  is opened or a transaction conducted  if there are any doubts as to 
whether  these  clients  or  customers  are  acting  on  their  own  behalf,  for 
example, in the case of domiciliary companies (i.e. institutions, corporations, 
foundations,  trusts,  etc.  that  do  not  conduct  any  commercial  or 
manufacturing business or  any other  form of  commercial operation  in  the 
country where their registered office is located). 

12. Financial institutions should maintain, for at least five years, all necessary 
records on  transactions, both domestic or  international,  to enable  them  to 
comply  swiftly with  information  requests  from  the  competent  authorities. 
Such  records  must  be  sufficient  to  permit  reconstruction  of  individual 
transactions (including the amounts and types of currency involved if any) so 
as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal behaviour. 

Financial  institutions  should  keep  records  on  customer  identification  (e.g. 
copies or records of official  identification documents  like passports,  identity 
cards,  driving  licenses  or  similar  documents),  account  files  and  business 
correspondence for at least five years after the account is closed. 

These documents should be available  to domestic competent authorities  in 
the context of relevant criminal prosecutions and investigations. 

13. Countries  should  pay  special  attention  to  money  laundering  threats 
inherent  in  new  or  developing  technologies  that might  favour  anonymity, 
and  take measures,  if  needed,  to  prevent  their  use  in money  laundering 
schemes. 
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Increased Diligence of Financial Institutions 

14. Financial institutions should pay special attention to all complex, unusual 
large  transactions, and all unusual patterns of  transactions, which have no 
apparent economic or visible lawful purpose. The background and purpose of 
such  transactions  should,  as  far  as  possible,  be  examined,  the  findings 
established in writing, and be available to help supervisors, auditors and law 
enforcement agencies. 

15. If  financial  institutions  suspect  that  funds  stem  from a criminal activity, 
they  should  be  required  to  report  promptly  their  suspicions  to  the 
competent authorities. 

16. Financial  institutions,  their directors, officers  and  employees  should be 
protected by  legal provisions from criminal or civil liability for breach of any 
restriction  on  disclosure  of  information  imposed  by  contract  or  by  any 
legislative,  regulatory  or  administrative  provision,  if  they  report  their 
suspicions  in good  faith  to  the  competent authorities, even  if  they did not 
know precisely what  the underlying criminal activity was, and  regardless of 
whether illegal activity actually occurred. 

17. Financial institutions, their directors, officers and employees, should not, 
or, where appropriate, should not be allowed to, warn their customers when 
information relating to them is being reported to the competent authorities. 

18. Financial  institutions  reporting  their  suspicions  should  comply  with 
instructions from the competent authorities. 

19. Financial institutions should develop programs against money laundering. 
These programs should include, as a minimum : 
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1. the  development  of  internal  policies,  procedures  and  controls, 
including the designation of compliance officers at management level, 
and  adequate  screening  procedures  to  ensure  high  standards when 
hiring employees; 

2. an ongoing employee training programme; 
3. an audit function to test the system. 

Measures  to Cope with  the Problem of Countries with No or  Insufficient 
Anti‐Money Laundering Measures 

20. Financial  institutions should ensure that the principles mentioned above 
are also applied to branches and majority owned subsidiaries located abroad, 
especially  in  countries  which  do  not  or  insufficiently  apply  these 
Recommendations,  to  the extent  that  local applicable  laws and  regulations 
permit.  When  local  applicable  laws  and  regulations  prohibit  this 
implementation,  competent  authorities  in  the  country  of  the  mother 
institution should be  informed by the financial  institutions that they cannot 
apply these Recommendations. 

21. Financial  institutions  should  give  special  attention  to business  relations 
and transactions with persons, including companies and financial institutions, 
from countries which do not or insufficiently apply these Recommendations. 
Whenever  these  transactions have no  apparent  economic or  visible  lawful 
purpose,  their  background  and  purpose  should,  as  far  as  possible,  be 
examined,  the  findings  established  in  writing,  and  be  available  to  help 
supervisors, auditors and law enforcement agencies. 

Other Measures to Avoid Money Laundering 

22. Countries  should consider  implementing  feasible measures  to detect or 
monitor  the  physical  cross‐border  transportation  of  cash  and  bearer 
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negotiable  instruments, subject to strict safeguards to ensure proper use of 
information  and  without  impeding  in  any  way  the  freedom  of  capital 
movements. 

23. Countries  should  consider  the  feasibility  and  utility  of  a  system where 
banks  and  other  financial  institutions  and  intermediaries would  report  all 
domestic and international currency transactions above a fixed amount, to a 
national  central  agency  with  a  computerised  data  base,  available  to 
competent  authorities  for use  in money  laundering  cases,  subject  to  strict 
safeguards to ensure proper use of the information. 

24. Countries  should  further  encourage  in  general  the  development  of 
modern and secure  techniques of money management,  including  increased 
use of checks, payment cards, direct deposit of salary checks, and book entry 
recording  of  securities,  as  a means  to  encourage  the  replacement  of  cash 
transfers. 

25. Countries  should  take  notice  of  the  potential  for  abuse  of  shell 
corporations by money  launderers and  should  consider whether additional 
measures are required to prevent unlawful use of such entities. 

Implementation,  and  Role  of  Regulatory  and  other  Administrative 
Authorities 

26. The  competent  authorities  supervising  banks  or  other  financial 
institutions or intermediaries, or other competent authorities, should ensure 
that  the  supervised  institutions  have  adequate  programs  to  guard  against 
money  laundering.  These  authorities  should  co‐operate  and  lend  expertise 
spontaneously or on request with other domestic judicial or law enforcement 
authorities in money laundering investigations and prosecutions. 
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27. Competent  authorities  should  be  designated  to  ensure  an  effective 
implementation  of  all  these  Recommendations,  through  administrative 
supervision and regulation, in other professions dealing with cash as defined 
by each country. 

28. The  competent  authorities  should  establish  guidelines which will  assist 
financial  institutions  in detecting  suspicious patterns of behaviour by  their 
customers. It is understood that such guidelines must develop over time, and 
will  never be  exhaustive.  It  is  further  understood  that  such  guidelines will 
primarily serve as an educational tool for financial institutions' personnel. 

29. The competent authorities regulating or supervising financial institutions 
should  take  the  necessary  legal  or  regulatory measures  to  guard  against 
control or acquisition of a significant participation in financial institutions by 
criminals or their confederates. 

D. STRENGTHENING OF INTERNATIONAL CO‐OPERATION 

Administrative Co‐operation 

Exchange of general information 

30. National  administrations  should  consider  recording,  at  least  in  the 
aggregate,  international  flows  of  cash  in  whatever  currency,  so  that 
estimates  can  be  made  of  cash  flows  and  reflows  from  various  sources 
abroad,  when  this  is  combined  with  central  bank  information.  Such 
information  should be made  available  to  the  International Monetary  Fund 
and the Bank for International Settlements to facilitate international studies. 

31. International  competent  authorities,  perhaps  Interpol  and  the  World 
Customs  Organisation,  should  be  given  responsibility  for  gathering  and 
disseminating  information  to  competent  authorities  about  the  latest 
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developments  in  money  laundering  and  money  laundering  techniques. 
Central  banks  and  bank  regulators  could  do  the  same  on  their  network. 
National  authorities  in  various  spheres,  in  consultation  with  trade 
associations, could then disseminate this to financial institutions in individual 
countries. 

Exchange of information relating to suspicious transactions 

32. Each  country  should make  efforts  to  improve  a  spontaneous  or  "upon 
request"  international  information  exchange  relating  to  suspicious 
transactions,  persons  and  corporations  involved  in  those  transactions 
between  competent  authorities.  Strict  safeguards  should be established  to 
ensure  that  this  exchange  of  information  is  consistent  with  national  and 
international provisions on privacy and data protection. 

Other forms of Co‐operation 

Basis  and  means  for  co‐operation  in  confiscation,  mutual  assistance  and 
extradition 

33. Countries  should  try  to ensure, on a bilateral or multilateral basis,  that 
different  knowledge  standards  in  national  definitions  ‐  i.e.  different 
standards concerning the intentional element of the infraction ‐ do not affect 
the ability or willingness of countries to provide each other with mutual legal 
assistance. 

34. International co‐operation should be supported by a network of bilateral 
and multilateral  agreements  and  arrangements  based  on  generally  shared 
legal  concepts with  the  aim  of  providing  practical measures  to  affect  the 
widest possible range of mutual assistance. 
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35. Countries  should  be  encouraged  to  ratify  and  implement  relevant 
international conventions on money  laundering such as the 1990 Council of 
Europe Convention on  Laundering,  Search,  Seizure  and Confiscation of  the 
Proceeds from Crime. 

Focus of improved mutual assistance on money laundering issues 

36. Co‐operative  investigations  among  countries'  appropriate  competent 
authorities  should  be  encouraged.  One  valid  and  effective  investigative 
technique  in  this  respect  is  controlled  delivery  related  to  assets  known  or 
suspected to be the proceeds of crime. Countries are encouraged to support 
this technique, where possible. 

37. There  should  be  procedures  for mutual  assistance  in  criminal matters 
regarding  the  use  of  compulsory  measures  including  the  production  of 
records by financial institutions and other persons, the search of persons and 
premises,  seizure  and  obtaining  of  evidence  for  use  in money  laundering 
investigations and prosecutions and in related actions in foreign jurisdictions. 

38. There  should  be  authority  to  take  expeditious  action  in  response  to 
requests  by  foreign  countries  to  identify,  freeze,  seize  and  confiscate 
proceeds or other property of corresponding value to such proceeds, based 
on money laundering or the crimes underlying the laundering activity. There 
should  also  be  arrangements  for  coordinating  seizure  and  confiscation 
proceedings which may include the sharing of confiscated assets. 

39. To  avoid  conflicts  of  jurisdiction,  consideration  should  be  given  to 
devising  and  applying  mechanisms  for  determining  the  best  venue  for 
prosecution of defendants in the interests of justice in cases that are subject 
to  prosecution  in  more  than  one  country.  Similarly,  there  should  be 
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arrangements  for  coordinating  seizure  and  confiscation  proceedings which 
may include the sharing of confiscated assets. 

40. Countries should have procedures  in place  to extradite, where possible, 
individuals  charged with  a money  laundering  offence  or  related  offences. 
With  respect  to  its  national  legal  system,  each  country  should  recognise 
money  laundering  as  an  extraditable  offence.  Subject  to  their  legal 
frameworks,  countries  may  consider  simplifying  extradition  by  allowing 
direct  transmission of extradition  requests between appropriate ministries, 
extraditing  persons  based  only  on  warrants  of  arrests  or  judgements, 
extraditing  their  nationals,  and/or  introducing  a  simplified  extradition  of 
consenting persons who waive formal extradition proceedings. 

(Annex  to  Recommendation  9):  List  of  Financial Activities  undertaken  by 
businesses or professions which are not financial institutions 

1. Acceptance of deposits and other repayable funds from the public. 

2. Lending.1 

3. Financial leasing. 

4. Money transmission services. 

5.  Issuing  and  managing  means  of  payment  (e.g.  credit  and  debit  cards, 
cheques, traveller's cheques and bankers' drafts...). 

6. Financial guarantees and commitments. 

7. Trading for account of customers (spot, forward, swaps, futures, options...) 
in: 

(a) money market instruments (cheques, bills, CDs, etc.) ; 
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(b) foreign exchange; 

(c) exchange, interest rate and index instruments; 

(d) transferable securities; 

(e) commodity futures trading. 

8.  Participation  in  securities  issues  and  the  provision  of  financial  services 
related to such issues. 

9. Individual and collective portfolio management. 

10. Safekeeping and administration of cash or  liquid securities on behalf of 
clients. 

11. Life insurance and other investment related insurance. 

12. Money changing. 
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