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परिच्छेदः एक 

विषय प्रिेश 

१.१. पृष्ठभूवि 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुन ेत्तविीय लगानी अत्तहल ेसमग्र त्तवश्वको चासोको त्तवषय बनेको छ । भतू्तमगत 

अथथतन्त्रल े त्तवश्वव्यापी त्तविीय संरचनामा पान े असरको वजन बत्तिरहकेो सन्त्दभथमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 

त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी त्तनवारणमा सबैको ध्यान केत्तन्त्ित भएको हो । सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा 

हुन े त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी आपरात्तधक सञ्जालको भगूोल सीमात्तवत्तहन हनुे भएकोले पत्तन यो कुनै एउटा मलुकुको मार नभएर 

अन्त्तराथत्तरिय साझा समस्याका रुपमा हरेरन थात्तलएको छ । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण (Money Laundering) भन्त्नाले गैर कानूनी कायथ गरी आजथन गरेको सम्पत्तिलाई काननूी स्रोतबाट प्राप्त भएको 

दखेाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तत्तवक स्रोत लकुाउने, प्रकृत्तत बदल्न ेवा कारोवार छल्ने कायथलाई बुत्तझन्त्छ । सामान्त्यतयााः कानूनत वत्तजथत 

उपायहरु अवलम्वन गरी कमाएको कुन ैपत्तन आम्दानीलाई त्तवत्तभन्त्न बाहानामा बदलेर चोख्याउन ेवा शदु्ध पाने वा काननूी रुपमा योग्य 

बनाउन ेप्रयासलाई सम्पत्ति शदु्धीकरण भत्तनन्त्छ । सम्पत्ति शदु्धीकरण राज्य संयन्त्रको दरुुपयोग गरी त्तवत्तभन्त्न जत्तटल एवं बहुचिीय प्रत्तिया 

अवलम्वन गरी गने गरेको समेत पाइन्त्छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण भन्त्नाले गैर काननूी कायथबाट आत्तजथत धन सम्पत्ति 

पत्तहचान गने, कारवाही गने र त्यस्ता आजथन त्तनयन्त्रण गने एकीकृत प्रणालीलाई बुत्तझन्त्छ ।  

त्तवश्वव्यापी मान्त्यता अनुरुप व्यत्तिगत वा सांगठत्तनक रुपमा हुन ेआतङ्कवादी  त्तियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गन े

कायथलाई आतङ्कवादी  त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी (Terrorist Financing) को रुपमा बुत्तझन्त्छ । त्तनत्तित क्षरे, वगथ वा मलुकुमा 

मार त्तसत्तमत नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, त्तविीय तथा सरुक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई 

शत्तिशाली बन्त्न थप मद्वत परु् याउँछ । यस्ता अपरात्तधक त्तियाकलापल ेमलुकुको त्तविीय प्रणालीको स्वरुप, अत्तस्तत्व, साख, सन्त्तलुन 

तथा त्तवकासमा नकारात्मक असर परु् याई अन्त्तताः त्तवश्व त्तविीय प्रणालीमा समते गम्भीर असर परु् याउँछ । सम्पत्ति शदु्धीकरण एवं 

आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको प्रभावकारी रुपमा त्तनयन्त्रण नभएसम्म मलुकुमा त्तस्थरता, स्थात्तयत्व, त्तवकास, समतृ्तद्ध 

तथा समनु्त्नत्ततको मागथ तय गनथ कत्तठन हुने भएकोले त्तवश्वका अत्तधकाशं मलुकुहरुले यस सम्वन्त्धमा कानूनी तथा नीत्ततगत, संरचनागत 

तथा अनुसन्त्धानगत व्यवस्था गरर यस्ता अपराधहरुको त्तनयन्त्रण एवं त्तनवारणका लात्तग त्तनरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्धथनात्मक 

लगायतका सब ैउपायहरु अवलम्वन गने गरेका छन् । 

त्तबषयगत गाम्भीयथतालाई मनन गद ैसम्पत्ति शदु्धीकरण एवं आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण गनथ अन्त्तराथत्तरिय  

क्षेरबाट थपैु्र प्रयासहरु हुदँ ैआएका छन । यसै सन्त्दभथमा गठन भएको त्तविीय कायथवाही कायथदल (Financial Action Task Force-

FATF) ल ेसम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी मागथदशथनका रुपमा ४० वटा 

मापदण्डहरु त्तसफाररस गरेको छ । एत्तशया प्रशान्त्त क्षरेका मलुकुहरुबीच सम्पत्ति शदु्धीकरण एवं आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय 

लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी कायथमा साझा अवधारणा त्तवकास गरी ऐक्यवद्ध भई कायथवाही अगात्तड बिाउन सहज गराउने उदे्धश्यल ेएत्तशया 

प्रशान्त्त क्षेर समहू (Asia Pacific Group- APG)) को स्थापना गररएको छ । सयुंि रारि संघको तत्वावधानमा लाग ूऔषध 

त्तनयन्त्रण, आतङ्कवाद त्तनयन्त्रण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत अपराध त्तनयन्त्रण लगायतका त्तवत्तभन्त्न महासत्तन्त्धहरु सम्पन्त्न भएका  

छन । दत्तक्षण एत्तशयाली क्षेरीय सहयोग सङ्गठनस्तरमा समते लाग ूऔषध त्तनयन्त्रण तथा आतङ्कवादको दमनका सम्वन्त्धमा क्षेरीय 

महासत्तन्त्धहरुको व्यवस्था गररएको छ । त्यसैगरी बैङ्त्तकङ्ग, वीमा, त्तधतोपरसम्वन्त्धी क्षरेगत अन्त्तराथत्तरिय त्तनकायहरुल ेसमेत उत्तल्लत्तखत 

अपराधहरु त्तनयन्त्रण गनथ त्तवत्तभन्त्न मापदण्डहरुको त्तवकास गरेका छन ्।  

हाम्रो मलुकु पत्तन सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी अपराधजन्त्य गत्ततत्तवत्तधबाट मिु 

नभएकोले यसको त्तनवारणका सम्वन्त्धमा कानूनी तथा नीत्ततगत, संरचनागत लगायतका त्तवत्तभन्त्न प्रयासहरु भएका छन ्। यसै सन्त्दभथमा 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू त्तनवारण गनथ सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी 
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लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सत्तहत), सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण त्तनयमावली, २०७३, सम्पत्ति 

शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना, २०६८-२०७३ आत्तद तजुथमा भई 

लाग ूभएका छन् । यी नीत्ततगत तथा कानूनी प्रावधानहरुको कायाथन्त्वयन तथा यी प्रावधानहरुल ेव्याख्या गरेका अपराधसँग सम्वत्तन्त्धत 

कसरूहरुको अनुसन्त्धान गनथका लात्तग सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग (२०६८) गठन भएको छ । त्तविीय अपराधको सचूना 

व्यवस्थापनका लात्तग नपेाल रारि बैंकमा त्तविीय जानकारी इकाईको गठन गररएको छ । आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय 

लगानीसम्वन्त्धी कायथमा गहृ मन्त्रालयलाई समेत त्तजम्मेवार बनाइएको छ । सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा 

त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी गत्ततत्तवत्तधमा अन्त्तराथत्तरिय त्तनकायहरुसँग साझेदारी गने समेत प्रवन्त्ध त्तमलाइएको छ । यसैिममा नपेाल सयुिं 

रारि संघको लाग ुऔषध त्तनयन्त्रण, आतङ्कवादमा त्तविीय लगानी त्तनयन्त्रण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत अपराध त्तनयन्त्रण सम्वन्त्धी 

महासत्तन्त्धहरुको पक्ष रारि भएको छ भन े साकथ  क्षेरीयस्तरमा समते लाग ुऔषध तथा आतङ्कवाद त्तनयन्त्रण सम्वन्त्धी क्षरेीय 

महासत्तन्त्धहरुको पक्ष रारि बत्तनसकेको छ । 

१.२ विभागको गठन : 

१.२.१ विभागको स्थापना 

सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ नपेालमा त्तमत्तत २०६४ माघ १४ गतेदते्तख लाग ूभएपिात ्ऐनमा 

भएको व्यवस्था एवं सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान तहत्तककात गनथ नेपाल राजपरमा त्तमत्तत २०६५।४।२० मा 

प्रकात्तशत सचूनाबाट राजस्व अनसुन्त्धान त्तवभागलाई कायाथन्त्वयन त्तनकाय तोत्तकएको त्तथयो । यसै बीचमा त्तमत्तत २०६६ आत्तश्वन 

२६ गतेदते्तख लाग ूगरी सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण त्तनयमावली, २०६६ लाग ूभईसके पिात समते सोही 

त्तवभागबाटै ऐन तथा त्तनयमावली कायाथन्त्वयन  भएको त्तथयो । तथात्तप, राजस्व अनुसन्त्धान त्तवभागबाट राजस्व चहुावट त्तनयन्त्रण 

ऐन लगायत भन्त्सार ऐन, मलू्य अत्तभवतृ्तद्ध कर ऐन, आयकर ऐन र अन्त्तशलु्क ऐन समतेको कायाथन्त्वयन गरी राजस्व चहुावट 

त्तनयन्त्रणको प्रमखु कायथभार त्तनवाथह गरररहकेो अवस्थामा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी 

सम्वन्त्धी कायथ समते गनुथ पदाथ कायथबोझका कारण सो त्तवभागको कायथसञ्चालनको प्रभावकारतामा असर पन े ठानी सम्पत्ति 

शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोत्तजम नपेाल सरकारको २०६८।०३।०१ को त्तनणथयानुसार 

अथथ मन्त्रालय अन्त्तगथत रहने गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको स्थापना भएको हो । त्तमत्तत २०७४/११/११ को नपेाल 

राजपरमा प्रकात्तशत नपेाल सरकार (कायथत्तवभाजन) त्तनयमावली, २०७४ अनुसार हाल यो त्तवभाग प्रधानमन्त्री तथा 

मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय अन्त्तगथत रहकेो छ । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको त्तवद्यमान संगठन संरचना नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण सम्पन्त्न गरर कायम 

भएको छ । सात्तवकमा महात्तनदशेक, त्तनदशेक र अन्त्य गरी ७४ जना त्तनजामती कमथचारी तथा ६ जना प्रहरी कमथचारी गरी ८० जना 

र सरुक्षा व्यवस्थाका लात्तग नपेाल प्रहरीको एक प्लाटुनको स्वीकृत दरबन्त्दी रहकेोमा हाल महात्तनदशेक, उपमहात्तनदशेक एक, 

त्तनदशेक दशसत्तहत त्तनजामती सेवाका अन्त्य कमथचारी, प्रहरी उपरीक्षक एक र प्रहरी नायव उपरीक्षक एकसत्तहत प्रहरी कमथचारीहरु, 

प्रमखु अनुसन्त्धान अत्तधकृत एक सत्तहत  रात्तरिय अनुसन्त्धान त्तवभागका कमथचारी समते गरी ८२ जना र सरुक्षा व्यवस्थाको लात्तग 

सरुक्षा इकाईमा नपेाल प्रहरीको एक प्लाटून रहन ेगरी दरवन्त्दी व्यवस्था कायम भएको छ । यस त्तकत्तसमको दरबन्त्दी व्यवस्थाबाट 

एक महाशाखा र सो अन्त्तगथत अनसुन्त्धान शाखा छ वटा, प्रशासन शाखा, नीत्तत, योजना तथा अनुगमन शाखा, काननूी परामशथ 

शाखा, सचूना संकलन कक्ष, Intelligence Unit, सचूना तथा अत्तभलेख व्यवस्थापन शाखा आत्तथथक प्रशासन इकाई, 

सावथजत्तनक खररद तथा त्तजन्त्सी व्यवस्थापन इकाई, मदु्दा तयारी इकाई सत्तहतको संगठन संरचना रहकेो छ ।  

१.२.२ दीर्घकालीन सोच (Vision) 

“सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीमिु समाज त्तनमाथण गनथ प्रभावकारी भतू्तमका त्तनवाथह गनुथ” ।  

१.२.३ ध्येय (Mission) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हनुे त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूको रोकथामको लात्तग आवश्यक 

कानूनी, संरचनागत, प्रत्तियागत र कायाथन्त्वयनगत व्यवस्था गरी अन्त्तराथत्तरिय मापदण्ड अनुरुप राज्यको कानूनी, त्तविीय तथा 
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सरुक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सदुृि बनाउन सम्बद्ध क्षेरसँग त्तमलेर काम गन ेतथा खास गरेर यस सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान तथा 

तहत्तककात कायथ प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गने । 

१.२.४ उदे्दश्य (Objective) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हनुे त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूको रोकथाम, त्तनयन्त्रण र अनुसन्त्धान 

सम्वन्त्धी कायथ प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गनुथ यस त्तवभागको मखु्य उद्धेश्य रहकेो छ । 

१.२.५ प्रिुख कायघहरु (Major Functions) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्) त्तनवारण ऐन, २०६४ तथा त्तनयमावली, २०७३ र प्रचत्तलत नपेाल काननूल े तोत्तकए 

बमोत्तजम सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागका प्रमखु कायथहरु त्तनम्नानुसार रहकेा छन् । 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ अन्त्तगथतको कसरूको अनुसन्त्धान सम्वन्त्धी कायथ सम्पादन  

गने , 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूको अनुसन्त्धानका लात्तग 

समन्त्वयात्मक तथा प्रभावकारी संयन्त्र र उपायको अवलम्बन गने , 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुन े त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूसँग सम्बत्तन्त्धत सम्पत्तिको 

पत्तहचान, रोक्का तथा जफत गने उपयिु संयन्त्र, प्रत्तिया तथा उपकरणको व्यवस्था गने , 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरूको प्रभावकारी रुपमा 

अनुसन्त्धान गनथ अन्त्तराथत्तरिय मापदण्ड अनुरुपको कायथत्तवत्तध तयार गरी लाग ूगने , 

▪ अन्त्तदशेीय रुपमा हनु सक्न ेअवैध सम्पत्तिको ओसार पसार वा कारोबारको पत्तहचान, रोक्का, जफत तथा सोको सचूना 

सम्बद्ध त्तनकायबीच प्रवाह हुन ेउपयिु व्यवस्था गने , 

▪ कसरूको प्रकृत्तत अनुसार आवश्यक भएमा अन्त्य सम्बत्तन्त्धत त्तनकाय वा क्षेरका त्तवशेषज्ञ समते रहने गरी संयिु 

अनुसन्त्धान टोली गठन गरी कायथ सम्पादन गने ।  

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूको अनुसन्त्धान गन े

जनशत्तिको व्यावसात्तयक दक्षता तथा क्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गने कायथ गने । 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हनुे त्तविीय लगानी र सम्बद्ध कसरूको रोकथामको लात्तग 

आवश्यक कानूनी, संरचनागत, प्रत्तियागत र कायाथन्त्वयनगत व्यवस्था गरी अन्त्तराथत्तरिय मापदण्ड अनुरुप राज्यको 

कानूनी, त्तविीय तथा सरुक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सदुृि बनाउन सम्बद्ध क्षेर (AML/CFT Regime) सँग त्तमलरे 

त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी रणनीत्तत तथा कायथयोजनामा तोत्तकएका काम गनथ/गराउन मद्दत गने । 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागबाट गनुथ पने प्रत्तियात्मक कायथका लात्तग दहेायको कायथ गनेाः 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी उजरुी, सचूना एवं 

जानकारी प्राप्त गने, 

 प्राप्त त्तलत्तखत सचूना र शंकास्पद कारोवारको आधारमा त्यस्तो सचूनाको अत्तभलेख राख्न,े खानतलासी 

गने, कागजात कब्जा गने, खाता रोक्का गने, सम्पत्ति रोक्का गने र अत्तभयिु पिाउ गने, 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी प्राप्त उजरुी, सचूना 

एवं जानकारीका सम्वन्त्धमा प्रारत्तम्भक जाचँबुझ अत्तधकृत तोक्ने र जाचँबुझ सम्वन्त्धी कायथ गन ेगराउन,े  

 सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरूको अनुसन्त्धान गनथ 

त्तवभागका अत्तधकृत, अन्त्य सरकारी अत्तधकृत वा साथवथजत्तनक संस्थानका अत्तधकृत कमथचारीलाई क्षमता 

र त्तवशेषज्ञताको आधारमा अनुसन्त्धान अत्तधकृत तोक्न ेर अनुसन्त्धान सम्वन्त्धी कायथ गन ेगराउने, 

 अनुसन्त्धान सम्वन्त्धी कायथ सम्पन्त्न भएपत्तछ कसरू दते्तखएमा सम्वत्तन्त्धत सरकारी वत्तकल कायाथलयको 

त्तनणथय मतुात्तवक त्तवशेष अदालत समक्ष अत्तभयोजन पर दायर गने, 
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 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी त्तनवारण गनथ सचतेना 

अत्तभवतृ्तद्ध गने, 

▪ प्रचत्तलत काननू बमोत्तजम त्तवभागल ेगन ेगरी तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने ।  

१.३ सम्पवि शुद्धीकिण तथा आतङ्किादी वियाकलापिा वििीय लगानी वनिािण के्षत्रिा संलग्न वनकायहरु 

१. ३.१ कानुन कायाघन्ियन वनकायहरु (LEAs- Law Enforcement Agencies) 

क) सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग 

ख) राजस्व अनुसन्त्धान त्तवभाग तथा अन्त्तगथतका त्तनकायहरु 

ग) आन्त्तररक राजस्व त्तवभाग तथा अन्त्तगथतका त्तनकायहरु 

घ) भन्त्सार त्तवभाग तथा अन्त्तगथतका त्तनकायहरु 

ङ) नपेाल प्रहरी अन्त्तगथत अनुसन्त्धानमा संलग्न हनुे प्रहरीका Unit तथा कायाथलयहरु, जस्तै: त्तजल्ला प्रहरी 

कायाथलय, केन्त्िीय अनुसन्त्धान ब्यरुो, लाग ुऔषध त्तनयन्त्रण ब्यरुो आत्तद । 

च) अत्तख्तयार दरुुपयोग अनुसन्त्धान आयोग 

छ) वन त्तवभाग 

ज) रात्तरिय त्तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुआरक्ष त्तवभाग 

झ) वैदते्तशक रोजगार त्तवभाग 

 

१.३.२. सूचक संस्थाहरु 

क) त्तविीय क्षेरका सचूक संस्थाहरु, जस्तै: बैंक, त्तधतोपर सम्बन्त्धी कारोबार गने संस्था/कम्पनीहरु, त्तवमा 

कम्पनीहरु, सहकारी संस्थाहरु, हलुाक बचत बैंक, कमथचारी सञ्चय कोष, नागररक लगानी कोष, स्वीकृत 

अवकाश कोष आत्तद । 

ख) गैर-त्तविीय क्षरेका सचूक संस्थाहरु, जस्तै: क्यात्तसनो, घर जग्गा व्यवसायी, बहुमलू्य धातुको कारोबार गन े

व्यवसायी, लेखापरीक्षकहरु, नोटरी पत्तब्लक, कम्पनी वा िष्ट सेवा प्रदायक, कानुन व्यवसायी आत्तद। 

१.३.३. वििीय जानकािी इकाई (FIU) 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ ल ेनपेालमा त्तविीय सचूना संकलन गने कायथका 

लात्तग नेपाल रारि बैंकमा एउटा स्वायि र स्वतन्त्र त्तविीय जानकारी इकाई रहने व्यवस्था गरेको छ । यसले सम्पत्ति 

शदु्धीकरण, आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी तथा सम्वद्ध कसरू सम्वन्त्धी शंकास्पद कारोवार सम्वन्त्धी 

प्रत्ततवेदन तथा सो सम्वन्त्धी अन्त्य सचूना एवं जानकारी संकलन, प्रशोधन एवं त्तवशे्लषण गन े तथा सोको 

त्तनरकषथप्रवाह गने कायथ गदथछ । यस इकाईको प्रमखु नपेाल रारि बैंकको प्रथम श्रेणीको अत्तधकृतहरु मध्येबाट 

गभनथरल े त्तनयिु गन े प्रावधान रहकेो छ भन े यसको कायाथलय नेपाल रारि बैंकमा रहने र अन्त्य आवश्यक 

कमथचारीको व्यवस्था समते सोही बैंक बाट न ैगररन ेव्यवस्था गररएको छ । 

१.३.४. वनयिनकािी वनकायहरु 

क) त्तविीय क्षेरका त्तनयमनकारी त्तनकायहरु जस्तै: नपेाल रारि बैंक, त्तधतोपर बोडथ, बीमा सत्तमत्तत, सहकारी त्तवभाग 

आत्तद । 

ख) गरै-त्तविीय क्षरेतफथ का त्तनयमनकारी त्तनकायहरु – संस्कृत्तत, पयथटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय( क्यात्तसनो 

वा इन्त्टरनेट क्यात्तसनो व्यवसायी), आन्त्तररक राजश्व त्तवभाग (घरजग्गा खररद त्तबिी व्यवसायी), नोटरी पत्तब्लक 

पररषद ् (नोटरी पत्तब्लक), नपेाल चाटथडथ एकाउन्त्टेण्टस ् संस्था (लखेापरीक्षक तथा लेखा व्यवसायी), कम्पनी 

रत्तजरिारको कायाथलय (कम्पनी वा िष्ट सेवा प्रदायक), नपेाल काननु व्यवसायी पररषद ्(काननु व्यवसायी) आत्तद । 
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१.३.५. Other Competent Authorities (अन्य सम्बवन्ित वनकायहरु)  

क) उद्योग त्तवभाग 

ख) घरेल ुतथा साना उद्योग त्तवभाग 

ग) वात्तणज्य त्तवभाग 

घ) कम्पनी रत्तजरिारको कायाथलय 

ङ) भतू्तमसधुार तथा व्यवस्थापन त्तवभाग 

च) यातायात व्यवस्था त्तवभाग 

छ) समाज कल्याण पररषद ्

ज) त्तवशेष सरकारी वकीलको कायाथलय 

झ) त्तवशेष अदालत 

१.४ अन्तिाघवरिय साझेदाि वनकायहरु 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका लगानी त्तनवारणका लात्तग आवश्यक कायथ गनथ 

अन्त्तराथत्तरिय एवं क्षरेीय स्तरमा समेत त्तवत्तभन्त्न त्तनकायहरु गठन गरी सञ्चालन गररएका छन ् । ती मध्ये त्तविीय कारवाही कायथदल 

(FATF), एत्तशया प्रशान्त्त क्षरे समहू (APG) र एगमण्ट समहू (Egmont Group) को बारेमा दहेाय बमोत्तजम उल्लखे गररएको  

छ । 

१.४.१ वििीय काििाही कायघदल (Financial Action Task Force-FATF) 

सन ्१९८९ मा सात प्रमखु औद्योत्तगक रारिहरुको समहू (G-7) र यरेुपेली सघंको संयिु प्रयासबाट सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण 

गने उद्दशे्यले अन्त्तरात्तरिय सहयोग तथा सहकायथ प्रवद्धथन गन े गरी स्थापना भएको अन्त्तरसरकारी त्तविीय कारवाही कायथदल 

(एफएटीएफ) सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्त्धी अन्त्तराथत्तरिय छाता संस्था हो । यसको मखु्यालय फ्रान्त्सको पेररसमा छ । त्तविीय 

कारवाही कायथदलले पाररत गरेका ४० वटा त्तसफाररसका आधारमा सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्कबादी कायथमा हुन े त्तविीय 

लगानीलाई अपराधीकरण गनथ, सो को काननूी व्यवस्था र तीनको कायाथन्त्वयन गन ेगराउन ेकायथमा सतु्तनत्तितता प्रदान गन ेकायथ गद ै

आएको छ । त्तवश्वव्यापी रुपमा हनु ेसम्पत्ति शद्धीकरण कायथहरुको पत्तहचान गने तथा त्ततनको त्तनरोध गरी प्रभावकारी कायाथन्त्वयन 

गने गराउने क्षेरमा त्तविीय कारवाही कायथदल त्तियाशील रहकेो छ । 

  १.४.२ एवशया प्रशान्त के्षत्र सिूह (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारणसम्बन्त्धी त्तवत्तभन्त्न महादशेमा क्षेरीय संस्थाहरु त्तियाशील रहकेा छ्न । तीमध्ये अरिेत्तलयाको त्तसड्नीमा 

मखु्य कायाथलय रहकेो एत्तशया प्रशान्त्त क्षरे समहू (APG) एत्तशया तथा प्रशान्त्त क्षेरमा कायथरत छ । एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहूमा 

हाल नेपाल लगायत ४१ रारि सदस्य छन् । यसले सदस्य रारिहरुको बीचमा सम्पत्ति शदु्धीकरण  त्तनवारण सम्बन्त्धी सचूनाको 

सम्प्रेषण गनुथको अत्ततररि सहयोगको आदान प्रदान गने र मानव संसाधन त्तवकास गने कायथमा सघाउँछ । त्यसैगरी सम्पत्ति 

शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका मापदण्डहरु कायाथन्त्वयन गन ेगराउने कायथमा सघाउन े

कायथ पत्तन एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहूले गदथछ । यसल ेसदस्य रारिको सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा 

त्तविीय लगानी त्तनवारण कायाथन्त्वयनको सामतू्तहक समीक्षा गरेर सधुारका लात्तग सझुाव प्रदान गदथछ । 

१.४.३ एगिण्ट सिूह (Egmont Group)  

एगमण्ट समहू (Egmont Group) त्तविीय कायथवाही कायथदलका वा सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारणमा त्तियाशील क्षेरीय संस्थाका 

सदस्य रारिहरूमा स्थापना गररएका त्तविीय जानकारी इकाई (Financial Information Unit) हरूको साझा संगठन हो । 

यसले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुन ेवा हुनसक्ने  त्तविीय सहयोगलाई दरुुत्साहन गने उद्देश्यले त्यस्ता 

सचूनाहरूको संकलन, त्तवशे्लषण, अन्त्तरदशेीय संपे्रषण  र  FIU हरूबीच सहयोगको आदान प्रदान गने कायथ गदथछ । FIU हरूको 

क्षमता अत्तणवतृ्तद्ध गने कायथमा पत्तन एगमण्ट समहूल ेसहयोग आदान प्रदान गदथछ । त्तवश् वभरका  FIU हरू यस समहूको सदस्य 

रहन ेव्यवस्था छ । नपेाल सन ्२०१५ को जनू मत्तहनादते्तख यस समहूको सदस्य रहकेो छ । 
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परिच्छेदः दुई 

विभागको सांगठवनक संिचना ि जनशवि व्यिस्था 

२.१ िौजुदा संगठन संिचना 

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको नतेतृ्व महात्तनदशेक (रा.प.प्रथम, प्रशासन) 

ल ेगने व्यवस्था रहकेो छ । त्तवभागमा उपमहात्तनदशेक (रा.प.प्रथम, प्रशासन) को नतेतृ्वमा प्रशासन, नीत्तत योजना तथा अनुसन्त्धान 

महाशाखा रहकेो छ ।  

प्रशासन, नीत्तत योजना तथा अनसुन्त्धान महाशाखा अन्त्तगथत त्तनदशेक (रा.प.त्तद्वतीय) को नेततृ्वमा प्रशासन शाखा, कानूनी परामशथ 

शाखा, अनुसन्त्धान शाखा नं. १,२, ३, ४, ५ र ६, नीत्तत, योजना तथा अनुगमन शाखा र प्रहरी उपरीक्षकको नतेतृ्वमा प्रहरी शाखा रहकेा 

छन । यी त्तवत्तभन्त्न महाशाखा र शाखा अन्त्तगथत त्तनजामती तफथ  प्रशासन सेवाका सामान्त्य प्रशासन, राजस्व, लखेा र न्त्याय सेवा सरकारी 

वत्तकल समहू, त्तवत्तवध सेवाका सचूना प्रत्तवत्तध त्तनदशेक, कम्प्यटुर इत्तन्त्जत्तनयर, कम्प्यटुर अपरेटर एवम ्श्रेणीत्तवत्तहन हलकुा सवारीचालक र 

कायाथलय सहयोगी कमथचारीहरु गरी ६८ जना, नेपाल प्रहरीका ९ जना र रात्तरिय अनुसन्त्धान तफथ का ५ जना गरी जम्मा ८२  जना 

कमथचारीको दरबन्त्दी रहकेो छ । त्तवभागको संगठन संरचनाको िाचँा अनुसचूी ४ मा उल्लेख गररएको छ । 

२.२ कायघविििण 

त्तवभागका महात्तनदशेक र उपमहात्तनदशेक एवं शाखा प्रमखुहरुको कायथत्तववरण दहेायअनुसार छ । 

२.२.१ िहावनदेशकको कायघविििण  

त्तवभागका महात्तनदशेकको कायथत्तववरण दहेाय अनुसार रहकेो छ । 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको समग्र प्रशासत्तनक, नीत्तत योजना, रणनीत्तत र वात्तषथक कायथिम र बजेट तथा 

अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी कायथहरुको रेखदखे सञ्चालन तथा त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी कायथ गने, गराउन े, 

• त्तवभागमा प्राप्त उजरुीको प्रारत्तम्भक छानत्तवन गरी अनुसन्त्धानको लात्तग अगात्तड बिाउन ेवा नबिाउने त्तनणथय गन े, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण ऐनअन्त्तथगतको कसरूको अनुसन्त्धान गन े वा अनुसन्त्धान अत्तधकृत तोकी अनुसन्त्धान तथा तहत्तककात 

गराउने , 

• प्राप्त उजरुीमा आवश्यक दखेेमा संयिु अनुसन्त्धान टोली गठन गने व्यवस्था गन े, 

• मलू कसरू हने ेत्तनयकासँग समानान्त्तर रुपमा सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान तहत्तककात गन ेगराउने व्यवस्था गन,े 

• कसरूको सम्बन्त्धमा सम्बद्ध त्तनकायलाई सम्बद्ध कागजात प्रमाण उपलव्ध गराउन आदशे त्तदने , 

• नेपाल सरकार अन्त्तथगतका त्तवत्तभन्त्न त्तनकायहरु (मन्त्रालय, त्तवभाग, नपेाल रारि बैंक, त्तविीय जानकारी इकाई, नपेाल प्रहरी, 

केन्त्िीय अनुसन्त्धान व्यरूो, अत्तख्तयार दरुुपयोग अनुसन्त्धान आयोग आत्तद) तथा अन्त्तरात्तरिय क्षेरमा त्तविीय कारवाही 

कायथदल तथा एत्तशया प्रशान्त्त क्षेरीय समहू र अन्त्य बहुपक्षीय सरोकारवाला त्तनकायहरुसंग त्तवभागल ेगने गरी तोत्तकएका 

कायथहरुमा समन्त्वय गने , 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्त्धी ऐन तथा त्तनयमावलीमा महात्तनदशेक तथा त्तवभागले गन ेगरी तोत्तकएका कायथ गन ेगराउन े, 

• रात्तरिय समन्त्वय सत्तमत्तत र कायाथन्त्वन सत्तमत्ततको बैठकमा भाग त्तलन ेर अनुसन्त्धान उपसत्तमत्ततको संयोजक भै कायथ गन े, 

• त्तवभागका लात्तग नपेाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलयबाट जारी भएका त्तनदशेनहरुको कायाथन्त्वयन गन े

गराउने , 

• त्तवभागबाट भएका कायथहरुको प्रगत्तत त्तववरणहरु तयार गनथ लगाउने र प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय तथा त्तविीय 

कायथवाही कायथदलमा प्रस्तुत्ततको लात्तग तयार पानथ लगाउने , 
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• अनुसन्त्धान अत्तधकृतद्वारा अनुसन्त्धान भई त्तवशेष सरकारी वकील कायाथलयबाट मदु्दा चलाउन ेगरी त्तनणथय भएका मदु्दाहरुको 

अत्तभयोजन सम्बन्त्धी कायथ गने/गराउन े, 

• त्तवज्ञ समहूबाट त्तलन ेसेवाको कायथ त्तववरण बनाउन लगाई त्तवशेषज्ञ सेवा त्तलन े, 

• त्तनजामती सेवा ऐन तथा त्तनयमावली, सावथजत्तनक खररद ऐन तथा त्तनयमावली र अन्त्य प्रचत्तलत कानूनमा त्तवभागीय प्रमखुल े

गने गरी तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने गराउन े, 

• नेपाल सरकारबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गन ेगराउन े। 

२.२.२ िहाशाखा एि ंशाखाहरुको कायघविििण 

त्तवभागको महाशाखागत र शाखागत कायथत्तववरण दहेाय अनुसार रहकेो छ । 

क) प्रशासन, नीवत, योजना तथा अनुसन्िान िहाशाखा 

यस महाशाखाको कायथ त्तववरण दहेायबमोत्तजम रहनेछ । 

• त्तवभागको सामान्त्य प्रशासन सम्बन्त्धी कायथ तथा महाशाखाअन्त्तथगत हुने अनुसन्त्धान कायथको  रेखदखे, सञ्चालन तथा 

समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ, 

• नेपाल सरकारल ेसशुासनको अनभुतू्तत गराउन जारी गरेका नीत्तत तथा कायथिमहरुको कायाथन्त्वयन, 

• त्तवभागको आत्तथथक प्रशासन सम्बन्त्धी कायथको रेखदखे, सचूना तथा अत्तभलेख सम्बन्त्धी कायथहरु, 

• त्तवभागको सावथजत्तनक खररद तथा त्तजन्त्सी व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायथ, 

• त्तवभागको लात्तग आवश्यक पने त्तवज्ञ जनशत्ति तथा त्तनयत्तमत जनशत्ति त्तवकास तथा व्यवस्थापनको योजना तजुथमा 

कायाथन्त्वयन तथा समीक्षा र अनुगमन सम्बन्त्धी कायथ, 

• कानूनी राय परामशथको लात्तग समन्त्वय र मदु्दाको अत्तभयोजना तथा प्रत्ततरक्षा सम्बन्त्धी कायथ, 

• सम्पत्ति सदु्धीकरण त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी प्रवद्धथनात्मक कायथ, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरणको अनुसन्त्धान, तहत्तककात कायथमा प्रहरी पररचालन र त्तवभागको सरुक्षा व्यवस्था सम्बन्त्धी कायथ, 

• त्तवभागको प्रशासत्तनक तथा अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी कायथमा अन्त्तर त्तनकाय समन्त्वय तथा पररचालन सम्बन्त्धी कायथ, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग अन्त्तगथत यस महाशाखाबाट सम्पादन गने गरी त्तवभागबाट तोत्तकइ आएमा 

अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी कायथहरुमा महात्तनदशेकको प्रत्यक्ष रेखदखेमा रही प्रारत्तम्भक छानत्तवनको कायथ , 

• राज्यले सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनयन्त्रणका त्तबषयमा रात्तरिय एवं अन्त्तराथत्तरिय रुपमा गरेको प्रत्ततवद्धताहरुका आधारमा 

त्तवभागबाट सम्पादन हुने नीत्तत, रणनीत्तत, योजना, कायथिमको तजुथमा, कायाथन्त्वयन, पररमाजथन तथा अनगुमन सम्बन्त्धी 

कायथ, 

• त्तवभागको यस महाशाखाअन्त्तथगत हुने अनुसन्त्धान कायथको रेखदखे, सञ्चालन तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ, 

• पारस्पररक मलू्याङ्कन सम्बन्त्धी कायथ, 

• अन्त्तर त्तनकाय समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ, 

• वात्तषथक योजना, कायथिम तयारीको लात्तग मागथदशथन गने र मन्त्रालय तथा रात्तरिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउन े

कायथ, 

• छानत्तवन र अनुसन्त्धानको लात्तग पत्तहचान गररएका त्तवषयमा आवश्यकताबमोत्तजम, नपेाल रारि बैंकको त्तविीय 

जानकारी इकाई, नपेाल प्रहरी, केन्त्िीय अनुसन्त्धान व्यरुो, राजश्व अनुसन्त्धान त्तवभाग, मालपोत तथा अन्त्य सम्बद्ध 

त्तवभाग वा नपेाल सरकारका अन्त्य त्तनकायबाट बुझ्न ुपने बुझी आवश्यक अनुसन्त्धान कायथ, 

• कागजात प्रमाण संकलन गदाथ सम्बत्तन्त्धत शाखा र आवश्यकताअनसुार प्रहरी तफथ को टोली खटाउन आवश्यक दखेमेा 

अको महाशाखासँग समन्त्वय गरी खटाउन ेकायथ, 
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• अनुसन्त्धान अत्तधकृतबाट तोत्तकएको शतथको अधीनमा रही तोत्तकएको अवत्तध त्तभर सम्पत्ति शदु्धीकरण ऐन, त्तनयम र 

कायथत्तवत्तधको अनुसचूीमा उल्लखे भएबमोत्तजमको िाचँामा प्रत्ततबदेन पेश गराउने कायथ , 

• अन्त्तरात्तरिय तथा क्षेत्तरय संगठानहरुलाई आवश्यक जानकारी त्तववरण तयार गने , 

• वात्तषथक कायथिम तथा रणनीत्तत-परको कायथ प्रगत्तत तयार गन ेगराउन े। 

 

तात्तलका न.ं १.१ प्रशासन, नीत्तत, योजना तथा अनुसन्त्धान महाशाखा अन्त्तथगतका शाखाहरुको कायथत्तववरण  

 

१.  प्रशासन शाखा 

• त्तवभागको लात्तग आवश्यक जनशत्तिको दरबन्त्दी सजृना, त्तनयतु्ति, बिुवा तथा स्तरवतृ्तद्ध, सरुवा, काज, दरबन्त्दी त्तववरण तथा 

कमथचारी अत्तभलेख, कमथचारीको तात्तलम, त्तबदा, पने्त्सन, उपदान, अवकाश तथा त्तवभागीय कायथबाही सम्बन्त्धी कायथहरु, 

• त्तवभागको संगठन संरचना र प्रशासन सधुारका कायथ, 

• कमथचारीको व्यत्तिगत तथा कायथ सम्पादन मलू्यांकन सम्बन्त्धी अत्तभलखे तथा व्यवस्थापन र बिुवाको लात्तग सत्तचवालय सम्बन्त्धी 

कायथ , 

• त्तवज्ञ समहू छनौट तथा रोष्टर तयार पान ेकायथ , 

• त्तवभागको आन्त्तररक प्रशासन, कायाथलय व्यवस्थापन, सरसफाइ, भौत्ततक व्यवस्था, आन्त्तररक कायथ, त्तवभाजन, कमथचारीको 

हात्तजरी, रमाना, कायथलयमा पालो पहरा र खटनपटन सम्बन्त्धी कायथ, 

• कायाथलय भवन, उपकरण, पररसर, सवारी साधनको ममथत संभार तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायथ गने , 

• यस शाखालाई तोत्तकएको अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी कायथ र अन्त्य शाखाहरुको काममा सहजीकरण गन ेकायथ, 

• प्रहरी शाखासंगको समन्त्वयमा कायाथलयको सरुक्षा सम्बन्त्धी कायथ, 

• महात्तनदशेक र महाशाखा प्रमखुल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु ।  
 

 आर्थिक प्रशासन इकाई  
यस शाखाले प्रशासन महाशाखाको सामान्त्य रेखदखेमा रही दहेायअनसुारका कायथहरु सम्पादन गनछे । 

• त्तवभागको आत्तथथक प्रशासनसम्बन्त्धी कायथ , 

• त्तवभागको त्तवत्तनयोत्तजत बजेटको खचथ, लेखाङ्कन तथा प्रत्ततबदेन र लखेापरीक्षण सम्बन्त्धी कायथ, 

• तजुथमा भएको बजेट कायाथन्त्वयन, बेरुज ुफथ छयौट, 

• आत्तथथक प्रशासन राय सल्लाह, सझुाबका त्तबषयहरु , 

• राजस्व तथा धरौटी बुझन ेत्तवत्तनयोत्तजत रकम खचथ गने, आगामी बषो बजेट बनाउने कायथ, 

• वेरुजकुो प्रत्ततत्तिया/फछ्र्यौट/संपररक्षण/लगत कट्टा गन,े 

• धरौटी आम्दानी गने र फुकुवा सम्बन्त्धी कायथ, 

• बात्तषकथ  कायथिम तथा बजेट तयार गने कायथमा सहयोग, 

• महात्तनदशेक र महाशाखा प्रमखुल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु । 
 

 सार्िजर्नक खरिद तथा र्जन्सी व्यर्स्थापन इकाई 
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यस इकाईल ेप्रशासन शाखाको सामान्त्य रेखदखेमा रही दहेायअनुसारका कायथहरु सम्पादन गनेछ । 

• साथवथजत्तनक खररद ऐन तथा त्तनयमावलीको पररत्तध त्तभर रही त्तवभागलाई आवश्यक पन ेसामग्री तथा सेवाको बात्तषकथ  खररद 

योजना, संस्थाहरु सचूीकृत गने, छनौट गन ेर खररद प्रत्तिया अगात्तड बिाउने कायथ, 

• त्तवभागको लात्तग अत्यावश्यक खररद गनुथ पने अवस्था भएमा त्यसरी गररने खररदको लात्तग आवश्यक संत्तक्षप्त कायथत्तवत्तधको तजुथमा 

सम्बन्त्धी कायथ, 

• त्तवभागको त्तजन्त्सी सामानको आपतू्ततथ तथा व्यवस्था, त्तजम्मा रेखदखे, संभार, संरक्षण, त्तनरीक्षण तथा प्रत्ततवेदन सम्बन्त्धी कायथ, 

• अनावश्यक भएका र परुाना सामानहरुको त्तललाम त्तविी सम्बन्त्धी कायथ, 

• कायाथलय कोठाहरु र वररपररको सरसफाइ ममथत सम्भार, धारा, विी, टेलीफोन र अन्त्य उपकरणहरुको प्रवन्त्ध तथा संभार सम्बन्त्धी 

कायथ , 

• महात्तनदशेक र महाशाखा प्रमखुल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु । 
 

२.  कानूनी पिामशि शाखा 
यस शाखाले दहेायअनुसारका कायथहरु  गनेछ । 

• त्तवभागको लात्तग कानूनी त्तबषयमा राय तथा सल्लाह, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बत्तन्त्ध मदु्दाको अनुसन्त्धान तहत्तककातमा  सहयोग, 

• तोत्तकएको मदु्दाहरुमा अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी कायथ, 

• अनुसन्त्धानको िममा बुत्तझएका मात्तनसहरुको बयान तथा वकपर, अनुसन्त्धान, तहत्तककात समात्तप्त पिात् राय तयार गरी 

सम्बत्तन्त्धत सरकारी वकील कायाथलयमा मदु्दा चल्ने नचल्न ेत्तनणथयको लात्तग पठाउने सन्त्दथभमा राय त्तदन,े 

• अत्तभयोग पर तयारी तथा मदु्दा दायर/अत्तभयोजन सम्बन्त्धी कायथ, 

• अदालतमा त्तवभागको तफाथट वहस, परैवी तथा प्रत्ततरक्षा र अन्त्य पनुरावेलन र प्रत्ततरक्षा गने कायथको संयोजन, 

• ऐन र त्तनयम, त्तवत्तनयम, कायथत्तवत्तध, रणनीत्ततहरुको मस्यौदा तयारी, तथा ररट त्तनवेदन तथा त्तफराद दावी गन ेकायथ, मदु्दाहरुको 

त्तलत्तखत जवाफ तथा प्रत्ततउिर पर तयार गने कायथ, 

• ऐन तथा त्तनयमहरुको व्याख्या गने र दते्तखन आएका काननूी समस्याहरुको समाधान तफथआवश्यक राय सझुाव र त्तनदशेन कायथ, 

• फैसला कायाथन्त्वयनको अनुगमन तथा अन्त्तरात्तरिय सत्तन्त्ध सम्झौताका बारेमा राय त्तदने कायथ, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण मदु्दाको अनुसन्त्धान कायथमा सहयोग गन,े गराउने कायथ, 

• महात्तनदशेक र महाशाखा प्रमखुल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु । 

 

िुद्दा तयािी इकाई 

यस इकाईल ेकाननू परामशथ शाखाको प्रत्यक्ष रेखदखेमा रत्तह दहेाय अनुसारका कायथहरु सम्पादन गनेछ । 

• त्तवभागको तफथ बाट अत्तभयोजन हुन ेमदु्दाहरुको लगत अध्यावत्तधक गरी राख्न े।  

• सम्बत्तन्त्धत अदालत वा न्त्यात्तयक त्तनकायहरुबाट त्तवत्तभन्त्न चरणमा फैसला भएका मदु्दाहरुको त्तववरण संकलन गरी व्यवत्तस्थत 
त्तकत्तसमले मदु्दा दताथ लगत त्तकताबमा फैसलाको सबै त्तवस्ततृ त्तववरण जनाउने ।  

• नेपाल सरकारको तफथ बाट पनुरावेदन गनुथ पने मदु्दाहरुको हकमा सम्बत्तन्त्धत त्तमत्तसल तथा कागजातहरु त्तजम्मा त्तलई पनुरावेदन 
परको मस्यौदा तयार गरी सम्बत्तन्त्धत त्तनकायमा पठाउन े।  

• सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरूसँग सम्बत्तन्त्धत मदु्दामा प्रत्ततपादन भएका 
त्तसद्दान्त्त तथा नजीरहरु संकलन गरी अत्तभलखेीकरण गने ।  

• त्तवभागको तफथ बाट अत्तभयोजन हनु ेमदु्दामा अत्तभयोग पर तयारीका लात्तग सम्बत्तन्त्धत अनुसन्त्धान अत्तधकृतलाई आवश्यक पन े



10 
 

सहयोग उपलब्ध गराउने ।  

• मदु्दा चल्न ेवा चल्ने त्तनणथय भ ैत्तवशषे सरकारी वत्तकल कायाथलय / महान्त्यायात्तधविा कायाथलयबाट प्राप्त भएका त्तमत्तसलहरुको 
संरक्षण एवं संभारको व्यवस्था गरी अत्तभलेखीकरण गन े।  

• अत्तभयोग पर लेखन सम्बन्त्धी कायथमा महान्त्यायात्तधविा कायाथलयबाट समय समयमा जारी भएका त्तनदशेन एवं पररपरहरु र 
कायथत्तवत्तधगत कुराहरुको जानकारी त्तवभागका अन्त्य शाखाका अत्तधकारीहरुलाई गराउन े।  

• त्तवशेष सरकारी वत्तकल कायाथलय तथा महान्त्यायात्तधविा कायाथलयसँग मदु्दाको सम्बन्त्धमा गनुथ पन ेसहयोग तथा समन्त्वयको 
सम्पकथ  त्तवन्त्दकुो रुपमा काम गने ।  

• त्तवशेष सरकारी वत्तकल कायाथलय तथा सम्बत्तन्त्धत अदालतबाट साक्षी उपत्तस्थत गराउन लेत्तखआएमा तोत्तकएको समयम ै
मदु्दाका साक्षीहरु वा उपत्तस्थत गराउनु पने अन्त्य व्यत्तिहरुलाई उपत्तस्थत गराउन ेव्यवस्था त्तमलाउन े।  

• मदु्दा चल्ने वा नचल्न ेगरी भएको त्तनणथय  ,अदालतबाट भएका फैसला एवं प्रत्ततपादन भएका त्तसद्दान्त्त एवं नत्तजरहरुको वारेमा 

समयमै महात्तनदशेकलाई जानकारी गराउने ।  

३.  प्रहिी शाखा 

प्रशासन, नीवत, योजना तथा अनुसन्िान िहाशाखाको रेखदखेमा रही यस शाखाल ेदहेायअनुसारका कायथहरु गनेछ । 

• त्तवभागबाट यस शाखाले अनुसन्त्धान गन े गरी तोत्तकएका उजरुीहरुमा अनुसन्त्धान अत्तधकृत भई अनसुन्त्धान तथा तहकीकात 

सम्बन्त्धी कायथ, 

• अन्त्य अनुसन्त्धान शाखाहरुलाई मागअनुसार सहयोग परु् याउन ेकायथ, 

• शाखाअन्त्तथगत भएका अनुसन्त्धानको प्रगत्तत त्तववरण अद्यावत्तधक गने कायथ, 

• अनुसन्त्धान अत्तधकृतहरुबाट माग भएअनुसार सबुत प्रमाणको खोजी, आरोत्तपतहरु पिाउ, म्यादथप, खानतलासी र सोधपछुमा 

सहयोग परु् याउन े, 

• प्रहरी शाखाले गने भनी तोत्तकएका कायथहरु र आरोत्तपतहरुको सम्पत्ति बरामद तथा जफत सम्बन्त्धी कायथमा सहयोग , 

• त्तवभागल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु । 
 

 सुिक्षा इकाई 

यस एकाईल ेप्रशासन शाखाको मातहतमा रही दहेायका कायथहरु गनछे । 

• सरुक्षा जोत्तखम व्यवस्थापन सम्बन्त्धी योजना तथा रणनीत्तत, 

• प्रशासन शाखाको समन्त्वयमा कायाथलय तथा पदात्तधकारी, कमथचारी र अत्तभलेखहरुको सरुक्षा सम्बन्त्धी कायथ, 

• त्तहरासत व्यवस्थापन तथा अनुगन गने कायथ, 

• थनुवा व्यवस्थापन तथा थनुुवाको स्वास््य उपचारको व्यवस्था, 

• अदालती काम कायथवात्तहको त्तशलत्तशलामा थनुवाको आवश्यक सरुक्षा व्यवस्थापन, 

• त्तवभागबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु । 

 

 

५. नीर्त, योजना तथा अनुगमन शाखा 

प्रशासन, नीवत, योजना तथा अनुसन्िान िहाशाखाको रेखदखेमा यस शाखाले दहेायअनुसारका कायथहरु गनछे । 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी अल्पकालीन तथा दीघथकालीन नीत्तत, रणनीत्तत, योजना, कायथिमको तजुथमा, 

पररमाजथन, कायाथन्त्वयन र समीक्षा सम्बन्त्धी कायथ, 

• आवत्तधक र बात्तषथक योजना तथा कायथिम तजुथमा र कायाथन्त्वयन, 

• पारस्पररक मलू्याङ्कन (Mutual Evaluation) तथा रात्तरिय स्वाःमलू्याङ्कन सम्बन्त्धी कायथ, 
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• त्तविीय कायथवाही कायथदल (FATF) को सझुावअनुसार गराउनु पन ेअध्ययन कायथ, 

• यस शाखालाई तोत्तकएको अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी कायथ र अन्त्य शाखाहरुको काममा सहजीकरण गन ेकायथ, 

• नीत्तत योजना सम्बन्त्धमा अन्त्तर त्तनकाय (जस्तैाः त्तविीय कायथवाही कायथदल, एत्तशया प्रशान्त्त समहू (APG), नेपाल रारि बैंक 

त्तविीय जानकारी इकाई, केन्त्िीय अनुसन्त्धान व्यरूो तथा अन्त्य सम्बद्ध सरकारी र दईु पक्षीय तथा बहु पक्षीय त्तनकायहरु) सँग 

समन्त्वय, 

• संस्थागत तथा कमथचारीको क्षमता त्तवकास (अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी समते) सम्बन्त्धी कायथ, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी प्रवद्धथनात्मक कायथ, 

• चेतना अत्तभबतृ्तद्ध सम्बन्त्धी गोष्ठी, अन्त्तरत्तिया सञ्चालन सम्बन्त्धी कायथ, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान र त्तवकास सम्बन्त्धी  अध्ययन कायथ, 

• अन्त्तर त्तनकाय तथा अन्त्तर दशेीय दईु पक्षीय सचूना आदान प्रदान सम्बन्त्धी सहमती परको तयारी, 

• महात्तनदशेक तथा महाशाखा प्रमखुबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु ।  

 

६. अनुसन्धान शाखा (१-६) 
त्तवभागको संगठन तात्तलकामा उत्तल्लत्तखत अनुसन्त्धान शाखा न.ं १ दते्तख ६ सम्मका शाखाहरुबाट सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण ऐनमा 

उत्तल्लत्तखत कसरूहरुको अनुसन्त्धान गनथ महात्तनदशेकबाट तोत्तकई शाखामा  आएका मदु्दाहरुको उप-महात्तनदशेकको रेखदखेमा रही 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको अनुसन्त्धान कायथत्तवत्तधलाई अवलम्बन गरी अनुसन्त्धान तथा तहत्तककात गन े र अन्त्य कायथ 

त्तववरण दहेायबमोत्तजम रहकेो छ । 

• कसरूको आरोप लागेको व्यत्तिलाई आवश्यकताअनुसार त्तगरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गन े, 

• अत्तभयिु संग वयान त्तलने, कसरूको अनुसन्त्धान तथा तहत्तककात गदाथ वा सवदु प्रमाण संकलन गदाथ आवश्यक दते्तखए 

जनुसकैु कायाथलय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्त्य कुन ैस्थानको खानतलासी त्तलने वा त्तलन लगाउन े, 

• अत्तभयिुलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानत त्तलई छाड्न,े धरौटी राख्न वा जमानत त्तदन नसकेमा अदालतको अनुमत्तत 

त्तलई थनुामा राख्न समते सक्नछे , 

• अनुसन्त्धान तथा तहत्तककात गदाथ चौबीस घण्टाभन्त्दा बत्ति समय लाग्ने भएमा वा कारवाही चलाइएको व्यत्तिल ेकुनै प्रमाण 

लोप वा नाश गनथ सक्ने वा प्रत्ततकूल प्रभाव पानथ सक्न ेपयाथप्त कारण भएमा अनुसन्त्धान अत्तधकृतल ेत्तनजलाई पिाउ गरी मदु्धा 

हने ेअत्तधकारीको अनमुत्तत त्तलई प्रचत्तलत काननूबमोत्तजम थनुुवा पजुी त्तदई थनुामा राख्ने व्यवस्था त्तमलाउने, 

• आवश्यक दते्तखए सम्पत्ति रोक्का राख्न आदशे त्तदने , 

• कब्जा गररएको सम्पत्ति तथा त्तलखत सरुत्तक्षत राख्ने , 

• संकत्तलत कागजात, प्रमाण र वयानको त्तवशे्लषण गन े, 

• अनुसन्त्धान तथा तहत्तककात कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवभाग समक्ष प्रत्ततवेदन पेश गन े, 

• महात्तनदशेकबाट स्वीकृत भएका प्रत्ततवेदन मदु्दा दायर गने  त्तनणथयका लात्तग सम्बत्तन्त्धत त्तजल्ला सरकारी वत्तकल कायाथलयमा 

रायको लात्तग पठाउन े, 

• त्तजल्ला सरकारी वत्तकल कायाथलयबाट त्तनणथय भई आएकोमा मदु्दा चल्नेको हकमा अत्तभयोजनपर तयार गरी त्तवशेष 

अदालतमा मदु्दा दायर गने , 

• अनुसन्त्धान जारी रहकेा र अनुसन्त्धान सम्पन्त्न भैसकेका त्तमत्तसल तथा कागजात सरुत्तक्षत राख्न े, 

• महात्तनदशेक र महाशाखा प्रमखुल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु । 
 

७.  सूचना तथा अर्िलखे ब्यर्स्थापन शाखा 
यस शाखाले प्रशासन शाखाको प्रत्यक्ष रेखदखेमा रत्तह दहेाय अनुसारका कायथहरु सम्पादन गनेछ । 
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• त्तवभागबाट सञ्चालन हुने सशुासन सम्बन्त्धी कायथहरु, 

• सशुासन सम्बन्त्धी रणनीत्ततक योजना कायाथन्त्वयन, 

• त्तवभागबाट तामलेीमा राख्ने गरी त्तनणथय भएका दस्ताबेजहरुको अत्तभलखेीकरण, 

• जफत भएका तथा रोक्का भएका सम्पत्तिहरुको अत्तभलेखीकरण र प्रत्ततवेदन 

• त्तवभागको पसु्तकालय सञ्चालन, 

• त्तवभागबाट प्रकाशन हनुे जनथल तथा बुलेत्तटनहरुको प्रकाशन सम्बन्त्धी कायथ र सोको अत्तभलेखीकरण तथा त्तवतरण, 

• त्तवभागको वभेसाईटको पररमाजथन तथा त्तनयत्तमत अद्यावत्तधक गने कायथ, 

• सचूना प्रत्तवत्तध सम्बन्त्धी आन्त्तररक नेटवकथ  सञ्चालन, 

• सम्पिी शदु्धीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी सचूना त्तशक्षा तथा सञ्चार सामाग्रीहरुको तयार  ,त्तवतरण र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ ,  

• महात्तनदशेक र महाशाखा प्रमखुल ेतोकेका अन्त्य कायथहरु । 

 

२.३.३ विज्ञ सिूह 

सम्पत्तत शदु्धीकरण अनुसन्त्धानको कायथमा त्तवभागमा मौजदूा दरवन्त्दीका पदहरुबाट सेवा त्तलन नसत्तकने पयाथप्त आधार भएमा 

त्तवभागको संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसार बात्तषकथ  रुपमा रोष्टर बनाई चाटथड एकाउण्टेण्ट, सचूना प्रत्तवत्तध त्तवज्ञ, 

फोरेत्तन्त्सक वैज्ञात्तनक, सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तवज्ञ, त्तविीय क्षरेका त्तवज्ञ वा अन्त्य त्तवज्ञ  आवश्यकता अनुसार (बिीमा १० जना) 

त्तलन ेव्यवस्था गररएको छ । ती त्तवज्ञहरुलाई सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्त्धान त्तवभागका महात्तनदशेकल ेएक कायथत्तवत्तध बनाई 

आवश्यताअनुसार अवत्तध र संख्या तोकी सेवा करारमा त्तलई पररचालन गनथ सक्नछे । 

२.३.४ सूचना सङ्कलन कक्ष 

सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्त्धी त्तबषयमा प्राप्त भएका सचूनाहरुलाई व्यवत्तस्थत गरी त्तवभागका महात्तनदशेक समक्ष प्रस्ततु गनथको 

लात्तग एक सचूना संकलन कक्षको व्यवस्था प्रस्ताव गररएकोछ । उि कक्षको कायथत्तववरण दहेायबमोत्तजम रहनेछ । 

• त्तवभागसँग सम्वत्तन्त्धत न्त्यजू तथा पर पत्तरकामा प्रकात्तशत लखे, सचूना, खवर र रचनाहरुको अत्तभलखे व्यवस्थापन र त्तवतरण 

सम्बन्त्धी कायथ, 

• त्तवभागको नाममा सम्बोधन गरी प्राप्त भएका उजरुीहरुको संकलन र वगीकरण गरी पेश गन ेकायथ, 

• त्तवभागको वेबसाइट माफथ त प्राप्त भएका सझुाव तथा गनुासोहरुको संकलन गरी वगीकरण गरी पेश गन ेकायथ, 

•  साझेदार त्तनकायहरुबाट प्राप्त गोप्य सचूनाहरुलाई तोत्तकएको अत्तधकारी समक्ष पेश गने कायथ, 

• उल्लेख भए अनुसारको सचूनाहरुको वगीकरण पिात् महत्वपणूथ सचूनाहरुलाई सचूना प्रत्तवत्तधका उपकरणको प्रयोगद्वारा 

अत्तभलेखीकरण गन ेकायथ, 

• महात्तनदशेकबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु । 

 

२.३.५  Intelligence Unit 

त्तवभागको अनुसन्त्धान तथा जाचँबुझ कायथको प्रभावकारीताको त्तनत्तमि सही सचूना प्राप्त गनथ, त्तवशे्लषण गनथ र Under 

Cover Operation, control delivery जस्ता त्तवशेष अनुसन्त्धान पद्धत्ततको अवलम्बन गनथको लात्तग त्तवभागको 

महात्तनदशेकको प्रत्यक्ष त्तनदशेन र त्तनयन्त्रणमा रहन ेIntelligence Unit को कायथ त्तववरण दहेाय बमोत्तजम रहनेछ । 
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• सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धीक कसरूसँग सम्बत्तन्त्धत त्तवषयमा सचूना संकलन 

गने र कसैले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तवत्तिय लगानी सम्बन्त्धी कसरु गरेको, गनथ लागेको वा गरर 

रहकेो कुरा थाहा हुन आएमा त्यस्तो ब्यहोरालाई ऐनको दफा १३ बमोत्तजम उजरुीको रुपमा दताथ  

गने । 

• त्तवभागमा प्राप्त हुन ेसचूना/उजरुी मात्तथ त्तवभागीय प्रमखुको आदशेानुसार सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा 

त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरूको संवेदनशीता एवं जोत्तखमका आधारमा सचूनाको वगीकरण र त्तवशे्लषण गरी त्तवभागीय 

प्रमखुलाई जानकारी गराउन े।  

• सम्बद्ध कसरूमा अनुसन्त्धान गने त्तनकायहरुसँग समन्त्वय गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय 

लगानी सम्बन्त्धी कसरूको दृत्तष्टकोणबाट संवेदनशील दते्तखएका सचूनाहरु त्तवभागमा ल्याई त्तवशे्लषण गरी उजरुी/सचूना दताथ हनु े

व्यवस्था त्तमलाउने ।  

• जाँचबुझ एवं अनुसन्त्धानमा रहकेो प्राकृत्ततक एवं काननूी व्यत्ति समतेका त्तवरुद्ध गोप्य रुपमा त्तनगरानी बिाई आवश्यकता 

अनुसार थप सचूनाहरु संकलन गने र जाँचबुझ एवं अनुसन्त्धानमा उपयोगी हनुे प्रकृत्ततका सचूना जानकारीहरु त्तवशे्लषण गरी 

त्तवभाग प्रमखु समक्ष पेश गन े।  

• आवश्यकता अनुसार कन्त्िोल डेत्तलभरी र अन्त्डरकभर अपे्रसन गने ।  

• त्तनगरानीमा रात्तखएका आरोपीहरुको गोप्यरुपमा त्तववरण अत्तभलखे राख्ने र त्तवभागीय प्रमखु समक्ष पेश गन े।  

• सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरुका सम्बन्त्धमा भौगोत्तलक क्षेर, पेशा, 

व्यापार व्यवसाय आत्तदका आधारमा संवेदनशीलता पत्तहचान गरी त्तवशे्लषण गन ेर कसरूको जोत्तखमका दृत्तष्टकोणले 

संवेदनशील सचूनाहरुलाई त्तवभागीय प्रमखु समक्ष पशे गने ।  

• कसरूको जाँचबुझ अनुसन्त्धानका त्तसलत्तसलामा त्तवभागीय प्रमखुको आदशेल ेसम्बत्तन्त्धत अनुसन्त्धान जाँचबुझ अत्तधकृतले 

मागकेो सचूनाहरु संवेदनशीलता र जोत्तखम समतेको त्तवशे्लषण गरी गोप्यरुपमा उपलब्ध गराउन े।  

• गैरत्तविीय पेशाकमी सचूक संस्थाहरुबाट गोप्यरुपमा आवश्यकता अनसुार सचूना त्तलई कसरूको संवेदनशीलताका त्तहसावले 

बगीकरण गन े।  

• मलू्यमा आधाररत कारोवार हुन े क्षरेहरु जस्तो मालपोत कायाथलयहरु जस्ता त्तनकायमा गोप्यरुपमा उपत्तस्थत्तत बिाई 
कारोवारमा संलग्न पक्षहरुको वारेमा सचूना संकलन गने ।सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी 

सम्बन्त्धी कसरूको दृत्तष्टकोणबाट संवेदनशील सचूनाहरु प्राप्त गरी त्तवभागमा पशे गने । 

२.३ विभागको िौजुदा जनशवि व्यिस्था 

२.३.१ वनजािती सेिातर्घ को दििन्दी विििण 

त्तवभागको त्तनजामती सेवा तफथ को स्वीकृत दरबन्त्दी त्तववरण दहेाय अनसुार रहकेो छाः 

ि. स. पद शे्रणी सेिा सिूह कूल दिबन्दी 

१.  महात्तनदशेक रा. प. प्र. प्रशासन  १ 

२.  उप-महात्तनदशेक रा. प. प्र. प्रशासन  १  

३.  त्तनदशेक (उप-सत्तचव) रा.प. त्तद्व. प्रशासन सा. प्र. ५ 
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२.३.२ नेपाल प्रहिीतर्घ का अनुसन्िान कायघिा खवटने प्रहिी किघचािीहरुको स्िीकृत दिबन्दी 

ि. सं. पद शे्रणी सेिा कूल दिबन्दी 

१९.  प्रहरी उपरीक्षक रा. प. त्तद्विीयस्तर नेपाल प्रहरी १ 

२०.  प्रहरी नायब उपरीक्षक रा. प. त्तद्विीयस्तर नेपाल प्रहरी १ 

२१.  प्रहरी त्तनरीक्षक रा.प. ततृीयस्तर नेपाल प्रहरी ३ 

२२.  प्रहरी नायब त्तनरीक्षक रा. प. अन.ं प्रथमस्तर नेपाल प्रहरी २ 

२३.  प्रहरी सहायक त्तनरीक्षक रा. प. अन.ं त्तद्विीयस्तर नेपाल प्रहरी २ 

जम्मा                                                         ९ 

वटप्पणीः त्तवभागमा अनुसन्त्धान तफथ का  उि प्रहरी कमथचारीको दरबन्त्दी प्रहरी प्रधान कायाथलमा रहनछे ।  

 

२.३.३ िावरिय अनुसन्िान विभागतर्घ का किघचािीको स्िीकृत दिबन्दी  

ि. सं. पद शे्रणी सेिा कूल दिबन्दी 

२४.  प्रमखु अनुसन्त्धान अत्तधकृत  रा. प. त्तद्विीयस्तर त्तवशेष  १ 

२५.  अनुसन्त्धान अत्तधकृत रा.प. ततृीयस्तर त्तवशेष २ 

२६.  अनुसन्त्धान सहायक  रा. प. अन.ं प्रथमस्तर त्तवशेष २ 

जम्मा                                                         ५ 

कूल जम्िा                                                         ८२  

वटप्पणीः त्तवभागमा अनुसन्त्धान तफथ का उि कमथचारीको दरबन्त्दी रात्तरिय अनुसन्त्धान त्तवभागमा रहनेछ ।  

 

४.  त्तनदशेक (उप-सत्तचव) रा.प. त्तद्व. प्रशासन राजस्व ३ 

५.  त्तनदशेक (सचूना प्रत्तवत्तध) रा.प. त्तद्व. त्तवत्तवध  - १ 

६.  उप-न्त्यायात्तधविा रा.प. त्तद्व. न्त्याय स. व. १ 

७.  शाखा अत्तधकृत रा. प. त.ृ प्रशासन सा. प्र. १२ 

८.  शाखा अत्तधकृत रा. प. त.ृ प्रशासन राजस्व ३ 

९.  शाखा अत्तधकृत रा. प. त.ृ न्त्याय स. व. २ 

१०.  लेखा अत्तधकृत रा. प. त.ृ प्रशासन लेखा १ 

११.  कम्प्यटूर इत्तन्त्जत्तनयर रा. प. त.ृ त्तवत्तवध - १ 

१२.  कम्प्यटूर अपरेटर रा. प. अन.ं प्र. त्तवत्तवध त्तवत्तवध ५ 

१३.  नायव सबु्बा रा. प. अन.ं प्र. प्रशासन सा. प्र. १२  

१४.  नायव सबु्बा रा. प. अन.ं प्र. न्त्याय स. व. २ 

१५.  लेखापाल रा. प. अन.ं प्र. प्रशासन लेखा १ 

१६.  खररदार  रा. प. अन.ं त्तद्व  . प्रशासन सा. प्र. १  

१७.  ह. स. चा. त्तवहीन ईत्तन्त्ज. मेकात्तनकल ५ 

१८.  कायाथलय सहयोगी त्तवहीन प्रशासन सा. प्र. ११ 

जम्िा ६८  
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२.३.४ नेपाल प्रहिीतर्घ का सुिक्षा इकाईिा खवटने प्रहिी किघचािीहरुको व्यिस्था 

त्तवभागको सरुक्षाथथ एउटा सरुक्षा इकाईको समेत व्यवस्था गररएको छ । सो इकाई अन्त्तरगत प्रहरी प्रधान कायाथलयमा न ै

दरबन्त्दी रहन ेगरी प्रहरी त्तनरीक्षकको नेततृ्वमा एक प्लाटुन प्रहरी अत्तधकृत तथा अन्त्य तहका प्रहरी रहने व्यवस्था गररएको छ । 

२.४ िौजुदा कानूनी तथा नीवतगत व्यिस्था  

सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ ल ेमखु्य रुपमा सम्बद्ध कसरूहरु (Predicate Offences) गरी सम्पत्ति 

आजथन गरेको त्तवषय र कुनै पत्तन आतंकवादी त्तियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष गररएको त्तविीय लगानीको कसरूको  त्तनवारणको लात्तग 

आवश्यक त्तनवारणात्मक व्यवस्थाहरु (Preventive Measures), त्तनयमनकारी त्तनकायहरुको व्यवस्था, शंकास्पद गत्ततत्तवत्तधको 

सम्बन्त्धमा सचूना त्तदन ेसचूक संस्थाहरूको व्यवस्था, शंकास्पद आत्तथथक कारोवारहरूको सचूना संकलन र त्तवश् लेषणका लात्तग त्तविीय 

जानकारी इकाई समेतको व्यवस्था समेत गरेको छ । उि ऐनले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी 

सम्बन्त्धी कसरूलाई आपराधीकरण गरी त्यस्तो कायथमा संलग्न व्यत्तिलाई हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पत्तन गरेको छ । त्यस्ता मदु्दाहरुको 

अनुसन्त्धान तथा अत्तभयोजन सम्बन्त्धी कायथ गनथको लात्तग सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको स्थापना समते गरेको छ । नपेालमा 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धमा त्तवशेष ऐन तथा त्तवशेष व्यवस्था सत्तहत जारी 

गररएको सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण ऐन,२०६४  लाई प्रभावकारी िगंल ेलाग ूगन ेप्रयोजनाथथ सो सँग अन्त्तर सम्बत्तन्त्धत भएका अन्त्य 

ऐन तथा त्तनयमावली समते जारी भएका छन । सो को अत्ततररि सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी 

त्तनवारणको प्रयोजनाथथ त्तविीय कायथवाही कायथदल (FATF) का ४० वटा मापदण्ड परूा गनथका लात्तग उपयिु कानूनको साथ साथै 

नेपाल सरकारल ेसम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धी पाँच वषे रणनीत्तत तथा कायथ 

योजना समेत बनाई लाग ूगरेको छ । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरूलाई त्तनवारण गने प्रयोजनाथथ सम्बद्ध कसरूसँग 

सम्बत्तन्त्धत  प्रचत्तलत नेपाल काननूका साथै त्तनम्न काननूी तथा नीत्ततगत व्यवस्था समेत गररएको छ । 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ 

• सपदुथगी ऐन, २०७०  

• पारस्पररक कानूनी सहायता ऐन, २०७० 

• सङ्गत्तठत अपराध त्तनवारण ऐन, २०७०  

• सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण त्तनयमावली, २०७३ 

• कसरूजन्त्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, त्तनयन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०  

• सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्त्डररङ्ग) त्तनवारण (सचूीकृत व्यत्ति, समहू वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) त्तनयमावली, 

२०७० 

• पारस्पररक कानूनी सहायता त्तनयमावली, २०७० 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना, २०६८-२०७३   

• साल वसालीका बात्तषथक बजेट तथा नीत्तत । 
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परिच्छेदः तीन 

कायघ तथा प्रगवत 

३.१ आ.ि. २०७४।०७५ को उजिुी, अनुसन्िान एिं िुद्दाको विििण  

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण प्रणालीको मलू कायथ अपराध सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान गरी 

मदु्दा दायर गनुथ हो ।  नपेालमा सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण ऐन¸ २०६४ लाग ूभएपिात, २०६८ सालमा यस त्तवभाग स्थापना हुनपुवूथ 

राजस्व अनुसन्त्धान त्तवभागको एक महाशाखाको रुपमा समेत रत्तह यस त्तवभागल ेसम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतकंवादी त्तियाकलापमा 

त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान कायथ गद ै आईरहकेो छ । यसैिममा यस त्तवभागले आत्तथथक वषथ २०७४।७५ मा त्तवत्तभन्त्न 

सरोकारवाला त्तनकायहरु तथा व्यत्तिहरुबाट जम्मा २८१ सचुना/ उजरुीहरु प्राप्त गरेको, जसमध्य १३६ वटा सचुना/ उजरुीहरुमा 

प्रारत्तम्भक जाचँबुझ अत्तधकृत तोत्तकएको, ६ वटा सचुना/ उजरुी उपर त्तवस्ततृ अनुसन्त्धान शरुु गररएको छ भने १३१ वटा सचुना/ 

उजरुीहरू हाललाई तामेलीमा रात्तखएको तथा अन्त्य त्तनकायको क्षरेात्तधकारमा पन े दते्तखएका ३४ वटा सचूना/उजरुीहरु सम्बत्तन्त्धत 

त्तनकायमा पठाईएको छ  । चाल ुआत्तथथक बषथ सम्ममा ४ वटा उजरुीउपरको अनुसन्त्धान समाप्त भई त्तवशषे अदालतमा मदु्दाको रुपमा दायर 

भएका छन ्। यसलाई तलको तात्तलकामा  स्पष्ट पाररएको छाः 

 

विभागिा 

दताघ भएका 

उजुिी 

प्रािवम्भक 

जााँचबुझ 

अविकृत 

तोवकएका उजुिी  

अनुसन्िानिा 

लवगएका 

उजुिी  

िुद्दाको रूपिा 

अदालतिा दायि 

भएका उजुिी 

कािबाही सिाप्त भएको  

उजुिी संख्या  

अन्य वनकायिा 

पठाईएका उजुिी 

२८१ १३६   ६ ४  
१७४ 

 

३४ 

३.२ आ.ि. २०७४।०७५ सम्िका उजुिी, अनुसन्िान एिं िुद्दाको विििण 

अदालतमा दायर मदु्दा, अदालतल े फैसला गरेका मदु्दा  र अदालतमा त्तवचाराधीन मदु्दाबाट यस त्तवभागको समग्र काम कारवाहीको 

मलू्यांकन गनुथ त्यत्तत यतु्ति संगत हुने नदते्तखए पत्तन जानकारीको लात्तग सो को त्याङ्क तल तात्तलकामा दखेाइएको छ । यद्यत्तप 

अदालतबाट सबैजसो मदु्दामा त्तवभागले दावी गरेको सजाय र दण्ड जररवानामा सारभतूरुपमा फरक नपन ेगरी फैसला भएको त्य यहा ँ

उल्लेखनीय छ । यस सन्त्दभथमा त्तवभाग गठन हनुु पवूथ र गठन भएपत्तछ भएको मदु्दा दताथ र मदु्दा दायर भएको अनुपात एवं हालसम्म 

गररएको मागदावीको तुलनामा अदालतबाट भएको फैसलालाई त्तलएर मलू्यांकन गदाथ यी त्यल ेयस त्तवभागलाई आगामी त्तदनहरूको 

लात्तग गत्ततलो  मापदण्डको काम गनेछ भन्त्न ेआशा गनथ सत्तकन्त्छ । 

त्तवभागको स्थापना कालदते्तख आ.व. २०७४ ।०७५ सम्ममा त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला त्तनकायहरु तथा व्यत्तिहरुबाट त्तवभागमा प्राप्त जम्मा 

१५८८ वटा सचूना/ उजरुीहरु मध्ये ८४९ वटा सचूना/उजरुीहरु उपर प्रारत्तम्भक जाचँबुझको भइरहकेो छ भन े २०८ वटा सचूना/ 

उजरुीहरू उपर त्तवस्ततृ अनुसन्त्धान भैरहकेो छ । चाल ुआ.व सम्ममा जम्मा ४८९ वटा सचूना/ उजरुीहरु हाललाई तामेलीमा रात्तखएको 

छ भन े७९ वटा उजरुी/सचूनाहरुलाई अन्त्य त्तनकायमा पठाईएको छ । अनुसन्त्धानको कायथ समाप्त भई हालसम्म ४२ वटा मदु्दा  त्तवशेष 

अदालतमा दायर गररएकोमा अदालतबाट ३३ वटा मदु्दाको फैसला भएको जानकारी प्राप्तहुन आएको छ ।  आ.व. २०७४/७५ सम्मको 

उजरुी तथा मदु्दाहरुको त्तववरण तलको तात्तलका तथा चाटथ माफथ त प्रष्ट गनथ सत्तकन्त्छ ।  

 
 

विभाग

िा प्राप्त 

उजुिी 

प्रािवम्भक 

जााँचबुझिा 

िहेका उजुिी  

अनुसन्िान

िा िहेका 

उजुिी  

िुद्दाको रूपिा 

अदालतिा 

दायि भएका 

उजुिी 

तािेलीिा 

िावखएका 

उजुिी 

अन्य 

वनकायिा 

पठाईएका 

उजुिी 

विशेष 

अदालतबाट 

रै्सला 

भएका िुद्दा 

विभागको िागदािी 

बिोवजि भएको 

रै्सला (पूणघ तथा 

आंवशक सिेत) 

१५८८ ८४९ २०८ ४२  ४८९ ७९ ३३ २८ 
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३.३ कसूिको िगीकिण 

नेपालमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरूको प्रवतृ्ति तथा प्रकारको ठोस अध्ययन 

गनथ बाँकी भए  पत्तन यस त्तवभागबाट अनुभव तथा त्तवशे्लषणका आधारमा कसरुहरुको यथासम्भव वत्तगथकरण गररएको छ । त्तवभागल े

आफू समक्ष प्राप्त भएका सचूना तथा उजरुीहरूको वत्तगथकरणको लात्तग थप वैज्ञात्तनक आधारको आवश्यकता प्रष्ट दते्तखन्त्छ । APG  को 

िमसंख्या १ दते्तख ५ सम्मको वगीकरणका आधारमा मार सम्पणूथ कसरूहरूलाई समट्ेन नसकीएको कारण थप शीषथक राख्नपनुथ, 

भ्रष्टाचार र अनुत्तचत कायथ बारेको अत्तख्तयार दरुूपयोग अनुसन्त्धान आयोगबाट समेत सम्बद्ध कसरू बाहकेको सम्पत्ति शदु्धीकरण 

(भ्रष्टाचार र अनुत्तचत कायथ गनेहरुको अनुमात्तनत कसरूलगायतको अंश) को त्यांक त्तलई पणूथता त्तदन त्तिलाई हुन,ु सामात्तजक/ 

वातावरणीय लगायतका सब ैकसरूहरूको पररभाषाजन्त्य समस्या रहकेोमार नभई त्तवभागमा प्राप्त कत्ततपय उजरुीहरूमा उजरुीकताथल े

सम्बद्ध कसरूबारेको जानकारी अभावमा आरोपीलाई ठोस र स्पष्ट आरोप लगाउन समस्या हुन ुजस्ता कारणले आगामी त्तदनमा वैज्ञात्तनक 

अनुसन्त्धानको आधारमा कसरूको वगीकरणलाई पतु्तष्ट गदथछ । तथात्तप APG को वत्तगथकरण, यस त्तवभागमा रहकेा त्तमत्तसलको आधार 

तथा त्तवगतको अनभुव समतेका आधारमा कसरूहरुको वत्तगथकरण गने गररएको छ ।  

३.४ संचावलत कायघिि तथा वियाकलापहरु (नीवतगत, सचेतनािुलक, प्रिद्धघनात्िक एि ं क्षिता अवभिृवद्ध सम्िन्िी 

वियाकलापहरु) 

नेपालमा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ को अपराधजन्त्य कायथबाट प्राप्त सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा 

आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी गने कायथलाई त्तनवारण गने सम्बन्त्धमा ऐनमा व्यवस्था भएका कसरूहरुमा अनुसन्त्धान गरी 

कसरूको मारा र गात्तम्भयथता अनुसार कसरूदारलाई उत्तचत दण्ड र जररवाना दाबी गरी मदु्दा दायर गने¸ सरोकारवालासँग समन्त्वय गने¸ 

अन्त्तररात्तरिय सहयोग आदान प्रदान गने¸ आपरात्तधक आजथनलाई जफत गने जस्ता अपराध न्त्यतू्तनकरणसंग सम्बत्तन्त्धत कानून 

कायाथन्त्वयनको त्तजम्मेवारी यस त्तवभागलाई छ । त्तवभागको मलू कायथ अनुसन्त्धान रहतेापत्तन सो कायथलाई प्रभावकारी तुल्याउनको त्तनत्तमि 

एकात्ततर त्तवभागका कमथचारीहरुको अनुसन्त्धानसम्बन्त्धी ज्ञान, सीप तथा क्षमतामा अत्तभवतृ्तद्ध गनुथपने त छदछै अकोत्ततर त्तवत्तभन्त्न कानुन 

कायाथन्त्वयन त्तनकायहरु, सचूक संस्था तथा त्तनयमनकारी त्तनकायहरु, सरोकारवालाहरु तथा आम जनमानसमा समेत सम्पत्ति शदु्धीकरण 

तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवषयमा स्पष्ट अवधारणाको त्तवकास गरी यस त्तकत्तसमको कसरूबाट रारि तथा 

समाजमा पनथ जाने नकारात्मक असरको समेत बोध गराई सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारणका त्तनत्तमि सम्पणूथ पक्षबाट प्रत्ततबद्धता प्राप्त गनुथ 

जरुरी रहकेो छ ।  

 

त्तवभागले आफूलाई तोत्तकएको कायथत्तजम्मेवारीलाई प्रभावकारी िंगले परूा गनथ मद्दत पगु्ने गरी वात्तषथक रुपमा नीत्तत तथा कायथिम र 

त्ततनको त्तनत्तमि सञ्चालन गररने कायथिम तथा त्तियाकलापहरु तजुथमा गने तथा त्ततनको सामत्तयक तथा पणूथ कायाथन्त्वयनमा जोड त्तददँ ै

आएको छ । यसै सन्त्दभथमा गत आ.व. २०७४/७५ को वात्तषथक नीत्तत तथा कायथिमको त्तववरण तथा सो मा भएको प्रगत्ततलाई तलको 

तात्तलकामा प्रस्तुत गररएको छाः 

 

त्तस .नं .  नीत्तत र कायथिमको त्तववरण 
सञ्चालन गररएका कायथिम तथा 

त्तियाकलापहरू 

 

प्रगतत्त  

१ नयाँ रणनीत्तत तजुथमा तथा जोत्तखम 

त्तबशे्लषण सम्बन्त्धी कायथ 

प्राथत्तमकताकासाथ संचालन 

गररनेछ । 

रणनीत्तत तयार गनथ सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्त्धी 

त्तवत्तभन्त्न त्तवषय अध्ययन अनुसन्त्धान गने । 

रणनीत्तत तयार गनथ सम्पत्ति 

शदु्धीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी 

त्तवत्तभन्त्न त्तवषय अध्ययन 

अनुसन्त्धानको कायथ भइरहकेो । 
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त्तस .नं .  नीत्तत र कायथिमको त्तववरण 
सञ्चालन गररएका कायथिम तथा 

त्तियाकलापहरू 

 

प्रगतत्त  

• त्तनकायगत छलफल र 

अन्त्तरत्तिया गने । 

• अन्त्तरात्तरिय सत्तन्त्ध 

सम्झौताहरु अध्ययन 

गरर तदनुसार 

रणनीत्ततको मस्यौदा 

तयार गनथ सहयोग 

पयुाथउन े। 

• जोत्तखम मलू्यांकन 

सम्बन्त्धी अध्ययन गन े। 

 

जोत्तखम मलू्यांकन सम्बन्त्धी अध्ययन गने । त्तवत्तभन्त्न त्तनकायहरुबाट हुन े रात्तरिय 

जोत्तखम मलू्यांकनमा त्तवभागल े

आफ्नो भतू्तमका त्तनवाथह गद ैआएको 

। 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 

त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी 

त्तनवारणसम्बन्त्धी त्तवत्तवध त्तवषयको अध्ययन गन े

(दोस्रो चरणको रात्तरिय जोत्तखम मलू्याङ्कन: 

NRA-II समेत) 

सम्मत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान 

त्तवभाग, प्रधानमन्त्री तथा 

मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय , अथथ 

मन्त्रालय र रारि वैङ्क सत्तम्मत्तलत 

संयिु संयन्त्रको त्तनमाथण भई कायथ 

अत्तन्त्तम चरणमा पगुेको । 
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त्तस .नं .  नीत्तत र कायथिमको त्तववरण 
सञ्चालन गररएका कायथिम तथा 

त्तियाकलापहरू 

 

प्रगतत्त  

२ पारस्पररक मलू्यांकनलाई सघाउ 

पयुाथउने गरर त्तवत्तभन्त्न त्तियाकलाप 

प्राथत्तमकताका साथ संचालन 

गररनेछ । 

• स्व:मलू्यांकनका लात्तग 

गत्तठत कायथदल, 

स्व:मलू्यांकन सत्तमत्तत 

र उपसत्तमत्ततहरुलाई 

त्तियात्तशल बनाउन े। 

सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी 

स्व:मलु्यांकन कायथिम संचालन गने । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण स्व:मलू्यांकन 

सत्तमत्ततको 

बैठक/गोष्ठी/अन्त्तरत्तिया/सेत्तमनार/अत्तभमखुीकरण 

कायथिमहरु संचालन गने । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण स्व:मलू्यांकन 

सत्तमत्तत अन्त्तगथतका त्तवत्तभन्त्न त्तवषयगत 

सत्तमत्तत/उप-सत्तमत्ततहरुको बैठक/गोष्ठी/ 

सेत्तमनार/अन्त्तरत्तिया/अत्तभमखुीकरण 

कायथिमहरु संचालन गने । 

त्तवषयगत सत्तमत्तत/ उप-सत्तमत्ततहरुका 

पदात्तधकारीहरुको क्षमता त्तवकास गने । 

 

 

 

 

स्व-मलू्यांकन सत्तमत्तत, उपसत्तमत्तत तथा त्तवषयगत 

सत्तमत्ततहरुलाई आवश्यक पन े श्रोत साधनहरुको 

व्यवस्था गन े। 

 

सम्बद्ध त्तनकाय तथा सचूक संस्थासँग आवश्यक 

सहकायथ गने । 

स्वमलु्यांकन कायथिम संचालन 

भएको छ । 

त्तवत्तभन्त्न समयसमयमा संचालन 

भएको । 

 

त्तवत्तभन्त्न समयमा त्तवषयगत 

सत्तमत्तत/उपसत्तमत्ततको बैठक/गोष्ठी/ 

सेत्तमनार/अन्त्तरत्तिया/अत्तभमखुीकरण 

कायथिमहरु संचालन भएको । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारण 

स्व:मलू्यांकन सत्तमत्तत अन्त्तगथतका 

त्तवत्तभन्त्न त्तवषयगत सत्तमत्तत/उप-

सत्तमत्ततहरुका पदात्तधकारीहरुको 

क्षमता त्तवकास सम्बन्त्धी तात्तलम 

संचालन भइरहकेो । 

 

स्व-मलू्यांकन सत्तमत्तत, उपसत्तमत्तत 

तथा त्तवषयगत सत्तमत्ततहरुलाई 

आवश्यक पने श्रोत साधनहरुको 

व्यवस्था भएको । 

सम्बद्ध त्तनकाय तथा सचूक 

संस्थासँग आवश्यक सहकायथ 

गररएको । 

३ सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारणका 

लात्तग अनुसन्त्धानात्मक क्षमता 

अत्तभवतृ्तद्ध गद ैलत्तगने । 

• कमथचारीलाई वैदते्तशक 

त्तवभागका पदात्तधकारीहरूको अनुसन्त्धान सीप 

एवं क्षमता त्तवकाससम्बन्त्धी तात्तलम तथा 

अत्तभमखुीकरण कायथिमहरु सञ्चालन । 

 

त्तवभागका कमथचारीको क्षमता 

त्तवकास गने प्रयोजनाथथ त्तमत्तत 

२०७४/०९/२१ गते दते्तख 

२०७४/०९/२४ गतेसम्म  ४ त्तदने 

क्षमता त्तवकास तथा अत्तभमखुीकरण 
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त्तस .नं .  नीत्तत र कायथिमको त्तववरण 
सञ्चालन गररएका कायथिम तथा 

त्तियाकलापहरू 

 

प्रगतत्त  

तात्तलम तथा अध्ययन 

भ्रमण गराउने । 

• स्वदशेी सम्बद्ध 

सँस्थासंग 

अन्त्तरत्तिया, तात्तलम 

तथा गोष्ठीहरु 

संचालन गने ।  

• अनुसन्त्धानलाई 

सहयोग पगु्न े गरी 

एकीकृत सचूना 

संजालको त्तवकास 

गने । 

• त्तवभागसँग समझदारी 

परमा हस्ताक्षर गरेका 

त्तनकायको संस्थागत 

क्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गन े

। 

 

अनुसन्त्धान अत्तधकृतका लात्तग त्तविीय त्तववरण  

त्तवशे्लषण सम्बन्त्धी गोष्ठी सञ्चालन । 

 

सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्त्धी जोत्तखम त्तवशे्लषण 

एवं अन्त्तत्तकथ या सञ्चालन । 

 

 

त्तवभागका पदात्तधकारीहरूको अनुसन्त्धानात्मक  

क्षमता त्तवकाससम्बन्त्धी अध्ययन एवं अवलोकन  

कायथिम सञ्चालन । 

त्तवशेष अनुसन्त्धान पद्धत्ततसम्बन्त्धी गोष्ठी एवं 

अन्त्तरत्तिया कायथिम सञ्चालन । 

 

त्तवभागका कमथचारीहरुको सीप त्तवकाससम्बन्त्धी 

आन्त्तररक अत्तभमखुीकरण तात्तलम संचालन । 

 

 

त्तवभागसंग समझदारी परमा हस्ताक्षर गरेका 

त्तनकायसँग अन्त्तरत्तियात्मक गोष्ठी, तात्तलम, तथा 

कायथशाला संचालन । 

  

  

 

कायथिमहरु सञ्चालन गररएको । 

त्तमत्तत २०७४/११/०६ दते्तख 

२०७४/११/११ गतेसम्म ५ त्तदने 

त्तविीय त्तववरण त्तवशे्लषण सम्बन्त्धी 

आधारभतू तात्तलम सम्पन्त्न भएको । 

त्तविीय लगानीको जोत्तखम 

मलू्याङ्कन सम्वन्त्धी अध्ययन 

धनुषा, महोिरी, र बारा   त्तजल्लामा 

सम्पन्त्न गररएको । 

 

नभएको । 

 

 

त्तवज्ञताको कारणले गनथ नसत्तकएको । 

 

आन्त्तररक रुपमा सीप त्तवकास तथा 

अत्तभमखुीकरण तात्तलम संचालन 

भएको । 

त्तमत्तत २०७५/०२/२७ र २८ गते 

त्तवभागसंग समझदारी परमा 

हस्ताक्षर गरेका त्तनकायका 

प्रत्ततत्तनत्तधहरुको लात्तग तात्तलम 

संचालन गररएको छ । 
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त्तस .नं .  नीत्तत र कायथिमको त्तववरण 
सञ्चालन गररएका कायथिम तथा 

त्तियाकलापहरू 

 

प्रगतत्त  

  ४ प्रवद्धथनात्मक र त्तनरोधात्मक 

कायथिमहरु संचालन गद ैलत्तगने ।  

• सचेतना अत्तभ 

अत्तभवतृ्तद्धका  लात्तग 

त्तवत्तभन्त्न सामग्रीको 

उत्पादन र प्रसारण गने ।  

• कानून कायाथन्त्वयन गन े

त्तनकायहरु र 

अनुसन्त्धान गने अन्त्य 

त्तनकायहरुको क्षमता 

अत्तभवतृ्तद्ध  गन े।  

• त्तवत्तभन्त्न अन्त्तरत्तिया 

कायथिम संचालन गन े।   

 

 

छापा (परपत्तरका) माध्यममाफथ त प्रचारप्रसार । 

सचेतनामलूक श्रव्य-दृश्य सामाग्री उत्पादन । 

सचेतनामलूक श्रव्य-दृश्य सामाग्री टेत्तलत्तभजन 

माफथ त प्रसारण । 

सचेतनामलूक श्रव्य सामग्री उत्पादन(स्थानीय 

भाषामा समेत ) । 

सचेतनामलूक श्रव्य सामग्री रेत्तडयो/एफएम 

माफथ त प्रसारण । 

सचेतनामलूक प्रचार सामग्री (पचाथ/ 

पम्प्लटे)उत्पादन तथा त्तवतरण । 

सरोकारवालाहरुसँगको अन्त्तरत्तियात्मक गोष्ठी 

तथा कायथशाला संचालन । 

साझेदार त्तनकायहरुसँगको अन्त्तरत्तियात्मक गोष्ठी 

तथा तात्तलम तथा कायथशाला संचालन । 

पेशात्तवदहरुसंगको अन्त्तरत्तियात्मक गोष्ठी तथा 

तात्तलम तथा कायथशाला संचालन । 

१५० पटक परपत्तरका माफथ त 

प्रचारप्रसार भएको । 

१ पटक श्रब्य दृश्य सामग्री उत्पादन 

भएको । 

सचेतनामलूक श्रव्य-दृश्य सामाग्री 

टेत्तलत्तभजन माफथ त ३ पटक प्रसारण 

भएको । 

सचेतनामलूक श्रव्य सामग्री १० 

रेत्तडयो/एफएम माफथ त ५००० थान  

प्रसारण भएको । 

सरोकारवालाहरुसँगको 

अन्त्तरत्तियात्मक गोष्ठी तथा 

कायथशाला सप्तरी, त्तसराहा, महोिरी, 

सप्तरी, रौतहट, बारा लगायतका 

त्तजल्लाहरुमा त्तवत्तभन्त्न त्तमत्ततमा  

संचालन भएको । 

साझेदार त्तनकायहरुसँगको 

अन्त्तरत्तियात्मक गोष्ठी तथा तात्तलम 

तथा कायथशाला  धनुषा, मोरङग,् 

सनुसरी,झापा, गलु्मी, अघाथखाँची, 

पाल्पा लगायतका त्तजल्लाहरुमा 

त्तवत्तभन्त्न त्तमत्ततमा संचालन भएको  । 

नभएको । 

 

 

५  Digital Documentation 

प्रणालीको त्तवकास गने । 

• त्तवभागका 

Digital Documentation को Software 

Development । 

 

अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी Software 

Development भएको तथा 

कायथन्त्वयनमा आएको छ । 

अत्तभलेख तथा त्तनणथयको वगीकरण 
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त्तस .नं .  नीत्तत र कायथिमको त्तववरण 
सञ्चालन गररएका कायथिम तथा 

त्तियाकलापहरू 

 

प्रगतत्त  

अत्तभलेखहरूलाई 

Digital 

Documentation मा 

रुपान्त्तरण गने । 

अत्तभलेख तथा त्तनणथयको वगीकरण । 

 

सबै अत्तभलेखलाई Digital Documentation 

मा रुपान्त्तरण । 

गररएको छ । 

 

अत्तभलेख तथा त्तनणथयहरुलाई 

Digital Documentation मा 

रुपान्त्तरण भइरहकेो छ । 

६ हुण्डी लगायत त्तवत्तभन्त्न 

माध्यमबाट हुन े त्तवदशेी रकम 

अपचलन त्तनयन्त्रणका लात्तग 

आवश्यक काननू तजुथमा गररनेछ । 

• राजस्व अनुसन्त्धान 

त्तवभागसंग आवश्यक 

समन्त्वय गरर 

त्तियाकलाप अगाडी 

बिाउने । 

सम्वत्तन्त्धत त्तनकायसंग आवश्यक परामशथ र 

छलफल । 

 

सचूना आदान प्रदान । 

आवश्यक समन्त्वय । 

यस त्तवषयसँग सम्बत्तन्त्धत त्तनकायसंग 

आवश्यक परामशथ र छलफल 

भइरहकेो छ । 

त्तनयत्तमत रुपमा सचुनाहरु आदान 

प्रदान भएको छ । 

त्तवत्तभन्त्न त्तनकायहरुवीच आवश्यक 

समन्त्वय भइरहकेो छ । 

 

३.६ िोक्का, वनयन्त्रण ि जर्त सम्िन्िी विििण  

अपराधको अनुसन्त्धान गने िममा भएका आरोत्तपत कसरूदारको कसरूबाट प्राप्त आजथनलाई रोक्का र त्तनयन्त्रण र बरामदी गने र 

अनुसन्त्धान कायथ समाप्त भई अदालतमा मदु्दा दायर भई फैसला भएपत्तछ भएको जफत जस्ता तीन पररसचूकहरूले कुनै पत्तन मलुकुमा 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीलाई त्तनयन्त्रण गनथ कत्तिको प्रभावकारी कायथ भइरहछे भन्त्ने दखेाउँछ 

। यद्यत्तप जफत अदालतको आदशेले हुन ेहो तैपत्तन यसमा त्तवभागको दण्ड सजायँको मागदाबी तथा सो दाबीको पक्षमा प्रत्ततवेदनमा 

गररएको त्तजत्तकर तथा संलग्न त्य प्रमाणको भतू्तमका अहम हुन ेभएकोल ेत्यसमा त्तवभागको सत्तियता र त्तियाशीलताको भतु्तमका रहन े

हुन्त्छ । आ. व. २०७४/७५ मा त्तवभागबाट सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको कसरूको 

अनुसन्त्धान, तहकीकात र अत्तभयोजनको त्तसलत्तसलामा  रोक्का, त्तनयन्त्रण (बरामद)  र अत्तभयोग मागदावी गररएको सम्पत्तिको त्तववरण 

यस बमोत्तजम रहकेो छाः   

३.६.१ बिािद िा वनयन्त्रणिा वलईएको सम्पवि 
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क) बिािद िकि सम्बन्िी विििण 

ि.सं. विििण आ.ि. २०७३/७४ 

सम्िको 

आ.ि. २०७४/७५ को आ.ि. २०७४/७५ 

सम्िको जम्िा 

१. बरामद भएको रकम २१,५०,५७,८६२ ३,९२,६१,६३०  २५,४३,१९,४९२ 

२. त्तवशेष अदालतको फैसला अनुसार 

अदालत पठाईएको वा सदर स्याहा 

गररएको 

१,४०,५७,५२०  ३,४३,७५०  १,४४,०१,२७०  

३. त्तवभाग स्थापना हुनपुवूथ अत्तभयोजन भएका 

तथा बरामद भई अन्त्य त्तनकायको त्तजम्मामा 

रही जफत हुन ेफैसला भईसकेको 

८९,२८,४०० - ८९,२८,४०० 

 

ख) िकि बाहेक बिािद भएका अन्य सम्पविको विििण 

ि.सं. विििण आ.ि. २०७३/७४ सम्िको आ.ि. २०७४/७५ 

को 

आ.ि. २०७४/७५ सम्िको 

जम्िा 

१. बरामद भएको त्तजन्त्सी 

सामानको त्तववरण 

रु. २१,००,००० मलू्य खलुकेो 

गाडी, कार १ थान,  मोटरसाईकल 
३ थान, हले्मेट २ थान, मोबाईल ४ 

थान, ४७.२१५ ग्राम सनु तथा 

६२७४.३४ ग्राम चाँदी, प्लात्तष्टकका 

रौ ँजस्तो २९ थान 

- रु. २१,००,००० मलू्य खलुेको 

गाडी, कार १ थान,  
मोटरसाईकल ३ थान, हले्मेट २ 

थान, मोबाईल ४ थान, 

४७.२१५ ग्राम सनु तथा 

६२७४.३४ ग्राम चादँी, 

प्लात्तष्टकका रौ ँजस्तो २९ थान 

२. त्तवशेष अदालतको फैसलाबाट 

जफत भएको 

रु. २१,००,००० मलू्य खलुकेो 

गाडी, मोटरसाईकल २ थान, हले्मेट 

२ थान, ११.६६४ ग्राम सनु तथा 

६२७४.३४ ग्राम चाँदी, प्लात्तष्टकका 

रौ ँजस्तो २९ थान 

- रु. २१,००,००० मलू्य खलुेको 

गाडी, मोटरसाईकल २ थान, 

हले्मेट २ थान, ११.६६४ ग्राम 

सनु तथा ६२७४.३४ ग्राम 

चाँदी, प्लात्तष्टकका रौ ँजस्तो २९ 

थान 

३. त्तवशेष अदालतको फैसलाबाट 

जफत भएको 

कार १ थान, मोटरसाईकल १ थान, 

सनु ३५.५५१ ग्राम, मोबाईल ४ थान 

- कार १ थान, मोटरसाईकल १ 

थान, सनु ३५.५५१ ग्राम, 

मोबाईल ४ थान 

३.६.२ अनुसन्िानको िििा िोक्का सम्पवि 

क) िौविक िूल्य खुलेको 
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ि.सं. विििण आ.ि. २०७३/७४ 

सम्िको 

आ.ि. २०७४/७५ को आ.ि. २०७४/७५ 

सम्िको जम्िा 

१. बैंक खाता रोक्का ६,८९,८५,५४२।५० ५८,६९,४५९।४०  ७,४८,५५,००१।९० 

२. घर जग्गा ३,६५,००० ५६,००,००० ५९,६५,००० 

जम्मा ६,९३,५०,५४२।५० १,१४,६९,४५९।४० ८,०८,२०,००१।९० 

 

३.६.३ जर्त सम्पवि  

ि.सं. विििण आ.ि. २०७३/७४ 

सम्िको 

आ.ि. २०७४/७५ को आ.ि. २०७४/७५ 

सम्िको जम्िा 

१. त्तवशेष अदालतको फैसलाबाट जफत 

भएको रकम 

११,९४,२९,६८७।६३ ३,९२,८५,५८९।८८ १५,८७,१५,२७७।५१ 

२. जफत मध्ये सवोच्चको फैसलाबाट त्तफताथ 

भएको रकम 

२०,५०,०२० २१,२७,५८०  ४१,७७,७०० 

२. जफत भएका सम्पत्तिको मौत्तिक मलू्य 

(खलुेकोमा) 

२,३१,७१,४५२।८४ - २,३१,७१,४५२।८४ 

३. मौत्तिक मलू्य नखलुेका जफत सम्पत्ति ११.६६४ ग्राम सनु, 

६२२४.७४ ग्राम चाँदी, 

मोटरसाईकल- २ थान, 

हले्मेट- १ थान, 

प्लात्तष्टकका रौ ँजस्तो २९ 

थान 

 ११.६६४ ग्राम सनु, 

६२२४.७४ ग्राम 

चाँदी, मोटरसाईकल- 

२ थान, हले्मेट- १ 

थान, प्लात्तष्टकका रौ ँ

जस्तो २९ थान 

३.६.४ अवभयोग वलईएको बीगो तथा रै्सलाबाट भएको जरििाना 

 

ि.सं. विििण आ.ि. २०७३/७४ 

सम्िको 

आ.ि. २०७४/७५ को आ.ि. २०७४/७५ 

सम्िको जम्िा 

१. अत्तभयोग परमा कायम भएको बीगो 

(आ.व. २०७४/७५ को अन्त्त्यसम्म 

दायर भएका ४२ वटा मदु्दाको) 

१,२६,७१,८०,६९१।९१ ५८,०२,२३,८११।९  १,८४,७४,०४,५०३।८१  

२. त्तवशेष अदालतको फैसलाबाट गररएको 

जररवाना (फैसला भएका ३३ मध्ये ३१  

४१,८९,९२,१२५।९७ ९,८९,६५,९०९।४५ ५१,७९,५८,०३५।४२  
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वटा मदु्दाको) 

३.७  विभागको वििीय तथा भौवतक प्रगवतः 

 ३.७.१ विभागको विवनयोजन तर्घ को प्रगवतः 

प्रस्तुत आत्तथथक वषथ २०७४/०७५ मा यस सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्त्धान त्तवभागका लात्तग त्तवत्तनयोत्तजत बजेटको खचथ 

प्रगत्ततको अवस्था अपेत्तक्षत रुपमा सन्त्तोषजनक नै दते्तखन्त्छ । पूँजीगत खचथ अन्त्तगथत फत्तनथचरमा २५.६ प्रत्ततशत, सवारी 

साधनमा ९६.२५ प्रत्ततशत  र सफ्टवेयर त्तनमाथण तथा परामशथमा ४८.३ प्रत्ततशत तथा मेत्तसन औजारमा ६२.६ प्रत्ततशत खचथ भ ै

समग्रमा ७०.३  प्रत्ततशत प्रगत्तत हात्तसल हुनसकेको छ ।  त्यसैगरी चाल ुखचथ शीषथक अन्त्तगथत उपभोग अन्त्तगथत ६२.८४  

प्रत्ततशतमा उपभोगमा ४१.१ प्रत्ततशत, कायथ सञ्चालन खचथमा ७४.३२ प्रत्ततशत, अन्त्य सेवा शलु्कमा ८१.५ प्रत्ततशत खचथ 

भएतापत्तन सेवा र परामशथ खचथ, सीप त्तवकास र जनचेतना एवं कायथिम खचथ भन ेकेही न्त्यनू रहकेो छ । यस वषथको बजेट तथा 

खचथको त्तववरणलाई तल उत्तल्लत्तखत तात्तलकाबाट समेत प्रष््टयाइएको छाः 

       (रू. हजारमा) 

३
०
५
०
२
८
४
 प
ूँज
ीग
त
 ख
च
थ 

स्वीकृत कायथिम २०७४/७५ को 

त्तवत्तनयोत्तजत 

बजेट 

२०७५ असार 

सम्मको खचथ 

त्तविीय प्रगात्तत 

प्रत्ततशत 

फत्तनथचर १३५०  ३४५  २५.६  

सवारी साधन १२०००  ११५५०  ९६.२५  

सफ्टवेयर त्तनमाथण तथा परामशथ १०३०० ४९७२.६  ४८.३  

मेत्तशन औजार ३१२५ १९५६  ६२.६  

जम्िा  २६७७५  १८८२३.६  ७०.३  

३
०
५
०
२
८
३
 च
ाल
 ुख
च
थ उपभोग १०८२५  ४४४६.५  ४१.१  

कायथ सञ्चालन खचथ  ५७१८८ ४२५०१.३  ७४.३२  

सेवा र परामशथ खचथ १७००  १८७  ११.०  

अन्त्य सेवा शलु्क ५०२२  ४०९२.७  ८१.५  

सीप त्तवकास र जनचेतना २८००  २५४.५  ९.१  

कायथिम खचथ २२६७५  ९४८५  ४१.८३  

 जम्िा  १००२१०  ६०९६७  ६०.८४  

 कूल जम्िा १२६९८५  ७९७९०.६  ६२.८४  

 

 

 

३.७.२ भौवतक प्रगवतः  

▪ प्रचार प्रसार समतेमा परपत्तरका तथा रेत्तडयोबाट सचूना प्रवाह गरेको, त्तजल्ला तथा केन्त्िमा आवश्यिानुसार 
गोष्टी सञ्चालन, अन्त्तर त्तनकाय सहकायथ छलफल, अत्तभमखुीकरण कायथिम संचालन, लगायतका कायथ 

सम्पादन भएको । 

▪ पूँजीगत तफथ  सोफा सेट- १ सेट,  त्तस्टल दराज -६ थान, फाईल क्यात्तवनटे -१,  थान खररद गररएको छ ।  

▪ मेत्तशनरी औजार तफथ  लेजर त्तप्रन्त्टर -५ थान,  ल्यापटप कम्प्यटुर -६ थान, फोटोकपी  मेत्तशन- १ थान, स्टाण्ड 

फ्यान –८ थान, ई हाजीर मेत्तशन – २ थान, एयर कत्तन्त्डसनर- १ थान, सोलार ब्यािी- ६ थान, इन्त्वरटर- १ 

थान, त्तट-टेवल- ३ थान खररद गररएको छ ।  

▪ सवारी साधन अन्त्तगथत मोटरगाडी २ थान खररद गररएको  छ । 
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▪ यसै वषथदते्तख त्तवभागलाई ICT मैरी बनाउन नया ँसफ्टवेयर जडान गररएको छ र त्यसको त्तनत्तम्त Back-up 

Data Recovery System समेत जडान गररएको छ । 

  

३.७.३  िाजस्ि तथा ििौटी  

▪ यस वषथ त्तवभागमा सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्वन्त्धी मदु्दाको िममा त्तवत्तभन्त्न त्तमत्ततमा आरोत्तपत त्तवत्तभन्त्न 

व्यत्तिहरुबाट जम्मा गररएको धरौटी रू. ४,१४,८१,६५५  तथा गत आ.व. बाट त्तजम्मेवारी सरी आएको रु. 

१२,१५,४५,०३५।११ गरी रु. १६,३०,२६,६९०।११ रहकेो रु. १,६८,०४,०२४।०० धरौटी त्तफताथ भई 

ने.बै.त्तल. गावाहाल, लत्तलतपरुको धरौटी खाता नं. ०१८००५१००१६५८६ मा रु.१४,६२,२२,६६६।११ 

बाँकी रहकेो छ ।  

▪ प्रस्तुत आ.व. मा अन्त्य प्रशासत्तनक सेवा शलु्कबाट रु. ३,६५,०००/- क१-६ बेरुज ु दात्तखलाबाट रु. 

२०१५९८/- तथा न्त्यात्तयक  दण्ड जररवानाबाट रू. ३,४३,७५०। समते गरर जम्मा रू. ९,१०,३४८।– राजस्व 

आम्दानी ने. बै. त्तल. गावाहल, लत्तलतपरुको राजस्व खाता न.ं ०१८०१००००००००००१४००० मा 

दात्तखला भएको छ । 

 

३.८ विभागबाट यस िषघ भएका विवभन्न प्रकाशनहरु 

• आ.  व. ०७३/०७४ वात्तषथक प्रगत्तत प्रत्ततवेदन , २०० प्रत्तत । 

• सम्पत्ति पत्तरका छैठौं शंस्करण ), ५०० प्रत्तत । 

• सचूना पम्प्लेट, ५८५० थान । 

• त्तवभागको आन्त्तररक त्तनदते्तशका,२५० थान । 
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परिच्छेदः चाि 

सिस्या, चुनौती ि अिसि 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग त्तमत्तत २०७४/११/११ को नपेाल राजपरमा प्रकात्तशत नपेाल सरकार (कायथत्तवभाजन) 

त्तनयमावली, २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय अन्त्तगथत रहकेो छ । त्तव.स. २०६८ सालमा अथथ मन्त्रालय 

अन्त्तगथत छुट्टै त्तवभागको स्थापनासँगै सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूको 

अनुसन्त्धान गरी त्यस्ता त्तियाकलापहरुका त्तवरुद्ध कानूनी कारवाही अगात्तड बिाउने त्तनकायको पररपतू्ततथ भएको छ । जसको फलस्वरुप 

त्तवत्तभन्त्न अपरात्तधक त्तियाकलापहरु गरी अवैध रुपमा सम्पत्ति आजथन गने तथा त्यस्ता आजथनको स्रोत र स्वरुप बदली गरै कानूनी 

आजथनलाई शदु्धीकरण गने त्तियाकलापहरु त्तनवारण गनथ त्तवभाग प्रयत्नशील रहकेो छ । स्थापनाको छोटो अवत्तधमा न ैत्तवभागले त्तनम्न 

बमोत्तजमका कायथहरु सम्पादन गरी आफुलाई सतु्तम्पएको त्तजम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गद ैआएको छ । 

क. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण एवं त्तवभागको कायथ सञ्चालनका त्तनत्तम्त 

आवश्यक नीत्ततगत तथा काननूी आधारहरु तयार भएका छन । यसमा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, 

२०६४ मा दोस्रो संशोधन भई त्तवभागको भतू्तमका, काम, कतथव्य र अत्तधकार क्षेर थप स्पष्ट भएको छ । ऐनको दोस्रो संशोधन 

अनुकुलन हुन ेगरी नया ँत्तनयमावली जारी भईसकेको  छ । 

ख. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना (२०६८-०७३) 

लाग ूभई समयावत्तध सत्तकएको  छ । नयाँ रणनीत्तत तथा कायथयोजना तयार भईनसकेको अवस्थामा यसै बमोत्तजम त्तवभागल े

आफ्नो त्तजम्मेवारी परुा गद ैआएको छ । साथै, सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण 

सम्बन्त्धी नयाँ  रणनीत्तत तथा कायथयोजना बनाउने काम अगात्तड बिेको छ र त्तवभागले उि कायथमा आफ्नो भतू्तमका 

सत्तियपवूथक त्तनवाथह गरररहकेो । 

ग. त्तविीय कारवाही कायथदल (FATF) का ४० वटा त्तसफाररशहरु, बैंत्तकङ्, वीमा, त्तधतोपर सम्बन्त्धी क्षेरगत अन्त्तराथत्तरिय 

त्तनकायहरुले प्रत्ततपादन गरेका मापदण्डको पालना एवं एत्तशया प्रशान्त्त क्षरे समहू (APG) ल े नपेालको पारस्पररक 

मलू्यांकनको िममा औलँ्याइएका कमजोरीहरुमध्ये त्तवभागको तफथ बाट गनुथ पने सधुारका कायथहरु समते  भैरहकेा छन ्। 

घ. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको फैलँदो दायरा (Regime) लाई त्तनयन्त्रण गनथ सक्षम 

हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण परूा गरी  त्तवभागको मौजदुा संगठन संरचनामा पररवतथन गररएको छ । नवीन संगठन 

संरचना अनुरुप जनशत्ति थप गने कायथ भइरहकेो छ । 

ङ. त्तवभागको कायथ सञ्चालनलाई व्यवत्तस्थत बनाउनका लात्तग अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी प्रारत्तम्भक जाचँबुझ तथा अनुसन्त्धान 

त्तदग्दशथन, २०७४ तयार गरी लाग ुगररएको छ । यसबाट अनुसन्त्धान कायथमा एकरुपता एवं व्यावसात्तयकता  अत्तभवतृ्तद्ध भएको 

छ । 

च. सम्पत्ति शदु्धीकरण त्तनवारणसँग सम्बत्तन्त्धत ऐन त्तनयमहरूको संग्रह र सम्पत्ति पत्तरका, सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी जानकारी मलुक ब्रोत्तशयर तथा बुकलेटको प्रकाशन तथा FATF का 

Recommendations (नेपाली अनुवाद समते)  र  FATF को Methodology  को पनुमुथिण गरी प्रकाशन गररएकोल े

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका सम्बन्त्धमा जानकारी त्तलन चाहनेलाई थप 

अध्ययन सामग्रीको सहज उपलब्धता भएको छ । 

छ. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको कसरूका बारेमा नेपाल रारि बैंकमा अवत्तस्थत 

त्तविीय जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरी, सरोकारवाला त्तनकायहरु र सवथसाधारण जनता समेतबाट सचूना तथा उजरुीहरु 

त्तवभागमा  प्राप्त भएका छन ्। यसबाट अनुसन्त्धान कायथलाई अगात्तड बिाई ठोस त्तनरकषथमा परु् याउनमा सहयोग पगुेको छ । 

ज. त्तवभागको पहलमा दशेभरका त्तवत्तभन्त्न स्थानमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी 

त्तनवारण सम्वन्त्धी काननूी प्रावधानहरुका बारेमा त्तवत्तभन्त्न प्रवद्धथनात्मक कायथिमहरुबाट सम्बत्तन्त्धत साझेदार त्तनकायहरू, 

त्तवत्तभन्त्न पेशात्तवद ् तथा अन्त्य सरोकारवाला त्तनकायहरु र सवथसाधाणलाई  लत्तक्षत सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 

त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्धमा सचेतना अत्तभवतृ्तद्ध कायथिमहरू संचालन गररएका छन ्।  

झ. त्तवत्तभन्त्न पर पत्तरका लगायतका छापा माध्यम माफथ त सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी 
त्तनवारण सम्बन्त्धी जनचतेनामलूक त्तवत्तभन्त्न सचूनाहरू त्तनयत्तमत रूपमा प्रकात्तशत भइरहकेा छन् । 
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ञ. काठमाण्डौ उपत्यका त्तभरका त्तवत्तभन्त्न वात्तणज्य बैंकका शाखाहरू र मालपोत कायाथलयहरूमा सवथसाधारण तथा 
सरोकारवालाहरूल े देख्न े गरी सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धी 

जनचेतनामलुक सचूनाहरूको फ्लेक्स त्तप्रण्ट त्तडस्प्ल ेबोडथ रात्तखएका छन् । 

ट. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका सम्बन्त्धमा त्तवभागमाफथ त त्तवत्तभन्त्न एफ. 
एम. रेत्तडयो तथा टेत्तलत्तभजन च्यानल माफथ त जानकारीमलुक श्रव्य तथा श्रव्य- दृश् य सामग्रीका  सचूना तथा त्तवज्ञापनहरू 

प्रसारण भइरहकेा छन् ।  

ठ. त्तवभागले नेपाल टेत्तलकमको नेटवकथ का पोष्टपेड र त्तप्र-पेड गरी कररव नौ लाख मोबाईल फोनमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा 

आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्ध सचतेनामलूक संत्तक्षप्त सन्त्दशे(SMS) प्रवाह गरेको छ ।  

ड. त्तवभागबाट उपचारात्मक एवं दण्डात्मक कायथ अन्त्तगथत त्तवत्तभन्त्न कसरूहरुको अनुसन्त्धान कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवशेष अदालतमा 

अत्तभयोजन पर दायर भएका छन । दायर भएकामध्य ेअत्तधकांश मदु्धाहरुमा त्तवभागले अत्तभयोग परमा त्तलएको मागदावी 

बमोत्तजम नै फैसला भएको छ ।  

४.१ सिस्याहरु  

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको आपरात्तधक सञ्जाल सीमात्तवत्तहन र असीत्तमत दायरामा 

फैत्तलएको हुनाल ेयसको त्तनयन्त्रण एवं त्तनवारण गनुथ आफैं मा एउटा जटील कायथ हो । यसका त्तनत्तमि त्तवत्तभन्त्न नीत्ततगत, कानूनी एवं 

संरचनागत प्रयास भएतापत्तन त्ततनको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन पक्ष भने केही कमजोर छ। यसै सन्त्दभथमा त्तवभागले आफ्नो 

कायथसम्पादनका िममा झेल्नु परेका समस्याहरुलाई त्तनम्न वमोत्तजम प्रस्तुत गनथ सत्तकन्त्छ । 

क. त्तविीय कारवाही कायथदल (FATF) का ४० वटा त्तसफाररशहरु, बैंत्तकङ्, वीमा, त्तधतोपर सम्बन्त्धी क्षेरगत अन्त्तराथत्तरिय 

त्तनकायहरुले प्रत्ततपादन गरेका मापदण्डको पररपालना तथा एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू (APG) ल े नेपालको पारस्पररक 

मलू्यांकनको िममा औल्याइएका कमजोरीहरु सधुार गरी आगामी सन् २०२०-२१ मा हुन ेपारस्पररक मलू्याङ्कनका लात्तग 

गनुथ पन ेसधुारका बाँकी कायथ र नेपालको कायथक्षमताको अत्तभवतृ्तद्धका प्रयासहरुलाई अपेत्तक्षत गत्तत त्तदन सत्तकएको छैन ।  

ख. त्तवभागको संगठन संरचना अनुसारको जनशत्तिको पणूथ रुपमा आपतू्ततथ तथा व्यवस्थापन हनु नसक्दा त्तवभागले गन े
कायथसम्पादनमा पयाथप्त गत्ततशीलता आउन सकेको छैन ।  

ग.  रात्तरिय साझेदार, सरोकारवाला त्तनकायहरु एवं अन्त्तराथत्तरिय साझेदार त्तनकायहरुसँग आपसी समन्त्वय र साझेदारी त्तनमाथण गरी 

अनुसन्त्धान कायथ अत्तघ बिाउन ेतफथ  अपेत्तक्षत सफलता भएका छन् । 

घ. त्तवभागको काम कारवाहीको जानकारी एवं सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण 

सम्वन्त्धी स्पष्ट र पणूथ जानकारी आम नागररकसमक्ष परु् याउन अझ ैधरैे मेहनत गनुथ पन ेदते्तखएको छ । 

४.२ चुनौतीहरू  

मात्तथ उल्लेख गररए अनुसार यस त्तवभागका सबल पक्ष एवं समस्याहरुका साथसाथै केही त्तवत्तशष्ट चनुौत्ततहरु समते त्तवद्यमान दते्तखन्त्छन,् 

जसलाई दहेाय अनुसार उल्लेख गररएको छाः 

क. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना (२०६८-०७३) 

अनुसारका परूा नभएका प्रत्ततवद्धताहरु परूा गन े। 

ख. त्तविीय कारवाही कायथदलल ेतोकेका ४० वटा त्तसफाररशहरु बमोत्तजम आफ्नो कायथ अत्तघ बिाउने । 

ग. FATF/APG बाट सन् २०२०-२०२१ मा हुन े पारस्पररक मलू्यांकनका दृत्तष्टकोणबाट त्तवभागको कायथसम्पादन स्तर 

प्रभावकारी बनाउने । 

घ. सबल कानूनी संरचनाको त्तनमाथण र प्रभावकारी पररपालना एवं कायाथन्त्वयन गराउन े। 
ङ. सम्वद्ध त्तनकायहरुबीच सचूना सञ्जालको त्तवकास र उपयोग गन े। 

च. सम्वद्ध जनशत्तिको व्यावसात्तयक दक्षता तथा क्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गन े। 
छ. दक्ष जनशत्तिको प्रात्तप्त र स्थात्तयत्व । 
ज. त्तवज्ञ समहूको रोष्टर बनाई त्ततनीहरुको उपयोग गन ेवातावरण तयार गने । 
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झ. सम्पत्ति शदु्धीकरण ऐन त्तनयमहरुसँग बात्तझएका अन्त्य काननूहरुको अध्ययन गरी संशोधनका लात्तग आवश्यक कायथ गने । 

ञ. त्तवत्तभन्त्न दशेका AML/CFT Regime मा त्तवभागको कायथसँग सम्बत्तन्त्धत कायथ गने समकक्षी त्तनकायहरुसँग MOU गरी 

अन्त्तराथत्तरिय समन्त्वय अत्तभवतृ्तद्ध गन े। 

ट. त्तविीय कारवाही कायथदलल ेऔलँ्याएका कमीकमजोरीहरुलाई सम्बोधन गने गरी सधुारका प्रयासहरु अगात्तड विाउन े। 

ठ. त्तवभागल े गरररहकेो जाचँबुझ/अनुसन्त्धानको कायथलाई Automation मा लैजाने उद्देश्यसत्तहत त्तवकास गरी उपयोगमा 

ल्याईएको सफ्टवेयरको प्रभावकारी उपयोग गनुथ र त्तवभागको जनशत्तिको सोही अनुसार क्षमता त्तवकास गनुथ। 

४.३ अिसि  

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरूहरुमा अनुसन्त्धान गरी आवश्यक काननूी कारवाही 

अगात्तड बिाउने त्तनकायको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय अन्त्तगथत सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग रहन ु

आफैमा एउटा अवसर हो । यसले एकातफथ  अन्त्तराथत्तरिय जगतमा नपेालमा पत्तन सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा 

त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी कानूनी एवं संरचनागत त्तनकायको अभावलाई पररपतू्ततथ गरर त्तदएको छ भन ेअको तफथ  कानूनको 

पररपालना, स्वस्थ अथथ संरचनाको त्तनमाथणका साथै दण्डत्तहनताको अन्त्त्य गरी सशुासन बहालीमा सघाउ परु् याउन ेसनुौलो अवसर  समेत 

प्राप्त भएको छ, अन्त्य अवसरहरुलाई त्तनम्न वमोत्तजम अध्ययन गनथ सत्तकन्त्छाः 

क. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धमा कायाथन्त्वयनमा रहकेा ऐन, 

कानुनहरु सामत्तयक रुपमा आवश्यक संशोधन हुदँछैन् जसले गदाथ त्तत कानुनको कायाथन्त्वयनमा आएका जत्तटलताहरु हट्द ैजान े

अवस्था दते्तखन्त्छ। 

ख. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना (२०६८-०७३) को 

अवत्तध सत्तकएको सन्त्दभथमा नया ँ रणनीत्तत तथा कायथयोजना तजुथमाको कायथ अत्तघ बत्तिरहकेो तथा सो मा त्तवभागको 

प्रभावकाररता अत्तभवतृ्तद्धका त्तनत्तमि कायाथन्त्वयनयोग्य रणनीत्ततहरु त्तनमाथण गरी अत्तघ बि्ने अवसर प्राप्त भएको छ।  

ग. संयिु रारि संघको लाग ुऔषध त्तनयन्त्रण, आतङ्कवादमा त्तविीय लगानी त्तनवारण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत अपराध 

त्तनयन्त्रण र साकथ  क्षेरीय स्तरमा समेत लाग ुऔषध तथा आतङ्कवाद त्तनयन्त्रणसम्बन्त्धी क्षरेीय महासत्तन्त्धहरुको नेपाल पक्ष 

रारि बनेको छ । यसका प्रावधानहरुबाट स्वस्थ र सवल अथथतन्त्रको त्तनमाथणका साथै कानूनी शासनको प्रत्याभतू्तत त्तदलाउन े

त्तवषयमा अपेत्तक्षत लाभ हात्तसल गनथका लात्तग अनुकुल वातावरणको त्तसजथना हुन पगुेको छ । 

घ. सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको फैलँदो दायरा (Regime) लाई त्तनयन्त्रण गनथ सक्षम 

हुन ेगरी त्तवभागको संगठन संरचनामा पररवतथन गररएको छ । यसलाई ठूलो अवसरका रुपमा त्तलई कायथ सम्पादनमा गणुात्मक 

सधुार गनथ आवश्यक छ । 

ङ. त्तवभागको कायथ सम्पादस्तरमा सधुार ल्याउनका लात्तग तयार गररएका अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी प्रारत्तम्भक जाँचबुझ तथा 

अनुसन्त्धान त्तदग्दशथन जस्ता अनसुन्त्धान कायथमा सहजता ल्याउन े औजारहरुलाई पत्तन अवसरका रुपमा स्वीकार गरी 

अनुसन्त्धान कायथलाई व्यवसात्तयक बनाउद ैएकरुपता कायम गनुथ पने दते्तखन्त्छ ।  

च. नेपाल रारि बैंकमा अवत्तस्थत त्तविीय जानकारी इकाई, नपेाल प्रहरीको केन्त्िीय अनुसन्त्धान व्यरुो, महान्त्यायात्तधविाको 

कायाथलय, त्तवशेष अदालत जस्ता त्तनकायहरुसँगको समन्त्वय र सहकायथमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 

त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण गने साझा महाअत्तभयानमा जट्ुने अवसर प्राप्त भएको छ । 

छ. दशेका त्तवत्तभन्त्न स्थानमा सम्पन्त्न गररएका प्रवद्धथनात्मक एवं सचतेनामलूक कायथिमहरुबाट सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा 

आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी काननूी प्रावधानहरुका बारेमा साझेदार त्तनकायहरू, त्तवत्तभन्त्न 

पेशात्तवद ्तथा अन्त्य सरोकारवाला त्तनकायहरु र सवथसाधरणमा सचतेना अत्तभवतृ्तद्ध गने अवसर प्राप्त भएको छ ।  

ज. त्तवत्तभन्त्न पर पत्तरका लागायतका छापा तथा त्तवद्यतु्ततय माध्यम माफथ त त्तनयत्तमत रूपमा प्रकात्तशत तथा प्रसाररत जनचतेनामलुक 
त्तवत्तभन्त्न पाठ्य एवं श्रब्य तथा श्रब्य- दृश् य सामग्रीका सचूना तथा त्तवज्ञापनहरूबाट पत्तन त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला तथा अन्त्य 

सवथसाधारण समतेमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्धमा सचेतना अत्तभवतृ्तद्ध गन े

अवसर प्राप्त भएको छ ।  
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झ. मोबाइल तथा इन्त्टरनेटजन्त्य प्रत्तवत्तधको त्तवकासल े त्तवभागल े गनुथपन े सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा 

त्तविीय लगानी त्तवरूद्ध त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला तथा अन्त्य सवथसाधारण समेतमा प्रवाह गनुथपन ेसचतेनामलूक कायथिमहरुमा 

सहजताको अवसर प्राप्त भएको छ ।  

ञ. त्तवभागको पहलमा काठमाण्डौ उपत्यका त्तभरका त्तवत्तभन्त्न वात्तणज्य बैंकहरूका शाखाहरू र मालपोत कायाथलयहरूमा 
सवथसाधारण तथा सरोकारवालाहरूले दखे्ने गरी रात्तखएका जनचतेनामलुक सचूनाहरूको फ्लेक्स त्तप्रण्ट त्तडस्प्ले बोडथ जस्ता 

सामग्रीहरूबाट त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला तथा अन्त्य सवथसाधारण समेतमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 

त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्धमा सचेतना अत्तभवतृ्तद्ध गन ेअवसर प्राप्त भएको छ ।  

ट. त्तवभागबाट उपचारात्मक एवं दण्डात्मक कायथ अन्त्तगथत त्तवत्तभन्त्न कसरूहरुको अनुसन्त्धान कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवशेष अदालतमा 

अत्तभयोजन पर दायर भएका छन । दायर भएकामध्य ेअत्तधकांश मदु्धाहरुमा त्तवभागले अत्तभयोग परमा त्तलएको मागदावी 

बमोत्तजम नै फैसला भएको सन्त्दभथबाट त्तवभागको अनुसन्त्धान कायथलाई अझ प्रभावकारी बनाउँद ैलैजानको लात्तग त्तवभागको 

जनशत्तिमा मनोबल अत्तभवतृ्तद्ध हुन जान ेदते्तखन्त्छ । 
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परिच्छेदः पााँच 

िणनीवतक कायघयोजना एिं भािी कायघवदशा 

५.१ सम्पवि शुद्धीकिण तथा आतङ्किादी वियाकलापिा वििीय लगानी वनिािण िणनीवत तथा कायघयोजना 

नेपालमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्ककारी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरू त्तनवारण गनथ सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी 

लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण त्तनयमावली २०७३ जारी गररएका छन ् । 

त्तवद्यमान फौजदारी कानूनल ेसम्पत्ति शदु्धीकरणसम्बन्त्धी कसरूका अत्तधकांश सम्बद्ध कसरूहरुलाई सम्बोधन गररसकेको अवस्था छ । 

उत्तल्लत्तखत कसरूहरुको अनुसन्त्धान, अत्तभयोजन तथा न्त्याय त्तनरुपणको लात्तग उपयिु संरचनाहरुको व्यवस्था समेत त्तवद्यमान रहकेा छन 

। तथात्तप फौजदारी न्त्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँद ैजाने रात्तरिय आवश्यकता तथा अन्त्तराथत्तरिय दाईत्वो  समतेको सन्त्दभथमा 

नेपाल र समसामत्तयक त्तवश्वको स्वभात्तवक चासोको रुपमा रहकेो सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय 

लगानीसम्बन्त्धी अपराधको प्रभावकारी त्तनवारणका लात्तग त्तवद्यमान मलुकुको रात्तरिय क्षमता थप सदुृि गनुथ आवश्यक हुन्त्छ । साथै 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुन ेत्तविीय लगानीको त्तनवारणसम्बन्त्धी नपेालको पारस्पाररक मलू्याङ्कन समते 

सम्पन्त्न भएको छ । यसै सन्त्दभथमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणसम्बन्त्धी रात्तरिय 

क्षमतालाई थप सदुृि गद ैउत्तल्लत्तखत मलू्याङ्कनबाट औल्याइएका कमी कमजोरीहरुलाई समते सम्बोधन गनथ यो पञ्चवत्तषथय "िावरिय 

िणनीवत तथा कायघयोजना २०६८-२०७३" को अवत्तध समाप्त भएपत्तन अको रणनीत्तत तथा कायथयोजना तयार नहुन्त्जेल यसै बमोत्तजम  

अगात्तड बि्नुपने सन्त्दभथमा उि रणनीत्ततक कायथयोजनामा त्तनत्तदथष्ट त्तवभागीय अत्तवभारालाई परूा गनथ त्तवभागको तफथ बाट समते कायथयोजना 

कायाथन्त्वयन कायथतात्तलका समेत तयार भई कायाथन्त्वयनमा रहकेो छ ।  

त्तवभागबाट तयार गररएको कायथयोजना कायाथन्त्वयनमा समात्तवष्ट प्रमखु व्यवस्थाहरु दहेाय अनुसार रहकेा छन । 

▪ समन्त्वय सत्तमत्तत, कायाथन्त्वयन सत्तमत्तत र उपसत्तमत्ततहरुको कायथत्तवत्तध बनाउने । 

▪ अन्त्तर त्तनकाय सम्बन्त्ध त्तवस्तार गने । 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरूको प्रभावकारी अनुसन्त्धानको लात्तग 

संयिु रुपमा अनुसन्त्धान गने संयन्त्रको व्यवस्था गन े। 

▪ कसरूको अनुसन्त्धान गन ेत्तनकायहरुको सक्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गने । 

▪ अनुसन्त्धानात्मक दक्षता र क्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गने । 

▪ जनचेतना अत्तभवतृ्तद्धसम्बन्त्धी कायथिम संचालन गने । 

 

५.२ सम्पवि शुद्धीकिण तथा आतङ्किादी वियाकलापिा वििीय लगानी वनिािण िणनीवत तथा कायघयोजनािा 

उल्लेवखत  संस्थागत व्यिस्था 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना, २०६८-२०७३ को 

कायाथन्त्वयनलाई सहज त्तकत्तसमबाट सम्पादन गनथ त्तवत्तभन्त्न संस्थागत व्यवस्था गररएको छ । यस सम्वन्त्धी प्रमखु व्यवस्थाहरुलाई दहेाय 

अनुसार उल्लेख गररएको छ । 

▪ समन्त्वय सत्तमत्तत, कायाथन्त्वयन सत्तमत्तत र उपसत्तमत्ततहरुको कायथत्तवत्तध बनाउने । 

▪ अन्त्तर त्तनकाय सम्बन्त्ध त्तवस्तार गने । 

▪ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हनुे त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरूको प्रभावकारी अनुसन्त्धानको लात्तग 

संयिु रुपमा अनुसन्त्धान गने संयन्त्रको व्यवस्था गन े। 

▪ कसरूको अनुसन्त्धान गन ेत्तनकायहरुको सक्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गने । 

▪ अनुसन्त्धानात्मक दक्षता र क्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गने । 

▪ जनचेतना अत्तभवतृ्तद्धसम्बन्त्धी कायथिम संचालन गने । 
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५.२.१ िावरिय सिन्िय सविवत*  

(क)  सत्तचव, अथथ मन्त्रालय.      संयोजक 

(ख)  सत्तचव, काननू तथा न्त्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय   सदस्य 

(ग)  सत्तचव, गहृ मन्त्रालय     सदस्य 

(घ)  सत्तचव, पररारि मन्त्रालय     सदस्य 

(ङ)  सत्तचव, प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय   सदस्य 

(च)  नायव महान्त्यायात्तधविा, महान्त्यायात्तधविाको कायाथलय  सदस्य 

(छ)  डेपटुी गभनथर, नेपाल रारि बैंक     सदस्य 

(ज)  प्रहरी महात्तनरीक्षक, नपेाल प्रहरी     सदस्य 

(झ)   प्रमखु, त्तविीय जानकारी इकाई     सत्तचव 

• ५.२.२ कायाघन्ियन सविवत* 

(क)  डेपटुी गभनथर, नेपाल रारि बैंक      संयोजक 

(ख)  प्रहरी अत्ततररि महात्तनरीक्षक, नपेाल प्रहरी    सदस्य 

(ग)  प्रहरी अत्ततररि महात्तनरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल    सदस्य 

(घ) सहसत्तचव, प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक्ो कायाथलय   सदस्य 

(ङ) सहसत्तचव, अथथ मन्त्रालय      सदस्य 

(च)  सहसत्तचव, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय     सदस्य 

(छ) सहसत्तचव, गहृ मन्त्रालय      सदस्य 

(ज) सहसत्तचव, पररारि मन्त्रालय      सदस्य 

(झ)  सहसत्तचव, अत्तख्तयार दरुुपयोग अनुसन्त्धान आयोग   सदस्य 

(ञ)  महात्तनदशेक, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग   सदस्य 

(ट)  महात्तनदशेक, आन्त्तररक राजश्व त्तवभाग    सदस्य 

(ठ) महात्तनदशेक, राजस्व अनुसन्त्धान त्तवभाग     सदस्य 

(ड)  रत्तजरिार, सहकारी त्तवभाग      सदस्य 

(ि)  महात्तनदशेक, भन्त्सार त्तवभाग      सदस्य 

(ण) कायथकारी त्तनदशेक, बैंक सपुरीवेक्षण त्तवभाग, नेपाल राष्ट बैंक   सदस्य 

(त) कायथकारी त्तनदशेक, बीमा सत्तमत्तत    सदस्य 

(थ) त्तनदशेक, त्तवत्तिय जानकारी इकाई    सदस्य 

(द) त्तनदशेक, नपेाल त्तधतोपर बोडथ      सदस्य 

(ध)  उपसत्तचव, अथथ मन्त्रालय     सदस्य सत्तचव 

• ५.२.३ कानूनी उपसविवत* 

(क)  सहसत्तचव, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय संयोजक 

(ख)  प्रत्ततत्तनत्तध, अथथ मन्त्रालय     सदस्य 

(ग)  प्रत्ततत्तनत्तध, गहृ मन्त्रालय      सदस्य 

(घ)  प्रत्ततत्तनत्तध, पररारि मन्त्रालय      सदस्य 

(ङ) प्रत्ततत्तनत्तध, महान्त्यायात्तधविाको कायाथलय    सदस्य 

(च)  प्रत्ततत्तनत्तध, नपेाल नपेाल प्रहरी      सदस्य 

(छ)  प्रत्ततत्तनत्तध, त्तवत्तिय जानकारी इकाई     सदस्य 

• ५.२.४ सुपिीिेक्षण उपसविवत* 

(क) त्तनदशेक, त्तवत्तिय जानकारी इकाई     संयोजक 

(ख)  प्रत्ततत्तनत्तध, सहकारी त्तवभाग      सदस्य 

(ग)  प्रत्ततत्तनत्तध, भतू्तमसधुार तथा व्यवस्थापन त्तवभाग   सदस्य 
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(घ)  प्रत्ततत्तनत्तध, कम्पनी रत्तजरिारको कायाथलय     सदस्य 

(ङ)  प्रत्ततत्तनत्तधहरु, सपुररवेक्षण त्तवभाग, नेपाल रारि बैंक   सदस्य 

(च)  प्रत्ततत्तनत्तध, नपेाल वीमा सत्तमत्तत     सदस्य 

(छ)  प्रत्ततत्तनत्तध, नपेाल त्तधतोपर वोडथ     सदस्य 

• ५.२.५  अनुसन्िान उपसविवत* 

(क) महात्तनदशेक, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभाग   संयोजक 

(ख)  प्रत्ततत्तनत्तध, अत्तख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग    सदस्य 

(ग)  प्रत्ततत्तनत्तध, राजस्व अनुसन्त्धान त्तवभाग     सदस्य 

(घ)  प्रत्ततत्तनत्तध, भन्त्सार त्तवभाग     सदस्य 

(ङ)  प्रत्ततत्तनत्तध, आन्त्तररक राजश्व त्तवभाग     सदस्य 

(च)  प्रत्ततत्तनत्तध, अध्यागमन त्तवभाग      सदस्य 

(छ)  प्रत्ततत्तनत्तध, महान्त्यायात्तधविाको कायाथलय   सदस्य 

(ज)  प्रत्ततत्तनत्तध, नपेाल नपेाल प्रहरी      सदस्य 

(झ)  प्रत्ततत्तनत्तध, त्तवत्तिय जानकारी इकाई     सदस्य 

• ५.२.६.  अन्तिाघवरिय सहयोग उपसविवत* 

(क)  सहसत्तचव, गहृ मन्त्रालय      संयोजक 

(ख)  प्रत्ततत्तनत्तध, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय     सदस्य 

(ग)  प्रत्ततत्तनत्तध, पररारि मन्त्रालय      सदस्य 

(घ)  प्रत्ततत्तनत्तध, नपेाल प्रहरी      सदस्य 

(ङ)  प्रत्ततत्तनत्तध, सशस्त्र प्रहरी बल      सदस्य 

(च)  प्रत्ततत्तनत्तध, त्तविीय जानकारी इकाई     सदस्य 

• ५.२.७. प्राविविक उपसविवत* 

(क)  सहसत्तचव, अथथ मन्त्रालय     संयोजक 

(ख)  प्रत्ततत्तनत्तध, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय    सदस्य 

(ग)  प्रत्ततत्तनत्तध, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्त्धान त्तवभाग   सदस्य 

(घ)  प्रत्ततत्तनत्तध, नपेाल प्रहरी     सदस्य 

(ङ)  प्रत्ततत्तनत्तध, त्तविीय जानकारी इकाई    सदस्य  

 

५.३ भािी कायघवदशा 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण गन ेसन्त्दभथमा कानून कायाथन्त्वयन गने प्रमखु त्तनकायका 

रुपमा सम्पत्ति शदु्धीकरण अनुसन्त्धान त्तवभागको भतू्तमकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन दहेाय अनुसारको भावी कायथत्तदशा अवलम्वन 

गनथ आवश्यक ठात्तनएको छ । 

• सवल कानूनी र संरचनागत त्तवकास, पररमाजथन एवं प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गन,े 

• त्तनदते्तशका एवं कायथत्तवत्तधहरु तयार गरी लाग ूगने र कायथप्रत्तिया सरलीकरण गने, 

• त्तविीय कारवाही कायथदल (FATF) का त्तसफाररसहरूको पररपालना गने, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हनुे त्तविीय लगानी त्तनवारणसम्बन्त्धी नयाँ त्तनमाथण हनु लागेको 
रणनीत्तत तथा कायथयोजनाको कायाथन्त्वयन गने,  

• सन् २०२०-२०२१ मा हुने पारस्पररक मलू्याङ्कन(Mutual Evaluation)को पवूथ तयारीका लात्तग भएको रात्तरिय 

स्वमलू्याङ्कनबाट प्राप्त स्वमलु्यांकन प्रत्ततवेदनले औल्याएका त्तवभागले गनुथपने कायथिमहरू संचालन गने, 

• साझेदारबीच प्रभावकारी समन्त्वय, सहयोग तथा सहकायथको पहल गन,े  
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• सचूना संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र त्तवशे्लषण गने प्रणाली त्तवकास, संस्थागत क्षमता र अनुसन्त्धानको प्रभावकाररता 

अत्तभवतृ्तद्ध गने, 

• सचेतनामलूक एवं प्रचारप्रसार सम्बन्त्धी प्रवधथनात्मक कायथलाई व्यापक रुपमा अगात्तड बिाउने, 

• कसरूजन्त्य सम्पत्ति व्यवस्थापन त्तवभागको स्थापना नभएसम्मको लात्तग उि त्तवभागको कायथसम्पादन गनथ आवश्यक 
व्यवस्था त्तमलाउने, 

• आफ्नै भवनको लात्तग पहल गन,े 

• त्तविीय कारवाही कायथदलका ४० वटा त्तसफाररसहरुको पररपालना गने गराउन े र नपेालको स्थलगत त्तवतगमा भएको 

पारस्पररक मलू्यांकनबाट औलँ्याइएका कमीकमजोरीहरुलाई सधुार गने,   

• त्तवभागको त्तवद्यमान संगठन संरचनालाई अनुसन्त्धान प्रभावी हनुे गरी कायथमलूक बनाउन े र अनुसन्त्धान बाहकेका 

सचेतनामलूक, प्रचारात्मक लगायतका कायथहरुमा समेत पयाथप्त ध्यान त्तदन,े 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका क्षेरमा कायथ गन ेअन्त्तराथत्तरिय समदुाय, 

साझेदार त्तनकाय एवं संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्त्वय गरी आपसी त्तहत र सहयोगका त्तवषयमा पारस्पररक समझदारी 

कायम गरी सहयोग आदान प्रदान गने, 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी अपराधका क्षरेमा उपयोग गररएका नवीन 

शैली एवं पद्धत्ततलाई पिा लगाउन सक्ने त्तकत्तसमल ेत्तवभागको संस्थागत क्षमता अत्तभवतृ्तद्ध गने, 

• त्तवभागमा कायथरत कमथचारीहरुको त्तवषयसँग सम्वत्तन्त्धत ज्ञान, सक्षमता, सीप, शलैी, कौशल र व्यावसात्तयकता अत्तभवतृ्तद्ध 

गरी कुशल, दक्ष एवं अनुसन्त्धान क्षमता भएका जनशत्ति त्तवकास गन े, 

• कमथचारीहरुमा उच्च आत्मसम्मान एवं मनोवल कायम राखी काम प्रत्तत उत्प्रेररत गराउन कायथ सम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन प्रणाली लाग ूगने , 

• कमथचारीहरुलाई सम्पत्ति शदु्धीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी क्षमता त्तवकासका 

त्तनत्तम्त स्वदशेी तथा त्तवदशेी तात्तलम, प्रत्तशक्षणको व्यवस्था गन े र ती अवसरहरुको न्त्यायोत्तचत त्तवतरणको व्यवस्था 

त्तमलाउन,े 

• स्वीकृत दरबन्त्दी अनुसारका कमथचारीहरुको पदपपतू्ततथ हनुे व्यवस्था त्तमलाउन ेर सब ैकमथचारीहरुलाई सचूना प्रत्तवत्तधमरैी 

बनाउन े, 

• आत्तथथक एवं त्तविीय अपराधका तौर तरीकाहरुमा आएको पररवतथन र प्रत्तवत्तधमा आएको त्तवकासका कारणल े पत्तन 

त्तवभागमा अनुसन्त्धान कायथका लात्तग आवश्यक त्तवज्ञ/त्तवशेषज्ञ सेवा करारमा त्तलई अनुसन्त्धान कायथलाई थप प्रभावकारी 

र नत्ततजामखुी बनाउने तफथ  ध्यान त्तदने , 

• त्तवभागल ेअनुसन्त्धान कायथलाई प्रभावकारी बनाउन ेत्तकत्तसमको सचूना प्रणालीको त्तवकास गरी सो प्रणालीमाफथ त सचूना 

संकलन, त्तवशे्लषण, प्रशोधन र उपयोग गन ेर त्तविीय जानकारी इकाइ, अथथ मन्त्रालय अन्त्तगथतका अन्त्य त्तवभागहरु, गहृ 

मन्त्रालय लगायत अन्त्य सरकारी त्तनकाय, त्तनजी क्षेर र सरोकारवाला त्तनकायहरुबाट त्तनयत्तमत रुपमा सचूना प्राप्त गन े

उपयिु सचूना सञ्जालको त्तवकास गन,े 

• सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापममा त्तविीय लगानी गन ेकायथलाई त्तनवारण गने सम्बन्त्धमा नेपालमा 
अन्त्तराथत्तरिय /क्षरेीय स्तरमा गरेको प्रत्ततवद्धता, सो बाट त्तसजथना भएको दात्तयत्व, रात्तरिय संवैधात्तनक, काननुी तथा 

न्त्यात्तयक व्यवस्था समतेको बारेमा त्तवस्ततृ अध्ययन गने । 
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अनुसूची-१ 

विभागको दिबन्दी तथा पदपूवतघको अिस्था 

 

 

िस   . 

 

पद 

 

श्रेणी 

 

सेवा 

 

समहू 

 

कुल 

दरवन्त्दी 

 

पदपूत्ततथ 

 

ररि 

अन्त्य 

त्तनकायमा 

काज 

खत्तटएको 

अन्त्य 

त्तनकायबाट 

काजमा आएको 

/ कामकाज गनथ 

तोत्तकएको 

 

करार 

कैत्तफयत 

त्तनजामती सेवा तफथ  

१ महात्तनदेशक रा .प.प्र.  प्रशासन - १ १      

२ उप महात्तनदेशक रा .प.प्र.  प्रशासन - १ ० १     

३ त्तनदेशक )उपसत्तचव(  रा .प.त्तदव्.  प्रशासन सा .प्र.  ५ ४ १     

४ त्तनदेशक )उपसत्तचव(  रा .प.त्तदव्.  प्रशासन राजश्व ३ ३      

५  त्तनदेशक (सूचना 

प्रत्तवत्तध 

   १ ० १     

६  उपन्त्यायात्तधविा रा .प.त्तदव्.  न्त्याय स .व.  १ ० १     

७  शाखा अत्तधकृत रा .प.तृ.  प्रशासन सा .प्र.  १२ १२  १   पदपूत्ततथ मध्ये १ 

जना त्तनलम्वनमा 

८  शाखा अत्तधकृत रा .प.तृ.  प्रशासन राजश्व ३ ३      

९ शाखा अत्तधकृत रा .प.तृ.  न्त्याय स .व.  २ २      

१०  लेखा अत्तधकृत रा .प.तृ.  प्रशासन लेखा १ १      

११  क.इत्तन्त्जत्तनयर  रा .प.तृ.  त्तवत्तवध - १  ० १     

१२   नायब सुब्बा रा .प.अनं.प्र.  प्रशासन सा .प्र.  १२  ७ ५     

१३   नायब सुब्बा रा .प.अनं.प्र.  न्त्याय स .व.  २ २      

१४  क. अपरेटर रा .प.अनं.प्र.  त्तवत्तवध - ५ १ ४   ३  

१५  लेखापाल रा .प.अनं.प्र.  प्रशासन लेखा १ १       

१६  खररदार  रा .प. अनं.द्वी  प्रशासन सा .प्र.  १ १       

१७  ह.स.चा. श्रेणी त्तवत्तहन नेपाल 

इत्तन्त्जत्तनयररङ 

मेकात्तनकल ५ ० ५   ५  

१८ का .स  श्रेणी त्तवत्तहन प्रशासन सा .प्र.  ११ ० ११   ६  

जम्मा ६८ ३८ ३०   १४  

नेपाल प्रहरी तफथ  

१ प्रहरी उपरीक्षक रा.प. त्तद्व. नेपाल प्रहरी  १ १      

२ प्रहरी नायब उपरीक्षक रा.प. त्तद्व. नेपाल प्रहरी  १ १      

३ प्रहरी त्तनरीक्षक रा.प.त.ृ नेपाल प्रहरी  ३ २   १   

४ प्रहरी नायब त्तनरीक्षक रा.प.अनं. 

प्रथम 

नेपाल प्रहरी  २ १      

५ प्रहरी सहायक 

त्तनरीक्षक 

रा.प.अनं. 

त्तद्वतीय 

नेपाल प्रहरी  २ १   १   

जम्मा ९ ६   २   

रात्तरिय अनुसन्त्धान त्तवभागतफथ  

१. प्रमखु अनुसन्त्धान 

अत्तधकृत 

रा.प.त्तद्व. त्तवशेष  १ ० १     

२. अनुसन्त्धान अत्तधकृत रा.प.त.ृ त्तवशेष  २ ० २     

३. अनुसन्त्धान सहायक रा.प.अनं.प्रथम त्तवशेष  २ ० २     

जम्मा ५  ५     
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अनुसूची-२  

 

 

विभागिा हालसम्ि कायघित िहावनदेशकहरुको नािािलीः 

ि.सं. नाि थि पद देवख सम्ि 

१. श्री खमुराज पञु्जाली महात्तनदशेक २०६८।०४।१२ २०६८।०८।११ 

२. श्री मतु्तिनारायण पौडेल महात्तनदशेक २०६८।०८।१४ २०६९।०१।२५ 

३. श्री राजेन्त्ि प्रसाद नेपाल महात्तनदशेक २०६९।०१।२६ २०६८।०८।०५ 

४. श्री सयूथ प्रसाद आचायथ महात्तनदशेक २०६९।०८।०६ २०७०।०४।०८ 

५. श्री अजुथन प्रसाद पोखरेल त्तन. महात्तनदशेक २०७०।०४।०९ २०७०।०८।११ 

६. श्री चडुामत्तण शमाथ महात्तनदशेक २०७०।०८।१२ २०७१।०५।२४ 

७. श्री अजुथन प्रसाद पोखरेल त्तन. महात्तनदशेक २०७१।०५।२५ २०७१।०७।१२ 

८. श्री अजुथन प्रसाद पोखरेल त्तवभागीय प्रमखु २०७१।०७।१३ २०७१।०९।१५ 

९. श्री केवल प्रसाद भण्डारी महात्तनदशेक २०७१।०९।२१ २०७२/१०/०३ 

१०. श्री दामोदर रेग्मी महात्तनदशेक २०७२/१०/०४ २०७३/०१/२४ 

११. श्री त्तकशोर जङ्ग काकी महात्तनदशेक २०७३/०१/२७ २०७३/०६/१६ 

१२. श्री जीवनप्रकाश त्तसटौला महात्तनदशेक २०७३।०६।१७ हालसम्म 
 

 

अनुसूची-३ 

 

विभागिा हाल कायघित किघचािीहरूको नािािलीः 

ि. सं. कमथचारीको नामथर पद 

१. श्री जीवनप्रकाश त्तसटौला महात्तनदशेक 

२.  श्री त्तवनोद लात्तमछान े त्तनदशेक 

३. श्री गरुुप्रसाद वाग्ल े उपन्त्यायात्तधविा 

४. श्री तेज प्रकाश प्रसाई त्तनदशेक  

५. श्री त्तदनेश शमाथ त्तनदशेक 

६. श्री सशुील प्रसाद आचायथ  त्तनदशेक  

७. श्री भीमकान्त्त शमाथ  त्तनदशेक 

८. श्री कृरण बहादरु पल्ली मगर प्रहरी उपरीक्षक 

९. श्री कृरणजी अत्तधकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक 

१०. श्री श्याम वहादरु महत शाखा अत्तधकृत 

११. श्री श्याम प्रसाद न्त्यौपाने शाखा अत्तधकृत 

१२. श्री अशोक कोइराला शाखा अत्तधकृत 

१३. श्री गोकणथ पन्त्थी शाखा अत्तधकृत 

१४. श्री राम बाव ुथापा शाखा अत्तधकृत 

१५. श्री जगन्त्नाथ दाहाल शाखा अत्तधकृत (अन्त्यर काजमा ) 

१६. श्री कमल वहादरु बस्नेत शाखा अत्तधकृत 

१७. श्री सन्त्तोष पौडेल शाखा अत्तधकृत 
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१८. श्री त्तदनेश कुमार रेग्मी शाखा अत्तधकृत (सरकारी वकील) 

१९. श्री त्तनमा त्तघत्तमरे शाखा अत्तधकृत (सरकारी वकील) 

२०. श्री वीरबल अत्तधकारी  लेखा अत्तधकृत  
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४०. श्री अनुरुप पाण्डे प्रहरी हवल्दार 

४१. श्री अनुजा रायमाझी प्रहरी जवान 
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४८. श्री डम्मरध्वज जोशी प्रहरी जवान 
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५५. श्री रमेश पाण्डे  ह.स.चा. 

५६. श्री राज ुकासलुा  ह.स.चा. 

५७. श्री पे्रम बहादरु लात्तमछान े ह.स.चा. (करार) 

५८. श्री रुपन दवेी श्रेष्ठ का.स. (करार) 
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