
यस विभागको स्िीकृत िावषिक कायिक्रम अन्तगित रहकेो सरोकारिाला विकायसँग अन्तवक्रि या तथा गोष्ठी कायिक्रमको विरन्तरता स्िुप  

यही वमवत २०७६।०२।१२ मा सम् वि शदु्धीकरण तथा आतङ्किादी वक्रयाकला मा वििीय लगािी वििारण प्रणालीसँग सम्बवन्ित 

काििु कायािन्ियि विकायहुप, वििीय जािकारी इकाई तथा विशेष सरकारी िकील कायािलय लगायतका विकायबीच अन्तवक्रि या 

कायिक्रम सम् न्ि भएको छ। उक्त कायिक्रममा प्रिािमन्री तथा मवन्र ररषदक्ो कायािलय,अवततयार दुुप योग अिसुन्िाि आयोग, 

वििीय जािकारी इकाई, विशेष सरकारी िकील कायािलय, राजस्ि अिसुन्िाि विभाग, आन्तररक राजश्व विभाग र सो मातहतका ठूला 

करदाता कायािलय एिं मध्यमस्तरीय करदाता कायािलय, रावरिय विकुञ्ज तथा िन्यजन्तु आरक्ष विभाग, िे ाल प्रहरीका केन्रीय 

अिसुन्िाि ब्यरुो, लाग ुऔषि वियन्रण ब्यरुो, विशेष ब्यरुो, मािि बेचवबखि ब्यरुो र महािगरीय अ राि महाशाखा तथा यस 

विभागमा कायिरत कमिचारी समते गरी ९९ जिाको उ वस्थवत रहकेो वथयो । कायिक्रमको शुुपिातमा विभागका महाविदशेक श्री 

ुप िारायण भट्टराईले सहभागीको स्िागत गद ै कायिक्रमको उद्दशे्यमावथ प्रकाश  ािुिभएको वथयो । कायिक्रममा महान्यायावििक्ताको 

कायािलयका सह न्यायावििक्ता श्री खमेराज ज्ञिाली, वििीय जािकारी इकाईका प्रमखु राम ु  ौडेल र हाल AML Cell, अथि 

मन्रालयमा कायिरत श्री हररकुमार ि ेालले आ-आफ्िो कायि र प्रस्तुत गिुिभएको वथयो । प्रस्तुतीकरण तथा सो  श्चात भएको 

अन्तवक्रि याको क्रममा सम् वि शदु्धीकरण तथा आतङ्किादी वक्रयाकला मा वििीय लगािी वििारणमा वििीय जािकारी इकाईको 

भवूमका, सचूक संस्था एिं वतिका वियमिकारी विकायले Financial Intelligence को वसजििामा विभाउि ुिे दावयत्ि, सम् वि 
शदु्धीकरणको कसरू तथा यसका सम्िद्ध कसरूको अिसुन्िाि तथा अवभयोजि प्रवक्रया एिं सो क्रममा ध्याि  रु् याउि ुिे  क्षहुप, 

सम् वि शदु्धीकरणको कसरू र सम्िद्ध कसरूबीचको अन्तरसम्बन्ि एिं त्यसबाट वसवजित काििु कायािन्ियि विकायबीच समन्िय र 

सहकायिको आिश्यकता, िे ालको सि ्२०२०/२१ मा हुि लागेको  ारस् ररक मलू्याङ्कि तथा त्यसका लावग सबै विकायले गिुि ि े

तयारी लगायतका विषयमा घिीभतू छलफल भएको वथयो । कायि र प्रस्तुतकतािहुपले सहभागीले राखकेा वजज्ञासाको समािाि समते 

गिुिभएको वथयो । प्रिािमन्री तथा मवन्र ररषदक्ो कायािलयका सवचि एिं रावरिय समन्िय सवमवतका संयोजक श्री विरणपु्रसाद 

लम्सालले सबै सरोकारिाला विकायको साझा र सामवूहक प्रयासको आिश्यकतामा जोड वददै ँआफ्िो मन्तव्यसवहत कायिक्रमको 

समा ि गिुिभएको वथयो । 

 



 

 





 


