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सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी 
रात्तरिय रणनीनत तथा कायययोजना (२०७६-२०८१) 

१.१ परृठभनूम 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा हनु े क्रविीय लगानी क्रवश्वव्यापी 
समस्याको रूपमा रहेको छ । आपरानधक काययबाट आत्तजयत सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा 
आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीसम्बन्धी अपराध नवीनतम ् प्रकृनतका आनथयक 
अपराध हनु ् । यी अपराधहरू ननयन्रण गनय रात्तरिय र अन्तरायत्तरिय रूपमा नै साझा 
प्रयासहरू हुुँदै आएका छन ् । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी 
क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण गने काययलाई उच्च प्राथनमकतामा राखी तजुयमा 
गरेको प्रथम रात्तरिय रणनीनत तथा कायययोजना (२०६८-२०७३) कायायन्वयन सम्पन्न 
गरेको छ । यससुँग सम्बत्तन्धत नीनत, काननुहरू, सिंस्थागत सिंयन्र, अन्तरायत्तरिय सत्तन्ध 
सम्झौताहरू कायायन्वयन गरी यस क्षेरमा उल्लेख्य उपलत्तधधहरू समेत हानसल गररएको 
सन्दभयमा यस काययलाई अझ व्यवत्तस्थत गनय दोस्रो रणनीनत तथा कायययोजना (२०७६-८१) 
तजुयमा गररएको छ । 

१.२ वतयमान अवस्था  

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण गनय 
अन्तरायत्तरिय क्षेरबाट प्रयासहरू हुुँदै आएका छन ्। सन ्१९८९ मा सम्पत्ति शदु्धीकरण 
ननवारण गने सम्बन्धमा क्रवत्तशरटीकृत अन्तर सरकारी सिंस्थाको रूपमा क्रविीय कारबाही 
काययदल (Financial Action Task Force- FATF) गठन भयो र सन ् २००१ मा उक्त 
काययदलको काययक्षेरमा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा हनु ेक्रविीय लगानीलाई समेत समावेश 
गररएको छ। यसले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी 
ननवारणको क्रवश्वव्यापी मापदण्ड ननधायरण गने कामका अनतररक्त सदस्य रारिहरूबाट 
मापदण्ड पालनाको मूल्याङ्कन, सिंस्थागत सदुृढीकरणमा सहयोग र ननयमनसम्बन्धी कायय गदै 
आएको छ। एनसया प्रशान्त क्षेरका मलुकुहरूबीच सम्पत्ति शदु्धीकरण एविं आतङ  कवादी 
क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी काययमा साझा अवधारणा क्रवकास गने र 
ऐक्यबद्ध भई कारबाही अगानड बढाउन एनसया प्रशान्त क्षेर समूह (Asia Pacific Group on 

Money Laundering- (APG) गठन भई काययरत रहेको छ। सन ् २००२ मा एनसया 
प्रशान्त क्षेर समूहको सदस्य भएपनछ नेपाल सरकारले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा 
आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण गनय आवश्यक नीनतगत, काननुी र 
सिंस्थागत व्यवस्थाहरू गदै आएको छ।   

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीसम्बन्धी अपराध 
ननवारण गनय सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउत्तन्िङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शदु्धीकरण 
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(मनन लाउत्तन्िङ्ग) ननयमावली, २०७३ र सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनन लाउत्तन्िङ्ग) ननवारण 
(सूचीकृत व्यत्तक्त, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) ननयमावली, २०७० लागू 
गररएको छ। सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण 
रणनीनत तथा कायययोजना (२०६८–२०७३) कायायन्वयन गररसक्रकएको छ। 

 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीसम्बन्धी अपराध 
ननवारण गने नसलनसलामा नेपालले सन ् २००२ मा एनसया प्यानसक्रिक ग्रपु अन मनन 
लाउन्िीङ (APG), सन ्२०१५ मा एगमन्ट ग्रपु अि िाइनात्तन्सयल इन्टेनलजेन्स ्यनुनट्स, 
सन ् २०१७ मा एसेट्स ् ररकभरी इन्टरएजेन्सी नेटवकय -एनसया प्यानसक्रिक (ARIN-AP) 
जस्ता क्रवत्तशत्तरटकृत अन्तरायत्तरिय तथा क्षेरीय सिंस्थाको सदस्यता नलएको छ । नेपाल सिंयकु्त 
रारिसिंघको लागू औषध तथा मनोत्तिपक पदाथयको अवैधाननक ओसारप्रसार क्रवरूद्धको 
महासत्तन्ध, १९८८; सिंयकु्त रारिसिंघको आतङ्कवादमा क्रविीय लगानी दमनसम्बन्धी महासत्तन्ध, 

१९९९; सिंयकु्त रारिसिंघको बहदेुशीय सङ्गठठत अपराध क्रवरूद्धको महासत्तन्ध, २०००; सिंयकु्त 
रारिसिंघको भ्ररटाचार क्रवरूद्धको महासत्तन्ध, २००३; दत्तक्षण एनसयाली क्षरेीय सहयोग 
सिंगठनको  आतङ्कवाद दमन क्रवरूद्धको महासत्तन्ध, १९८७ र सोको आतङ्कवादमा क्रविीय 
लगानी दमनसम्बन्धी प्रोटोकल, २००४; क्रवनमस्टेकको अन्तरायत्तरिय आतङ्कवाद, बहरुात्तरिय 
सिंगठठत अपराध तथा लागू औषधको गैरकाननुी ओसारपसारसम्बन्धी महासत्तन्ध, २००९ 
जस्ता महासत्तन्धहरूको पक्षरारि भएको छ।  

 

सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी 
काययका लानग अन्तर ननकाय नबच समन्वय गनय र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सझुाव 
ठदन रात्तरिय समन्वय सनमनत र रात्तरिय जोत्तखम मूल्याङ्कन सक्रहत सनमनतको काययलाई सहयोग 
परु ् याउन कायायन्वयन सनमनतको व्यवस्था गररएको छ। साथै, ननयमनकारी ननकाय, क्रविीय 
जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान क्रवभाग तथा पारस्पररक काननुी सहायता 
केन्रीय अनधकारीको समेत व्यवस्था गररएको छ। ननयमनकारी ननकायबाट आवश्यक 
ननदेशन जारी भई सपुररवेक्षण कायय अगानड बढेका छन।् नगद कारोबार व्यवत्तस्थत गनय 
कारोबारमा सीमाङ्कनको व्यवस्था गररएको छ।  

 

१.३. रात्तरिय जोत्तखम, मूल्याङ्कन २०१६ र स्वःमूल्याङ्कन, २०१८  

नेपालले सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  ककवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण 
सम्बन्धमा गररएका मूल्याङ्कनबाट देत्तखएका जोत्तखम न्यूनीकरण गनय आवश्यक कदमहरू 
उठाएको छ। यसका अनतररक्त स्वमूल्याङ्कन प्रनतवेदन (सन ् २०१८) ले समग्र काननुी, 
सिंस्थागत र कायायन्वयन क्षेरमा भएका बहृत ् तथा सूक्ष्म अवस्थालाई प्रनतनबत्तम्बत गरेको 
छ। रात्तरिय जोत्तखम मूल्याङ्कन, २०१६ को प्रनतवेदनले देहायवमोत्तजम जोत्तखमका क्षेरहरू 
पक्रहचान गरेको छः 
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क) उच्च जोत्तखमका क्षेरहरूः भ्ररटाचार, कर छली, मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार 

(वैदेत्तशक रोजगारीमा मानव तस्करीसमेत) र तस्करी तथा कालोबजारी ।  

ख) मध्यम जोत्तखमका क्षेरहरूः लागूऔषध ओसार पसार, सिंगठठत अपराध, जबरजस्ती चन्दा 
असूली, ठगी, बैंक्रकङ्ग कसरु, मरुा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथा 
अपहरण, चोरी-डकैती, बहमूुल्य वस्तहुरूको गैरकाननुी ओसार पसार, क्रकते, जालसाजी  र 
नभरी कारोबार (Insider Trading) ।  

ग) न्यून जोत्तखमका क्षेरहरूः हातहनतयारको अवैध व्यापार र आतङ  कवाद । 

 

१.४  चनुौतीहरू 

नेपालले पनछल्लो दशकमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानी ननवारणका क्षेरमा उल्लेखनीय प्रगनत हानसल गरेको भएता पनन क्षेरगत व्यापकता 
र साधनस्रोतको सीनमतता क्रवश्लेषणका आधारमा ननम्नानसुार चनुौतीहरू देत्तखन्छन ्: 

 नीनतगत, काननुी, सिंस्थागत एविं काययगत सधुारका प्रयासलाइय जोत्तखमका आधारमा अत्तघ 
बढाउने । 

 क्रविीय तथा गैरक्रविीय क्षेरमा ननरोधात्मक उपायहरूलाइय प्रभावकारी रूपमा लागू गनय 
यससुँग सम्बत्तन्धत सम्पूणय सिंयन्रहरूलाई मजबतु बनाउन े। 

 ननयमन तथा सपुररवेक्षण प्रणालीलाइय प्रभावकारी र पररणाममखुी बनाउने। 

 सूचक सिंस्थाको आन्तररक सबलीकरण, जोत्तखम पक्रहचान तथा व्यवस्थापन, अनगुमन तथा 
शङ  कास्पद कारोबारको पक्रहचान एविं प्रनतवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े। 

 सूचक सिंस्थाहरूबाट क्रविीय जानकारी एकाइमा शङ  कास्पद कारोबारको प्रनतवेदन गने 
व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन।े 

 क्रविीय जानकारी एकाइको सिंस्थागत तथा क्रवश्लेषणात्मक क्षमतामा अनभवतृ्तद्ध गने । 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान क्रवभागलगायत अन्य अनसुन्धान गने ननकायको क्रविीय 
अनसुन्धान र समन्वयमा रणनीनतक सधुार गने । 

 अनभयोजन र न्याय ननरूपणको क्षेरमा क्रविीय अपराधको प्रकृनत र गम्भीरताअनसुारको 
सिंरचनात्मक सधुार गने । 

 क्रविीय अपराध ननयन्रणमा रात्तरिय एविं अन्तरात्तरिय सहयोग आदान प्रदान र समन्वयलाई प्रभावकारी 
बनाउने ।  

 अनौपचाररक क्षेरलाइय अथयतन्रको औपचाररक दायरामा ल्याउने, क्रवद्यतुीय कारोबारलाइय 
प्रोत्साहन गरी  नगद कारोबारलाइय ननरूत्साक्रहत गने । 
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 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी 
मूल्य, मान्यता र पद्धनतलाइय समय सापेक्ष रूपमा आन्तररकीकरण गदै जोत्तखममा आधाररत 
बनाउने । 

 साधनस्रोतको पयायप्त व्यवस्था गरी जनशत्तक्तको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गने ।   

 

 

१.५ रणनीनतको आवश्यकता 

नेपालमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणको 
काययलाई प्रभावकारी बनाउन क्रवगतदेत्तख नै क्रवनभन्न नीनतगत, काननुी एविं सिंस्थागत 
व्यवस्थाहरू लागू गररएका छन।् यी व्यवस्थाहरूको कायायन्वयनलाई सिल बनाउन 
सम्बद्ध ननकायलाई त्तजम्मेवार बनाउने र ननयनमत रूपमा प्रगनतको समीक्षा गदै सधुारका 
काययलाई अत्तघ बढाउने उदे्दश्यले जारी गररएको "सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी 
क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण रणनीनत तथा कायययोजना  (२०६८-२०७३)" को 
समयावनध समाप्त भएको समेत तीन वषय  पूरा भइसकेको छ। 

यसैबीच क्रविीय कारबाही काययदल (FATF) ले  सन ्२०१२ मा जारी गरेको सम्पत्ति 
शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी पररमात्तजयत 
एविं एकीकृत मापदण्ड र सो मापदण्डको प्रभावकारी पालना एविं कायायन्वयनका लानग सन ्
२०१३ मा जारी गररएको नयाुँ पारस्पररक मूल्याङ्कन पद्धनत (Assessment Methodology) 

को पररनधनभर रहेर आन्तररक रूपमा धेरै गहृकायय गनुयपने भएको छ। यसै सन्दभयमा 
रात्तरिय जोत्तखम मूल्याङ्कन, २०१६ र स्वमूल्याङ्कन, २०१८ का प्रनतवेदनहरूमा सम्पत्ति 
शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणका सम्बन्धमा 
नेपालका जोत्तखमका क्षेरहरू पक्रहचान गररएको र सोही आधारमा सधुारका काययहरूलाई 
थप तीव्रता ठदनपुने भएकाले समेत यो रणनीनत तथा कायययोजना जारी गररएको हो। 

२.१ रात्तरिय रणनीनत तथा कायययोजना 

यो रणनीनत तथा कायययोजना सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानी ननवारणसम्बन्धी मूल्य, मान्यता, नीनतगत तथा काननुी व्यवस्था, रात्तरिय 
आवश्यकता, जोत्तखम मूल्याङ्कन, स्व-मूल्याङ्कन तथा पारस्पररक मूल्याङ्कनका प्रनतवेदन, 

हालसम्मका उपलत्तधध तथा चनुौनतलाई आधार मानी तयार गररएको छ । रणनीनतको 
सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीनत, कायययोजना, सिंस्थागत व्यवस्था, कायायन्वयन एविं अनगुमन 
प्रणाली ननम्नअनसुार ननधायरण गररएको छ: 

 

 



5 

 

२.२ सोच, लक्ष्य र उद्दशे्य 

क) सोच 

क्रविीय प्रणाली तथा समग्र अथयतन्रलाई क्रविीय अपराधको जोत्तखमबाट सिंरक्षण 
गदै स्थाक्रयत्व प्रवद्धयन गने। 

ख) लक्ष्य : 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीको ननयमन र 
सपुररवेक्षणलाई जोत्तखममा आधाररत बनाउने।  

 क्रविीय अपराधको प्रभावकारी क्रवश्लेषण, अनसुन्धान, तहक्रककात र अनभयोजन सनुनत्तश्चत 
गने ।  

 अपराध ननयन्रण र क्रविीय प्रणालीको सम्वद्धयनमा रात्तरिय एविं अन्तरायत्तरिय क्षेरमा 
समन्वय र सहकायय गने । 

ग) उद्दशे्य र रणनीनत  

उद्दशे्य निं. १: सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीको जोत्तखम 
मूल्याङ्कन गरी जोत्तखममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गने । 

रणनीनतहरू: 

१.१. जोत्तखम मूल्याङ्कनलाई ननयनमत रूपमा अद्यावनधक गने । 

१.२. जोत्तखम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पररणामहरूको आधारमा नीनत तथा काययिम तयार 
गरी कायायन्वयन गने गराउन े। 

१.३. जोत्तखममा आधाररत अनसुन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।   

१.४. जोत्तखममा आधाररत प्रणालीका आधारमा स्रोतको क्रवननयोजन तथा व्यवस्थापन 
गने। 

उद्दशे्य निं. २:  काननुी तथा सिंस्थागत सिंरचनालाइय अन्तरात्तरिय मान्यता सापेत्तक्षत बनाई सदुृढ 
गने। 

रणनीनतहरू: 

२.१.  सिंस्थागत क्षमता सदुृढीकरण गने ।  

२.२. काननुी सिंरचनामा सधुार गने । 

उद्दशे्य निं. ३:  वास्तक्रवक धनी (Beneficial Ownership) सुँग सम्बत्तन्धत सूचना सङ्कलन तथा 
व्यवस्थापन गने। 
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रणनीनतहरू: 

३.१. वास्तक्रवक धनीसुँग सम्बत्तन्धत सूचना बहआुयानमक तररकाले सङ्कलन गने। 

३.२. वास्तक्रवक धनीसुँग सम्बत्तन्धत प्रणालीको क्रवषशे अनगुमन हनु ेव्यवस्था गने। 

३.३. वास्तक्रवक धनीसम्बन्धी सूचनामा पहुुँच ठदन ेसिंयन्रको क्रवकास गने। 

उद्दशे्य निं. ४:  क्रविीय प्रणाली तथा अथयतन्रको सरुक्षाका लानग ननरोधात्मक तथा ननयमनकारी 
उपायहरू सघन रूपमा लागू गने। 

रणनीनतहरू: 

४.१. सूचक सिंस्थाले जोत्तखममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गरेको सनुनत्तश्चत गने, 

४.२. जोत्तखममा आधाररत ननयमन र सपुररवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने। 

४.३. क्रविीय क्षेरको सदाचाररता प्रवद्धयनका उपायहरू अवलम्बन गने।   

उद्दशे्य निं. ५: आतङ  कबाद, आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा आम क्रवनाशका हातहनतयार ननमायण 
तथा क्रवस्तारमा हनुे क्रविीय लगानी रोकावट, दमन तथा ननवारण गने। 

रणनीनतहरू: 

५.१. आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीसम्बन्धी सकु्ष्म ननगरानी वढाउने/ सूचना 
प्राप्त गने।  

५.२. आम क्रवनाशकारी हातहनतयारको ननमायण तथा ओसारपसारमा सूक्ष्म ननगरानी गने ।   

५.३. आतङ  कवादी क्रियाकलापका क्रवरूद्ध प्रनतरोधात्मक क्षमता अनभवतृ्तद्ध गरी 
ननयन्रणात्मक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने।   

उद्दशे्य निं. ६: क्रविीय जानकारी एकाइको कायायत्मक स्वायिता र क्रवश्लेषणात्मक क्षमता 
अनभवतृ्तद्ध गरी प्रभावकाररता बढाउने। 

रणनीनतहरू: 

६.१. क्रविीय जानकारी एकाइलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई व्यवस्थापकीय स्वयिता 
प्रदान गने।  

६.२. क्रविीय जानकारी एकाइले क्रवनभन्न क्रवषय क्रवज्ञहरूको सेवा नलन सक्ने व्यवस्था 
नमलाउने। 

६.३. क्रविीय जानकारी एकाइको सूचना सङ्कलन एविं क्रवश्लेषणको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गने।   
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उद्दशे्य निं. ७. क्रविीय अपराध अनसुन्धान तथा अनभयोजनको लानग सघन रूपमा क्षमता अनभवतृ्तद्ध 
गने। 

रणनीनतहरू: 

७.१. अनसुन्धानमा सिंलग्न जनशत्तक्तको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गरी वैज्ञाननक अनसुन्धान 
पद्धनतको क्रवकास गने ।  

७.२. सम्बत्तन्धत ननकायहरू नबच समन्वय अनभवतृ्तद्ध गरी अनसुन्धान तथा अनभयोजन 
काययलाई प्रभावकारी बनाउन े। 

७.३. मरुा तथा धारक क्रवननमय अनधकारपर (Promissory Note) को घोषणा पद्धनतको 
क्रवस्तार गने ।  

उद्दशे्य निं. ८: कसरुजन्य सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण र जितसम्बन्धी काययको व्यवस्थापन गने । 

रणनीनतहरू 

८.१. कसरुजन्य सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण र जितसम्बन्धी काननुी व्यवस्थालाई 
प्रभावकारी कायायन्वयन गने । 

८.२. कसरुजन्य सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण र जितसम्बन्धी अनभलेख व्यवस्थापन गने। 

उद्दशे्य निं. ९: अपराध ननयन्रणको लानग पारस्पररक काननुी सहायता, सपदुयगी तथा अन्य 
अन्तरायत्तरिय सहयोग आदान प्रदानको सिंयन्रलाई िराक्रकलो बनाउन।े 

रणनीनतहरूः 

९.१. अपराध ननयन्रणमा क्रवदेशी मलुकु तथा अन्तरायत्तरिय सिंस्थाहरूसुँग सहकायय र 
सहयोग क्रवस्तार गने।  

९.२. जोत्तखमका आधारमा अन्तरायत्तरिय सहयोगका सिंयन्रहरूको प्रभावकारी पररचालन 
गने। 

९.२. पारस्पररक काननुी सहायतासम्बन्धी सत्तन्ध/सम्झौताको प्रक्रिया अगानड बढाउने। 

उद्दशे्य निं. १०: रणनीनत तथा कायययोजना कायायन्वयन गरी समग्र प्रणालीलाई सिल बनाउन 
सम्पूणय प्रयास केत्तन्रत गने । 

रणनीनतहरूः 

१०.१. प्रवद्धयनात्मक काययिमहरू सञ् चालन गने ।  

१०२.  कायायन्वयन तहको समन्वय प्रणाली र सिंयन्रहरूलाई मजबतु तलु्याउने। 
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१०.३. रणनीनत तथा कायययोजनालाई मूल प्रवाहीकरण गने।  

१०.४. AML/CFT पारस्पररक मूल्याङ्कन २०७७/७८ को तयारी गने। 
 

२.३ रणनीनत कायायन्वयनको कायययोजना 

मानथ २.२ मा उत्तल्लत्तखत उदे्दश्य र रणनीनतमा आधाररत भई तयार गररएको कायययोजना 
अनसूुची-१ मा समावेश गररएको छ। कायययोजनालाई कायायन्वयन गनय क्रवनभन्न तह 
अन्तगयतका क्रियाकलाप, नेततृ्वदायी ननकाय, सहयोगी ननकाय तथा समयसीमा समेत 
पररभाक्रषत गररएको छ। यी क्रियाकलापहरूको कायायन्वयन हुुँदा रणनीनतको  सोच, लक्ष्य 
र उदे्दश्यहरू पूरा हनुे अपेक्षा गररएको छ ।  

३. कायायन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

३.१. कायायन्वयनको सिंस्थागत व्यवस्था 

यो रणनीनत तथा कायययोजनाको कायायन्वयनलाई व्यवत्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति 
शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ ले व्यवस्था गरेका सिंरचनाहरूको 
अनतररक्त थप सिंरचनाहरू तथा सनमनतहरूको व्यवस्था गररएको छ। ती सिंरचनाहरू 
ननम्नानसुार रहेका छन ्: 

३.१.१. पनुरावलोकन पररषद्को  गठन, काम, कतयव्य र अनधकार: 

क. रात्तरिय पनुरावलोकन पररषद्  

 अथयमन्री-                अध्यक्ष 

 महान्यायानधवक्ता-           सदस्य 

 मखु्यसत्तचव-               सदस्य 

 नेपाल रारि बैंकका गभनयर-    सदस्य 

 सत्तचव, अथय मन्रालय -        सदस्य 

 रात्तरिय समन्वय सनमनतका सिंयोजक -   सदस्य-सत्तचव 

 

ख. काम, कतयव्य र अनधकारः  

 रात्तरिय नीनत, रणनीनत तथा काननुहरूको कायायन्वयनको पनुरावलोकन गने। 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी 
ननवारणसम्बन्धी रात्तरिय दृत्तरटकोण ननधायरण गने। 

 प्रभावकारी कायायन्वयनको लानग आवश्यक ननदेशन तथा सझुाब ठदन।े  
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 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी 
ननवारणसम्बन्धी वाक्रषयक प्रनतवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गने । 

३.१.३. ननयामक समन्वय सिंयन्रको गठन, काम, कतयव्य र अनधकार: 

क. ननयामक समन्वय सिंयन्र  

 गभनयर, नेपाल रारि बैंक -                  सिंयोजक 

 सिंयोजक, अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र  -       सदस्य 

 अध्यक्ष, नेपाल नधतोपर बोडय -        सदस्य 

 अध्यक्ष, बीमा सनमनत -               सदस्य 

 प्रमखु, सहकारी क्रवभाग -              सदस्य 

 प्रमखु, गैरक्रविीय व्यवसायी तथा पेसाकमॉका ननयामक                            

ननकायका (आवश्यकतानसुार आमत्तन्रत गनय सक्रकन)े-       सदस्य 

 सहसत्तचव, अथय मन्रालय-              सदस्य 

 प्रमखु, क्रविीय जानकारी एकाइ-         सदस्य 

 नेपाल रारि बैंक गभनयरको कायायलय –    सत्तचवालय 

ख. काम, कतयव्य र अनधकारः  

 ननरोधात्मक तथा ननयामक क्षेरमा रात्तरिय नीनत, रणनीनत तथा काननुहरूको 
कायायन्वयनको समन्वय गने, 

 जोत्तखमका आधारमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानी ननवारणसम्बन्धी ननयामकीय दृत्तरटकोण ननधायरण गरी ननरोधात्मक एविं 
ननयन्रणात्मक क्रवनधको सनुनत्तश्चत गने, गराउन,े  

 क्रविीय जानकारी एकाइको साधन स्रोत, क्षेरगत प्रनतनननधत्वसक्रहतको पयायप्त 
जनशत्तक्त व्यवस्था र कायायत्मक स्वायिताको सनुनत्तश्चतता गने, 

 ननयामकीय क्षेरको काययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी वाक्रषयक प्रनतवेदन रात्तरिय 
पनुरावलोकन सनमनतसमक्ष पेस गने । 

 

३.१.४. अनसुन्धान समन्वय सिंयन्रको गठन, काम, कतयव्य र अनधकार : 

क. अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र, 

नायब महान्यायानधवक्ता, महान्यायानधवक्ताको कायायलय-  सिंयोजक 

सहसत्तचव, अत्तख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग-  सदस्य 

सहसत्तचव, रात्तरिय सतकय ता केन्र- सदस्य 

प्रमखु, कसरुजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन क्रवभाग-  सदस्य 

प्रनतनननध, िैसला कायायन्वयन ननदेशनालय, सवोच्च अदालत-  सदस्य 
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प्रमखु, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान क्रवभाग- सदस्य 

प्रमखु, क्रविीय जानकारी एकाइ- सदस्य 

प्रनतनननध, अन्य अनसुन्धानकारी ननकाय (आवश्यकतानसुार)-  सदस्य 

महान्यायानधवक्ताको कायायलय -  सत्तचवालय 

ख. काम, कतयव्य र अनधकारः 

 अनसुन्धान, अनभयोजन तथा न्याय ननरूपण क्षेरमा नीनत, रणनीनत तथा 
काननुहरूको कायायन्वयनको समन्वय गने, 

 जोत्तखमका आधारमा मलुकुको क्रविीय अपराध क्रवरूद्धको दृत्तरटकोण ननधायरण गरी 
ननयन्रणात्मक क्रवनध सनुनत्तश्चत गने गराउने,  

 जोत्तखमयकु्त क्षेरमा अनसुन्धान र अनभयोजनको क्रवनध सनुनत्तश्चत गने 

 क्षेरगत काययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी वाक्रषयक प्रनतवेदन रात्तरिय पनुरावलोकन 
पररषद्समक्ष पेस गने । 

 

३.१.५. आतङ्कवाद प्रनतरोध सिंयन्रको गठन, काम, कतयव्य र अनधकार : 

क. आतङ  कवाद प्रनतरोध सिंयन्र  

 सत्तचव – गहृ मन्रालय :       सिंयोजक 

 रथी, नेपाली सेनाः                      सदस्य 

 प्रमखु, नेपाल प्रहरीः                       सदस्य 

 प्रमखु, सशस्र प्रहरी बल नेपालः       सदस्य 

 प्रमखु, रात्तरिय अनसुन्धान क्रवभागः       सदस्य                                

 सहसत्तचव, प्रधानमन्री तथा मत्तन्रपररषद्को कायायलयः              सदस्य 

 सहसत्तचव,  पररारि मन्रालयः            सदस्य 

 प्रमखु, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान क्रवभाग:    सदस्य 

 प्रमखु, क्रविीय जानकारी एकाइः      सदस्य                                                  

 नेपाल प्रहरी-            सत्तचवालय 

 

ख. काम, कतयव्य र अनधकारः  

 आतङ  कवाद क्रवरूद्ध मलुकुको दृत्तरटकोण ननधायरण गरी ननयन्रणात्मक क्रवनध 
सनुनत्तश्चत गने गराउन,े  

 आतङ  कवाद, आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण, आम क्रवनाशका 
हातहनतयारको ननमायण क्रवस्तार एविं लगानी प्रनतरोध, सिंयकु्त रारिसिंघ सरुक्षा 
पररषद्का लत्तक्षत क्रविीय कारवाही वा त्यस्तै अन्य सूचीसुँग सम्बत्तन्धत क्रवषयको 
कायायन्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गने, 
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 क्षेरगत काययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी वाक्रषयक प्रनतवेदन रात्तरिय पनुरावलोकन 
पररषद्समक्ष पेस गने। 

 

३.२ रणनीनत तथा कायययोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

यो रणनीनत तथा कायययोजनालाई कायायन्वयन गदाय यसको ननयनमत रूपमा अनगुमन, 
मूल्याङ्कन एविं त्यसको प्रनतवेदन गनय देहायबमोत्तजमको व्यवस्था नमलाइएको छ। 

 

३.२.१ अनगुमन व्यवस्था 

यो रणनीनतको कायायन्वयनको ननयनमत अनगुमनको कायय प्रधानमन्री तथा मत्तन्रपररषद्को 
कायायलयबाट हनुेछ। प्रत्येक ननयमनकारी ननकायले आफ्नो ननयमन क्षेरनभर ननयनमत 
अनगुमन गनेछन ् । अनगुमनबाट देत्तखएका सधुार गनुयपने कामहरूको हकमा ननयामक 
ननकायहरूले आवश्यक ननदेशन जारी गनेछन ्।  

 

३.२.२ आवनधक मूल्याङ्कन प्रनतवेदनसम्बन्धी व्यवस्था 

यो रणनीनत तथा कायययोजनाले ननधायरण गरेका क्रियाकलापहरूको काययन्वयनमा भएको 
प्रगनतका सम्बन्धमा सम्पूणय ननयमनकारी ननकाय, अनसुन्धानकारी ननकाय एविं अन्य सम्बद्ध 
ननकाय तथा सूचक सिंस्थाहरूको काययसम्पादनको आवनधक रूपमा समीक्षा गने गराउने 
व्यवस्था गररएको छ। यी सबै ननकायबाट मानसक तथा वाक्रषयक प्रगनत क्रववरण रात्तरिय 
समन्वय सनमनतमा पेस गररनेछ । 

३.२.३ वाक्रषयक प्रनतवेदन 

मलुतः ननयामक समन्वय सिंयन्र, अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र र आतङ  कवाद प्रनतरोध 
सिंयन्रबाट रात्तरिय पनुरावलोकन पररषद्  मा पेस भएका प्रनतवेदनहरू र सम्पत्ति शदु्धीकरण 
तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रात्तरिय रणनीनत तथा 
कायययोजनाको ननयमनकारी ननकाय, अनसुन्धानकारी ननकाय र अन्य सम्बद्ध ननकाय र 
सूचक सिंस्थाबाट पेस भएको वाक्रषयक प्रनतवेदनका आधारमा रात्तरिय समन्वय सनमनतले समग्र 
वाक्रषयक प्रनतवेदन तयार गरी स्वीकृनतको लानग रात्तरिय पनुरावलोकन पररषद्  मा पेस गनेछ।  

 

३.३ अपेत्तक्षत उपलत्तधध  

यो रणनीनत तथा कायययोजनाको सिल कायायन्वयनले क्रविीय अपराधलाई कठोरतापूवयक 
कारबाहीको दायरामा ल्याई मलुकुमा क्रविीय अपराध हनु नठदन,े अनौपचाररक क्षेरलाई 
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औपचाररक अथयतन्रको मूलप्रवाहमा ल्याउने, क्रवदेशी लगानीकतायको क्रवश्वास वतृ्तद्ध गरी 
समदृ्ध नेपाल र सखुी नेपालीको रात्तरिय आकािंक्षा साकार पाने लगायत सशुासनको 
अनभयानलाई टेवा परु ् याउन े अपेक्षा गररएको छ । िलस्वरूप नेपालको क्रविीय क्षेरको 
स्थाक्रयत्वमा महत्त्वपूणय योगदान पगुी मलुकुकै अन्तरायत्तरिय साखमा थप अनभवतृ्तद्ध हनु े
क्रवश्वास गररएको छ। 

 

३.४ रणनीनत तथा कायययोजनाको कायायन्वयनमा स्रोत साधनको व्यवस्था 

यस रणनीनत तथा कायययोजनाको कायायन्वयनको लानग आवश्यक पने रकम सम्बत्तन्धत 
ननकायहरूले आफ्नो आन्तररक बजेटबाट व्यवस्थापन गनुयपनेछ। क्रवशेष काययको लानग थप 
रकम आवश्यक पने क्रवषयमा अथय मन्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन गनेछ।  

३.५ रणनीनत तथा कायययोजनाको सिंशोधन र पररमाजयन 

यो रणनीनत तथा कायययोजना पाुँच वषयनभर (२०७६-२०८१) कायायन्वयन गररनेछ। 
रणनीनत तथा कायययोजना कायायन्वयन गदै जाुँदा कुनै क्रवषयमा सिंशोधन वा पररमाजयन गनुयपने 
भएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सिंशोधन वा पररमाजयन गनेछ। 
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अनसूुचीहरु 
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अनसूुची-१ 

उद्दशे्य निं. १:  सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीको जोत्तखम मूल्याङ्कन गरी जोत्तखममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गने। 

१.१  जोत्तखम मूल्याङ्कनलाई ननयनमत रूपमा अद्यावनधक गने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१.१.१ 
 

रात्तरिय जोत्तखम मूल्याङ्कन प्रयोजनका लानग 
आवश्यकतानसुार सिंस्थागत, क्षेरगत  
जोत्तखम मूल्याङ्कन उपसनमनत / समूहहरू 
गठन गने वा गनय लगाउन े। 

कायायन्वयन सनमनत रात्तरिय समन्वय सनमनत  २०७६ भदौसम्म  उपसनमनतहरू गठन भएको 
हनुे। 

१.१.२ 
 

सूचक सिंस्थाले सिंस्थागत जोत्तखम मूल्याङ्कन 
सम्पन्न गरेको र उक्त मूल्याङ्कन जोत्तखम 
सापेक्ष भए/नभएको यक्रकन गने । 

ननयमनकारी ननकाय  

 

क्रविीय जानकारी एकाइ,  

अनसुन्धानकारी ननकाय 

वाक्रषयक तथा 
आवश्यकतानसुार थप  

जोत्तखम मूल्याङ्कन तथा 
व्यवस्थापन ननयनमत रूपमा 
भएको सपुररवेक्षणबाट 
ननत्तश्चत  हनुे । 

1.1.३ ननयमनकारी ननकाय, क्रविीय जानकारी 
एकाइ र अनसुन्धानकारी ननकायले क्षेरगत 
जोत्तखम मूल्याङ्कन गने र जोत्तखमका पररवनतयत 
आयामअनसुार क्षेर थपघट गने । 

ननयमनकारी ननकाय 
क्रविीय जानकारी एकाइ,  
अनसुन्धानकारी ननकाय 

रात्तरिय समन्वय सनमनत वाक्रषयक रूपमा ननयनमत र 
आवश्यकतानसुार थप  

जोत्तखम मूल्याङ्कन तथा 
व्यवस्थापन ननयनमत रूपमा 
भएको हनुे । 

 
१.१. ४ रात्तरिय जोत्तखम मूल्याङ्कन अद्यावनधक गरी  

प्रनतवेदन कायायन्वयन सनमनतमा पेस गने ।  
जोत्तखम मूल्याङ्कन 
उपनसनमनत/समूहहरू 

कायायन्वयन सनमनत,  

रात्तरिय समन्वय सनमनत 
२०७७ असार र ननयनमत प्रनतवेदन पेस भएको हनुे। 

१.१.५ रात्तरिय जोत्तखम मूल्याङ्कन गदाय 
ननम्नानसुारका क्षेरको उच्च प्राथनमकताका 
साथ क्रवशेष  मूल्याङ्कन गने: 

 गैरक्रविीय पेसाकमॉ तथा व्यवसायीमध्ये 
घर जग्गा खररद क्रविी तथा बहमूुल्य 

जोत्तखम मूल्याङ्कन 
उपसनमनतहरू 

कायायन्वयन सनमनत र रात्तरिय 
समन्वय सनमनत 

२०७७ असार र ननयनमत 
वाक्रषयक 

मूल्याङ्कन प्रनतवेदन पेस 
भएको हनुे। 
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धात ुतथा बस्त ुखररद क्रवक्रिको क्षेर, 

 क्रवप्रषेण, सहकारी, अनौपचाररक 
अथयतन्र, हणु्डीलगायतका  क्षेर, 

 भ्ररटाचार, राजस्व छली, मानव बेचनबखन, 

तस्करी, लागू औषध कारोबार,  साइवर 
अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, 
आतङ्कवाद, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा 
क्रविीय लगानी तथा सिंगठठत अपराध 

 नयाुँ प्रक्रवनध तथा अन्य उच्च जोत्तखम 
सम्भाक्रवत  क्षरे 

 गैर नािामूलक के्षर  
१.१.६ जोत्तखम मूल्याङ्कन एविं जोत्तखममा आधाररत 

प्रणालीको आवश्यकताका क्रवषयमा 
सम्बत्तन्धत सबैलाई सचेतनामूलक काययिम 
सञ्चालन गने गराउने। 

ननयमनकारी ननकाय र  
मूल्याङकन उपसनमनत 

 

 

रात्तरिय समन्वय सनमनत र 
कायायन्वयन सनमनत 

 

ननयनमत रूपमा  काययिम सञ्चालन भएको 
सङ्खख्या  
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१.२   जोत्तखम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त  पररणामहरूको आधारमा नीनत तथा काययिम तयार गरी कायायन्वयन गने गराउने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१.२.१ सूचक सिंस्थाको नीनत, काययक्रवनध तथा काययिम 
जोत्तखम सापेक्ष हनुेगरी अद्यावनधक गररएको र उक्त 
प्रणालीले प्रभावकारी ननतजा (Outcomes) हानसल 
भए/नभएको ननत्तश्चत गने । 

ननयमनकारी ननकाय  

 
क्रविीय जानकारी एकाइ,  

अनसुन्धानकारी ननकाय 
ननयनमत र कम्तीमा 
वाक्रषयक 

सपुररवेक्षण प्रनतवेदनबाट यक्रकन 

भएको हनुे। 

१.२.२ ननयमनकारी ननकाय, क्रविीय जानकारी एकाइ, 
अनसुन्धानकारी ननकाय तथा अन्य सम्बद्ध ननकायले 
आ-आफ्नो ननयनमत काययमा जोत्तखम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त 
 पररणामहरूलाई प्रनतनबत्तम्बत गरी प्रभावकारी 
कायायन्वयन गने गराउने ।  

सम्बत्तन्धत ननकाय  

 
रात्तरिय समन्वय सनमनत र 
सम्बत्तन्धत मन्रालय  

 

 

बाक्रषयक  प्रभावकारी कायायन्वयन भएको 
ननतजा रात्तरिय समन्वय 
सनमनतमा पेस भएको हनुे । 

१.२.३ सम्पिी शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा 
क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रात्तरिय रणनीनत र 
काययक्रवनधमा  जोत्तखम मूल्याङ्कनका पररणामलाई 
प्रनतनबत्तम्बत गरी प्रभावकारी कायायन्वयन गने गराउन े
प्रणाली सरुू गने। 

कायायन्वयन सनमनत तथा 
रात्तरिय समन्वय सनमनत 

 

 

ननयमनकारी ननकाय 

 

जोत्तखम मूल्याङ्कन 
पनछ 

 

व्यवस्था तथा प्रणाली 
अद्यावनधक गररएको हनुे। 
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१.३ जोत्तखममा आधाररत अनसुन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े।  

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१.३.१ क्रविीय अपराधको अनसुन्धान जोत्तखममा आधाररत 
बनाई सम्बद्ध कसरुको अनसुन्धान सिंगै काननुानसुार 
सम्पत्ति शदु्धीकरणको अनसुन्धान हनु े प्रणाली क्रवकास 
गरी अनसुन्धान गने सिंस्थाहरूको क्रविीय अपराध 
अनसुन्धान गने सिंस्थागत क्षमता सदुृढीकरण गने। । 

- अनसुन्धानकारी 
ननकायहरू 

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय,  

क्रविीय जानकारी एकाइ 

 

ननरन्तर प्रणालीको अभ्यास भएको हनुे ।  

 

१.४ जोत्तखममा आधाररत प्रणालीका आधारमा स्रोतको क्रवननयोजन तथा व्यवस्थापन गने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१.४.१ सम्पिी शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा 
क्रविीय लगानी ननवारण सम्बन्धमा सूचक सिंस्थाले 
सम्पादन  गनुयपने काययहरू जोत्तखमका आधारमा 
सम्पादन हनुगेरी  वाक्रषयक वजेट तथा काययिम तय 
भई सोको प्रभावकारी कायायन्वयन भए/नभएको 
ननत्तश्चत गने । 

ननयमनकारी ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ,  

सम्बद्ध मन्रालयहरू  

प्रत्येक वषय अवस्था यक्रकन गररएको 
सपुररवेक्षण प्रनतवेदन । 

१.४.२ सम्पिी शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा 
क्रविीय लगानी ननवारण तथा सम्बद्ध कसरुसुँग  
सम्बत्तन्धत सरकारी ननकायले सम्पादन  गनुयपने 
काययहरू जोत्तखमका आधारमा सम्पादन हनुेगरी  
वाक्रषयक वजेट तथा काययिम तय भइ सोको प्रभावकारी 
कायायन्वयन भए/नभएको सनुनत्तश्चत गने । 

रात्तरिय समन्वय सनमनत  
 

 

अथय मन्रालय, प्रधानमन्री 
तथा मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय, 

 

प्रत्येक वषय 
 

कायायन्वयन भएको हनुे। 
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उद्दशे्य निं. २ : काननुी तथा सिंस्थागत सिंरचनालाइय अन्तरायत्तरिय मान्यता सापेत्तक्षत बनाई सदुृढ गने । 

२.१. सिंस्थागत क्षमता सदुृढीकरण गने ।  

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

२.१.१ सम्पिी शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी 
क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी 
कायय सम्पादन गनुयपने सरकारी ननकाय / 
सिंस्थाका लानग आवश्यक क्रवत्तशत्तरटकृत जनशत्तक्त 
तथा अन्य साधनस्रोतको बारेमा अध्ययन गरी  
एकीकृत प्रनतवेदन पेस गनय सनमनत गठन गने  

रात्तरिय समन्वय सनमनत 

 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय, 
सम्बद्ध सरोकारवाला 
ननकाय 

सनमनत गठन 
साउन २०७६ र 
प्रनतवेदन पेस 
२०७६ मङ नसर 

रात्तरिय समन्वय सनमनतमा 
प्रनतवेदन पेस भएको हनुे। 

२.१.२ एकीकृत प्रनतवेदनका आधारमा जनशत्तक्त र 
साधनस्रोतको व्यवस्था गने। 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

सम्बद्ध सरोकारवाला 
ननकाय 

२०७७ मङ नसर 

 

जनशत्तक्त र साधनस्रोतको 
व्यवस्था भएको हनुे। 

२.१.३ क्रिन्टेक, भच ुयअल उत्पादन/ उपकरण/ व्यवसाय,  
सामात्तजक सञ्जाल तथा त्यस्तै अन्य वस्त ुवा सेवाको 
ननयमन सपुरीवेक्षणको लानग कुनै सरकारी 
ननकायलाई तोक्ने वा सम्बत्तन्धत ननकायमै स्वः 
अनगुमन व्यवस्था कायम गने, 

रात्तरिय समन्वय सनमनत 

  

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

२०७७ मङ नसर ननयमनकारी ननकाय तोक्रकएको हनुे। 

२.१.४ व्यापार पारदत्तशयता एकाइ (Trade Transparency 

Unit) स्थापनाको अध्ययन गने । 
 उद्योग वात्तणज्य तथा 
आपूनतय मन्रालय 

रात्तरिय समन्वय सनमनत, 
अथय मन्रालय 

२०७८ मङ नसर अध्ययन प्रनतवेदन रात्तरिय 
समन्वय सनमनतमा पेस भएको 
हनुे। 
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२.१.५ रात्तरिय पनुरावलोकन पररषद्, ननयामक सिंमन्वय 
सिंयन्र, आतङ  कवाद प्रनतरोध सिंयन्र गठन भई 
काययसम्पादन हनु।े 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

अथय मन्रालय, 

गहृ मन्रालय, 

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय, 

नेपाल रारि बैंक 

२०७६ मङ नसर गठन भई काययसम्पादन भएको 
हनुे।  

 

२.२. काननुी सिंरचनामा सधुार गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

२.२.१ प्रचनलत काननुहरूलाई AML/CFT का अन्तरायत्तरिय 
मूल्य मान्यता अनकूुल बनाउन अध्ययन गने  र काननु 
मस्यौदा गने काययका लानग अध्ययन/मस्यौदा सनमनत 
गठन गने। 

रात्तरिय समन्वय सनमनत 

 
प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

साउन २०७६ सनमनत गठन भएको हनुे । 

२.२.२ काननुको मस्यौदा तयार गदाय ननम्न क्रवषयहरू समेत 
समावेश गनेः 
 सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा 
क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी मूल्य, मान्यता, 
रात्तरिय आवश्यकता, जोत्तखम मूल्याङ्कन, स्वःमूल्याङ्कन 
तथा पारस्पररक मूल्याङ्कनका प्रनतवेदनलगायत अन्य 
अध्ययनले देखाएका नबषयवस्त,ु   

 ननजी तथा गैरसरकारी क्षेरमा हनुे भ्ररटाचार 
ननवारणको काननुी प्रबन्ध गने क्रवषय ।  

 समान प्रकार र प्रकृनतका कसरुको पररभाषामा 
समानता, एकरूपता, स्परटता र आवश्यकतानसुार 

अध्ययन/मस्यौदा सनमनत 

 

 
 

 

 

 

रात्तरिय समन्वय सनमनत  

अथय मन्रालय, काननु 
न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालय, 
प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

 

२०७६ मङ नसर रात्तरिय समन्वय सनमनतमा 
मस्यौदा पेस भएको हनुे  
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क्रवत्तशरटीकरण गने क्रवषय ।  

 आतङ  कवाद र सोसुँग सम्बत्तन्धत अन्य गनतक्रवनध 
समेतलाई कसरु कायम  गने क्रवषय।  

 क्रवनभन्न ऐनमा छररएर रहेका सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण, 
जित (देवानीसक्रहत), सम्पत्ति असलुउपर र 

व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन े
क्रवषय।  

 कसरुसुँग सम्बत्तन्धत सम्पत्ति वा साधन 
मूल्याङ्कनसम्बन्धी पिनत ननधायरण गने क्रवषय । 

 क्रविीय सिंगठठत अपराधसम्बन्धी अनसुन्धान गने 
ननकायले सिंगठठत अपराध ननयन्रण ऐनको प्रयोग गने 
व्यवस्था गने क्रवषय ।  

 पारस्पररक काननुी सहायताको दायरालाई 
पारस्पाररकता तथा पक्ष भएको अन्तरायत्तरिय 
महासत्तन्धको आधारमा हनु ेव्यवस्था गने क्रवषय । 

 घरजग्गा खररद क्रविी, बहमूुल्य धात ु वा वस्त ु

व्यवसाय,  गैरनािामूलक क्षेरका सिंस्थाहरूको दताय, 
अनमुनत र ननयमन गदाय AML/CFT का प्रावधानलाई  
समावेश हनु ेव्यवस्था गने क्रवषय । 

 वास्तक्रवक धनीको घोषणा र सोको सूचना व्यवस्थापन 
हनुे व्यवस्था गने क्रवषय । 

 नडत्तजटल वा क्रवद्यतुीय अनभलेख प्रमाणको रूपमा प्रयोग 
गने व्यवस्था गने क्रवषय । 

 क्रिन्टेक, भच ुयअल उत्पादन/ उपकरण/ व्यवसाय,  
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सामात्तजक सञ्जाल तथा त्यस्तै अन्य वस्त ुवा सेवाको 
ननयमन सपुररवेक्षणको व्यवस्था गने क्रवषय । 

 क्रविीय अपराधमा प्राकृनतक तथा काननुी व्यत्तक्तको 
दाक्रयत्वका क्रवषयमा स्परटता कायम गने क्रवषय। 

 काननुको प्रभावकारी कायायन्वयनिारा दण्डसजाय 
व्यवस्था अनपुानतक हनु,े अपराध गनय ननरूत्साक्रहत हनु े
प्रणाली क्रवकास गने र सिंस्थागत िौजदारी दाक्रयत्व 
बढाउने व्यवस्था गने क्रवषय । 

 सम्बद्ध कसरुको अनसुन्धान गने अनसुन्धानकारी 
ननकायले सम्बद्ध कसरुसुँगै सम्पत्ति शदु्धीकरणसम्बन्धी 
कसरु देत्तखएमा सोको समेत अनसुन्धान गनय 
सम्बत्तन्धत सक्षम ननकायमा पठाउने क्रवषय ।  

 आतङ  कवादी क्रियाकलाप र सोमा हनुे क्रविीय 
लगानीको अनसुन्धानको कायय नेपाल प्रहरीले गने 
काननुी व्यवस्था गने क्रवषय ।  

 क्रविीय अपराधको सनुवुाई गनय क्रवत्तशरटीकृत 
अदालत/इजालसको व्यवस्था गने क्रवषय । 

 ननयमनकारी ननकायले ननयमनको िममा भेक्रटएको 
शङ  कास्पद कारोबारको क्रववरण क्रविीय जानकारी 
एकाइमा पठाउने व्यवस्था गने क्रवषय ।  

 शङ  कास्पद कारोवार प्रनतवेदन गने हालको समय 
घटाउन ेव्यवस्था गने क्रवषय । 

 इन्भेरटमेन्ट कम्पनी र अन्य त्यस्तै सिंस्थालाइय 
AML/CFT को दायरामा ल्याउन े व्यवस्था गने 
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क्रवषय।  

 सहकारी क्षेरमा रहेको  दोहोरो ननयमनकारी  
व्यवस्थामा स्परटता ल्याउने क्रवषय । 

 नेपाल पक्ष भएका अन्तरात्तरिय, क्षेरीय र उपक्षेरीय 
सिंगठनिारा पाररत महासत्तन्ध कायायन्वयन गनय 
आवश्यकतानसुार काननुी व्यवस्था गने क्रवषय। 

२.२.३ अपराध अनसुन्धानमा आधनुनक अनसुन्धान पद्धनतका 
क्रवशेष क्रवनधहरू (जस्तै: अन्डर कभर अपरेसन, अरेस्ट 
वेभर, इन्टरसेप्सन, कन्िोल डेनलभरी, कम्प्यटुर प्रणालीमा 
पहुुँच, वास्तक्रवक धनी पक्रहचान, क्रवशेष अनगुमनलगायत) 
को  सहज प्रयोगको लानग काननु तजुयमा गने 

अध्ययन/मस्यौदा सनमनत 

 

 

रात्तरिय समन्वय सनमनत  

अथय मन्रालय, काननु 
न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालय, 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

मङ नसर 
२०७८ 

 
 

रात्तरिय समन्वय सनमनतमा 
मस्यौदा पेस भएको हनुे  । 

२.२.४ क्रविीय जानकारी एकाइको प्रभावकारी कायय सञ्चालनका 
लानग सिंगठन सिंरचना, जनशत्तक्त, बजेट व्यवस्था, 
जवािदेक्रहता, प्रशासननक कायय सञ्चालन स्वायिताका 
लानग क्रवननयमावली तयार गरी लागू गने।  

नेपाल रारि बैंक 

 
 

रात्तरिय समन्वय सनमनत, 

अथय मन्रालय, 
प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

पषु २०७६ २०७६ पसुसम्म ननयम/क्रवननयम 
लागू भएको हनुे । 

२.२.५ कसरुजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, ननयन्रण र 
जित) ऐन,२०७० बमोत्तजम ननयमावली बनाउने। 
  

अध्ययन/मस्यौदा सनमनत 

 

 

रात्तरिय समन्वय सनमनत 
काननु न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालय, 
प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

िागनु २०७६ रात्तरिय समन्वय सनमनतमा 
मस्यौदा पेस भएको हनु े
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२.२.६ यस पररच्छेदबमोत्तजम सिंशोनधत ऐनबमोत्तजम आवश्यक 
ननयम/क्रवननयम/ननदेशन आठद तजुयमा गने 

सम्बद्ध ननकाय काननु, न्याय तथा 
सिंसदीय मानमला 
मन्रालय, 
अध्ययन/मस्यौदा सनमनत 

 तथा रात्तरिय समन्वय 
सनमनत 

 

मङ नसर २०७७ 
तथा ननयनमत 

ननयम/क्रवननयम/ननदेशन तजुयमा 
भएको हनुे । 
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उद्दशे्य निं .३ : वास्तक्रवक धनी (Beneficial Ownership) सुँग सम्बत्तन्धत सूचना  सङ  कलन तथा व्यवस्थापन गने । 

३.१. वास्तक्रवक धनीसुँग सम्बत्तन्धत सूचना बहआुयानमक तरीकाले सङ  कलन गने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

३.१.१ प्रचनलत काननुबमोत्तजम काननुी व्यत्तक्तको  
दताय/अनमुनत /नवीकरण /स्वानमत्व पररवतयन गदाय 
गराउुँदा वास्तक्रवक धनी घोषणा गने गराउने 
िारामको व्यवस्था गरी क्रववरण सङ  कलन गने 
प्रणालीको क्रवकास गने। 

कम्पनी रत्तजरिारको 
कायायलय 

उद्योग वात्तणज्य तथा 
आपूनतय मन्रालय, 

काननुी व्यत्तक्त दताय गने 
अन्य ननकाय,  

मङ नसर २०७६ वास्तक्रवक धनी घोषणा िाराम 
लागू भएको हनु।े 

३.१.२ प्रचनलत काननुबमोत्तजम काननुी प्रबन्ध (Legal 

Arrangement)  वा गैरनािामूलक सिंस्था वा 
व्यत्तक्तको स्वानमत्व नहनु ेसिंस्थाको  दताय/ अनमुनत/ 
नवीकरण गदाय सेट्लर, िरटी, क्रहतानधकारी वगय/क्षेर, 

उच्च व्यवस्थापनमा रहन े पदानधकारी आठदको 
क्रववरण घोषणा गने र त्यस्तो अवस्था पररवतयन 
भएमा समेत घोषणा गने िारामको  व्यवस्था गरी 
क्रववरण सङ  कलन गने प्रणालीको क्रवकास गने। 

गहृ मन्रालय दताय गने ननकाय,  

 

वैशाख २०७७ प्रणाली लागू भएको हनुे। 

३.१.३ सूचना पक्रहचान, सङ  कलन  तथा त्यस्तो सूचनाको 
अनभलेख व्यवस्थापनको लानग मागयदशयन तयार गरी 
लागू गने। 

उद्योग, वात्तणज्य तथा 
आपूनतय मन्रालय,  

गहृ मन्रालय 

रात्तरिय समन्वय सनमनत चैत २०७७ मागयदशयन लागू भएको  हनु े। 
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३.१.४ सूचक सिंस्था, ननयमनकारी ननकाय र अन्य सक्षम 
ननकायमा रहेका  सूचना सङ  कलन  गने, 

अद्यावनधक गने र त्यसको एकीकृत र व्यवत्तस्थत 
क्रववरण राख्  ने व्यवस्था गने। 

रात्तरिय समन्वय सनमनत 

 

 

ननमयनकारी ननकाय 

 

साउन २०७७ सूचना राख्न े काम व्यवत्तस्थत 
भएको हनुे ।   

 

३.२. वास्तक्रवक धनीसुँग सम्बत्तन्धत प्रणालीको क्रवशषे अनगुमन हनुे व्यवस्था गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

३.२.१ ननयमनकारी ननकायले सूचना पक्रहचान, सङ  कलन, 

व्यवस्थापन, जोत्तखम मूल्याङ्कन आठद सम्बन्धमा 
देहायबमोत्तजम गनेः   

 क्रवशेष ननदेशन जारी गने।  

 क्रवशेष सपुररवेक्षण मापदण्ड ननमायण गने। 

 सपुररवक्षण प्रनतवेदनमा यससम्बन्धी पररच्छेद 
थप्न े।  

ननयमनकारी ननकाय सूचक सिंस्था िागनु २०७६ देत्तख 
ननरन्तर 

ननदेशन जारी भएको हनुे, 
सपुररवक्षण मापदण्ड बनेको हनुे,  
सपुररवक्षण पनतवेदनमा सो क्रवषय 
समावेश भएको हनुे ।  

३.२.२ करलगायत अन्य राजस्वको परीक्षण एविं ननधायरण गदाय  
वास्तक्रवक धनी पक्रहचानको क्रवत्तशरट क्रवनध लागू गने 
व्यवस्था गने। 

आन्तररक राजस्व 
क्रवभाग, भन्सार क्रवभाग 
र राजस्व सङ  कलन  
गने अन्य ननकायहरू 

अथय मन्रालय माघ २०७६ वास्तक्रवक धनी पक्रहचानका 
क्रवनधहरू लागू भएको हनुे । 
 

३.२.३ कुनै पनन कसरुको क्रवश्लेषण, अनसुन्धान तथा 
अनभयोजन गदाय वास्तक्रवक धनी पक्रहचानको क्रवत्तशरट 
क्रवनध  लागू गने व्यवस्था गने। 
  

अनसुन्धानकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ  माघ २०७६ वास्तक्रवक धनी पक्रहचानका 
क्रवनधहरू लागू भएको हनुे। 
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३.३. वास्तक्रवक धनी सम्बन्धी सूचनामा पहुुँच ठदने सिंयन्रको क्रवकास गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

३.३.१ सङ  कनलत सूचना व्यवत्तस्थत तवरले क्रवद्यतुीय 
माध्यममा राख्न ेव्यवस्था नमलाउन े

कम्पनी रत्तजरिारको 
कायायलय 

ननयमनकारी ननकाय, 

क्रविीय जानकारी एकाइ 
साउन २०७७ कम्तीमा एक्सेल िम्यायटमा 

सूचना रात्तखएको हनु े। 
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उद्देश्य निं. ४ : क्रविीय प्रणाली तथा अथयतन्रको सरुक्षाका लानग ननरोधात्मक तथा ननयमनकारी उपायहरू सघन रूपमा लागू गने । 

४.१. सूचक सिंस्थाले जोत्तखममा आधाररत प्रणाली अवलम्बन गरेको सनुनत्तश्चत गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

४.१.१ सूचक सिंस्थाले ग्राहकको व्यवसाक्रयक काययमा 
AML/CFT  सम्बन्धी जोत्तखम मूल्याङ्कनको आधारलाई 
एकीकृत गरी ननयनमत रूपमा कायय अगानड बढाए 
नबढाएको ननत्तश्चत गने । 

ननयमनकारी ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ,  

 

असार २०७७ र 
ननयनमत 

AML/CFT सम्बन्धी कायय 
एकीकृत भएको सपुररवेक्षण 
प्रनतवेदन प्राप्त भएको हनुे । 

४.१.२ ऐन, ननयम र ननदेशनको सीमा नभर रही सूचक सिंस्था 
आिैले जोत्तखमको आधारमा ग्राहक पक्रहचान क्रववरण 
तथा पद्धनत ननधायरण गने व्यवस्था गराउन।े 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ, २०७६ मङ नसर पद्धनत ननधायरण भएको हनुे । 

४.१.३ सूचक सिंस्थाले ग्राहक पक्रहचानसुँग सम्बत्तन्धत क्रववरण 
एकीकृत रूपमा क्रवद्यतुीय माध्यममा राखी जोत्तखम 
सापेक्ष हनु ेगरी अद्यावनधक गरे नगरेको ननत्तश्चत गने 
।  
 

ननयमनकारी ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ,  

 
क देत्तख ग वगयका बैंक 
एविं क्रविीय सिंस्था, 
बीमा व्यवसायी र 
नधतोपर व्यवसायी 
२०७७ असारसम्म र 
अन्य सिंस्थाको हकमा 
२०७८ असारसम्म  

कायय भएको सपुररवेक्षण 
प्रनतवेदन प्राप्त भएको हनु।े 

४.१.४ सूचक सिंस्थाले ग्राहक पक्रहचान गदाय एक ग्राहक 
एकीकृत पक्रहचान पद्धनत अवलम्बन गरे नगरेको 
सनुनत्तश्चत गने ।  

(िरक िरक सेवा सकु्रवधा नलने ग्राहकको 
आवश्यकतानसुारको थप क्रववरणसमेत एकै ठाुँउमा थप 
गनय सक्रकने गरी) 

ननयमनकारी ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ  

 
२०७७ साउननभर 
सपुररवेक्षण सरुूवात 
गररन े 

कायय भएको प्रनतवेदन प्राप्त 
भएको हनुे। 
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४.१.५ सूचक सिंस्थाले ग्राहक पक्रहचान गदाय बायोमेक्रिक  तथा 
जोत्तखमको अधारमा आक्रटयक्रिनसयल इत्तन्टनलजेन्स नलने 
प्रणालीलाई अवलम्बन गराउने । 

ननयमनकारी ननकाय 
 
 

क्रविीय जानकारी एकाइ  

 
२०७७ साउननभर 
सरुूवात गररन े। 

कायय भएको  प्रनतवेदन  प्राप्त 
भएको हनुे। 

४.१.६ ज्वाइन्ट भेन्चर प्रोजेक्ट, उपभोक्ता सनमनत आठदको  
ग्राहक पक्रहचानका लानग आधार तयार गने। 

रात्तरिय समन्वय 
सनमनत  

- २०८० साउन आधार तयार भएको हनुे। 

४.१.७ सूचक सिंस्थामा आपरानधक तथा सोसुँग सम्बद्ध भएको 
व्यत्तक्तको स्वानमत्त्व वा ननयन्रण हनु नठदन सूचक 
सिंस्थाको दताय/अनमुनत/नवीकरण/ उल्लेख्य स्वानमत्व वा 
उच्च व्यवस्थापनमा पररवतयन भएको अवस्थामा लागू 
हनु ेगरी उपयकु्त मापदण्ड बनाई वा पररमाजयन गरी 
लागू गने ।    

ननयमनकारी ननकाय कम्पनी रत्तजरटारको 
कायायलय 

 

साउन २०७७ र 
ननयनमत 

मापदण्ड जारी वा पररमाजयन 
भएको हनुे। 

४.१.८ नेशनल बैत्तङ्कङ्ग इत्तन्सच्यटुको कायय दायरा बढाई स्वदेशी 
उच्च पदस्थ व्यत्तक्त, सम्पिी शदु्धीकरण (मनी 
लाउण्डरीङ्ग) ननवारण ऐन,२०६४ को पररच्छेद ६ख. 
बमोत्तजमको लत्तक्षत क्रविीय कारबाही सूची, FATF, 

FSRBs, OECD, UNO, TIA जस्ता सिंस्थाले प्रणानलगत 
कमजोरी भनी सूचीकरण गरेका मलुकु र दण्ड सजाय 
पाएका व्यत्तक्तको सूची राखी सूचक सिंस्थालाइ ठदन े
व्यवस्था गने ।  

नेपाल रारि बैंक,  

 
अथय मन्रालय,  

नेशनल बैत्तङ्कङ्ग इत्तन्सच्यटु 
२०७७ असारनभर 
डाटा वेस तयार 
हनु े। 

डाटा शेयर गररएको हनुे।  

४.१.९ नेशनल बैंक्रकङ्ग इत्तन्सच्यूटमा मखु्य ननयमनकारी 
ननकायको सहभानगता हनु ेगरी एक समन्वय सनमनतको 
व्यवस्था गने।  

नेपाल रारि बैंक, अथय 
मन्रालय 
 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय, 

सम्बद्ध सरोकारवाला 
ननकाय  

चैत २०७६ सहभानगता भएको हनुे ।  
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४.१.१० सूचक सिंस्था सम्बद्ध छाता सिंगठनहरूमा AML/CFT 
सम्बन्धी सनमनत/समूह गठन गरी सोसम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान गनय र असल अभ्यास क्रवकास गराउने आठद 
काययमा भनूमका खेल्ने काययमा प्रोत्साहन ठदन े।  

ननयमनकारी ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ मङ नसर २०७६ सनमनत/समूह गठन भएको 
हनुे।  

४.१.११ 
 

सूचक सिंस्थाको अनगुमन प्रणाली जोत्तखमका अधारमा 
स्वचानलत भए नभएको अनगुमन गने र त्यस्तो 
अनगुमनमा लत्तक्षत क्रविीय कारबाही, उच्च पदस्थ 
व्यत्तक्त, उच्च जोत्तखम रहेको मलुकु, क्षेर तथा उच्च 
जोत्तखमयकु्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोवारको 
अनगुमन  हनु ेव्यवस्था सनुनत्तश्चत गने ।    

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ जोत्तखमअनसुार 
ननयनमत 

कायय भएको सपुररवेक्षण 
प्रनतवेदन  प्राप्त भएको हनु।े 

४.१.१२ 
 

सूचक सिंस्थाको सञ्  चालक सनमनतले आफ्नो 
AML/CFT प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको, 
जोत्तखमको उत्तचत तवरले व्यवस्थापन गरेको, 
अस्वभाक्रवक गनतक्रवनधको प्रयाप्त अनगुमन हनु ेव्यवस्था 
गरेको र आवश्यक प्रनतवेदनहरू सम्बत्तन्धत ननकायमा 
पेस हनुे गरे नगरेको ननत्तश्चत गने । 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ 
तथा सूचक सिंस्थाहरू 

 

२०७७ असारसम्म  कायय भएको सपुररवेक्षण 
प्रनतवेदन प्रनतवेदन प्राप्त भएको 
हनुे। 

४.१.१३ 
 

सूचक सिंस्थाले प्रनतवेदन वा सूचना ठदनका लानग 
उपयकु्त सूचना प्रक्रवनध प्रणाली र सोसम्बन्धी काययक्रवनध 
तजुयमा गरी समयमै देहायका क्रवषयहरूको गणुस्तरीय 
प्रनतवेदन पेस गने व्यवस्था ननत्तश्चत गनेः 
 ननयमनकारी ननकायमा ठदनपुने सूचना वा प्रनतवेदन।  

 क्रविीय जानकारी एकाइमा ठदनपुने सूचना वा प्रनतवेदन।  
 अन्य आवश्यक सूचना वा प्रनतवेदन।   

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ 
तथा सरोकारवाला ननकाय 

२०७७ असारसम्म  कायय भएको सपुररवेक्षण 
प्रनतवेदन प्रनतवेदन प्राप्त भएको 
हनुे। 
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४.१.१४ ननयमनकारी ननकाय र क्रविीय जानकारी एकाइले 
AML/CFT Systems को रणनीनतक र जोत्तखममा  
आधाररत कायायन्वयन र शङ  कास्पद कारोवारको 
पक्रहचान सम्बन्धमा क्रवशेष मागयदशयन जारी गने ।   

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ, 

सरोकारवाला ननकाय   
ननयनमत मागयदशयन जारी भएको हनु।े 

४.१.१५ ननयमनकारी ननकाय तथा सूचक सिंस्थाको कायायत्मक 
क्षमता वढाउन वाक्रषयक काययिमहरूको आयोजना 
जोत्तखमका आधारमा गने ।  

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ,  
सूचक सिंस्थाहरू 

बाक्रषयक  काययिम सम्पन्न भएको हनु े
।  

 

४.२. जोत्तखममा आधाररत ननयमन र सपुररवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने ।   

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

४.२.१ जोत्तखममा आधाररत प्रणाली प्रभावकारी बनाउन 
मौजदुा ननदेशनहरूको समीक्षा गरी पररमाजयन गने ।  

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ  ननयनमत ननदेशन पररमात्तजयत भएको हनुे । 

४.२.२ सूचक सिंस्थाको सिंस्थागत क्षमता र काययसम्पादनको 
स्तरका आधारमा जोत्तखम मापन गरी ननतजा 
अद्यावनधक गने ।  

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ  ननयनमत क्रववरण अद्यावनधक भएको हनुे।  

४.२.३ प्रणालीको पालनामा कमजोर भएका सिंस्थालाई 
प्रभावकारी, आनपुानतक र ननरोधात्मक कारबाहीलाई 
तीव्र बनाउन े। 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ, 

 
ननयनमत कारबाही भएको हनुे । 

४.२.४ जोत्तखमका आधारमा देहायअनसुार वृहत सपुररवेक्षण 
प्रणाली अवलम्बन गनेः 
 सपुररवेक्षण ठदग्दशयन तजुयमा गने वा भइरहेका 
ठदग्दशयनहरूको अद्यावनधक गने 

 सूचक सिंस्थाको व्यवसायको प्रकृनत, (साइज) 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ,  २०७६ चैत र 
ननयनमत  

सपुररवेक्षण प्रणाली अवलम्बन 
भएको हनुे । 
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भौगोनलक उपत्तस्थनत, जक्रटलता आठदका आधारमा 
जोत्तखम मापन प्रणालीको अवलम्बन गने। 

 प्रत्येक सूचक सिंस्थाको प्राक्रवनधक पक्ष तथा 
कायायन्वयनमा प्रभावकाररताको आधारमा अवस्था 
मूल्याङ्कन गने ।  

 सूचक सिंस्थाको सिंस्थागत जोत्तखमको आधारमा 
सपुररवेक्षणको क्षेर, मारा, घनत्व, प्रकार, पद्धनत 
आठद बढाउने वा घटाउने । 

 जोत्तखमका आधारमा AML/CFT सपुररवेक्षण 
प्रनतवेदनको क्रवस्ततृ ढाुँचा (Template) बनाई लागू 
गने। 

 जोत्तखमका अधारमा सूचक सस्थाको सपुररवेक्षण 
रणनीनत अवलम्बन गने । 

४.२.५ मरुा मूल्य स्थानान्तरण, मूरा मलु्य व्यवसाय, 

घरजग्गा व्यवसाय, बहमूुल्य धात ु वा वस्त ु
व्यवसायको क्रवशेष ननयमन सपुररवेक्षण व्यवस्था 
नमलाउने ।  

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ  २०७६ मङ नसर र 
ननयनमत 

सपुररवेक्षण प्रभावकारी भएको 
हनुे। 
 

४.२.६ क्रवप्रषे सम्बन्धी देहायका क्रवषयहरू समावेश भएको 
क्रववरण/सूचना नेपाल रारि बैंकको वेवसाइटमा राख्नःे 
 नेपालमा क्रवप्रषेणको कायय गने कम्पनी, कम्पनीका 
एजेन्ट, सहायक एजेन्ट तथा प्रनतनननधको 
अद्यावनधक सूची 

 क्रवप्रषेण पठाउन,े प्राप्त गने, सोध खोज गने तररका 
र माध्यम । 

नेपाल रारि बैंक  वैदेत्तशक रोजगार क्रवभाग,  

पररारि मन्रालय  

 

२०७६ माघ  वेबसाईटमा क्रववरण प्रकाशन 
भएको हनुे ।  
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 नेपाली वा क्रवदेशी मरुा वा धारक क्रवननमय 
अनधकारपर नेपाल बाक्रहर लाने वा नभर ल्याउन े
सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। 

 क्रवप्रषेणसुँग सम्बत्तन्धत गैरकाननुी काम कारबाही, 
सतकय  हनुपुने क्रवषयहरू, छाननबन तथा कारबाही 
गररएका उदाहरणहरू, 

  हणु्डी हवालाका सम्भाक्रवत जोत्तखमहरू ।  
४.२. ७ नेपाल रारि बैंकको वेवसाइट देहायका ननकायको 

होम पेजमा नलत्तङ्कङ्ग गने गराउनेः 
 वैदेत्तशक रोजगार क्रवभाग,  

 पररारि मन्रालय (ननयोगसमेत) 

 गैरआवासीय नेपाली सिंघ र सोका देशगत सिंगठन 

 अध्यागमन क्रवभाग 

वैदेत्तशक रोजगार 
क्रवभाग,  

पररारि मन्रालय  

गैर आवासीय नेपाली 
सिंघ, अध्यागमन क्रवभाग 

नेपाल रारि बैंक  चैत २०७६ वेबसाईट नलिंक स्थाक्रपत भएको 
हनुे ।  

४.२.८ वैदेत्तशक रोजगार क्रवभागले श्रम स्वीकृनत ठदुँदा 
क्रवप्रषेणसम्बन्धी अनभमखुीकरण तानलम ठदन े
व्यवस्था गने । 

वैदेत्तशक रोजगार 
क्रवभाग 

श्रम, रोजगार तथा 
सामात्तजक सरुक्षा 
मन्रालय  

चैत २०७६ र 
ननरन्तर 

तानलम शरुू भएको हनुे। 
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४.३. क्रविीय क्षरेको सदाचाररता प्रवद्धयनका उपायहरू अवलम्बन गने।   

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

४.३.१ ननयमनकारी ननकायले आ-आफ्नो के्षरसुँग सम्बत्तन्धत 
क्रवषयमा सदाचार नीनत तजुयमा गरी लागू गने र सूचक 
सिंस्थाहरूलाई पनन त्यस्तै प्रकारको नीनत तजुयमा गरी 
लागू गनय ननदेशन जारी गने। 

ननयमनकारी ननकाय रात्तरिय समन्वय सनमनत, 

सूचक सिंस्थाहरू   

२०७६ पसु सदाचार नीनत जारी गररएको 
हनुे। 

४.३.२ सदाचार नीनतको अनगुमन ननयनमत रूपमा गने। ननयमनकारी ननकाय रात्तरिय सिंमन्वय सनमनत २०७६ पसु 
पनछ। 

अनगुमन भएको हनुे । 
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उद्दशे्य निं. ५ : आतङ  कवाद,  आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा आम क्रवनाशका हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तारमा हनेु क्रविीय लगानी रोकावट, दमन तथा ननवारण गने। 

५.१. आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीसम्बन्धी सूक्ष्म ननगरानी बढाउने/ सूचना प्राप्त गने।  

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

५.१.१ आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी हनु सक्न े
सम्भाक्रवत सबै क्षेरहरूमा सूक्ष्म ननगरानी प्रणाली सदुृढ 
गने। 

गहृ मन्रालय पररारि मन्रालय, 
आतङ  कवाद प्रनतरोध 
सिंयन्र, ननयमनकारी 
ननकाय 

ननरन्तर सूक्ष्म ननगरानी प्रणाली स्थाक्रपत 
भएको प्रनतवेदन। 

५.१.२ आतङ  कवाद क्रियाकलाप सम्बद्ध सम्भाक्रवत जोत्तखम 
क्षेरको सूचना गहृ मन्रालयमा पठाउने। 

क्रविीय जानकारी 
एकाइ, पररारि 
मन्रालय 

नेपाल प्रहरी, ससस्र प्रहरी 
बल नेपाल, रात्तरिय 
अनसुन्धान क्रवभाग 

ननरन्तर सूचना पठाउन े व्यवस्था 
नमलाइएको हनुे ।  

 

५.२. आम क्रवनासकारी हातहनतयारको ननमायण तथा ओसारपसारमा सूक्ष्म ननगरानी गने ।   

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

५.२.१ सूचक सिंस्थाको नीनत/काययक्रवनध/मागयदशयनमा 
आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा आमक्रवनाशकारी 
हातहनतयारको ननमायण तथा क्रवस्तारमा क्रविीय लगानी 
ननयन्रण सम्बन्धमा थप पररच्छेद रात्तखएको सनुनत्तश्चत 
गने। 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ मङ नसर २०७६  नीनत/काययक्रवनध/मागयदशयनमा 
अनतररक्त पररच्छेद रात्तखएको 
हनुे।  



35 

 

५.२.२ सूचक सिंस्थाको आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा आम 
क्रवनाशका हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तार 
ननवारणसम्बन्धी काययको सपुररवेक्षणका लानग छुटै्ट 
पररच्छेद थप गने  (स्थगलत/गैर स्थलगत दवैुमा) ।  

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ साउन २०७७ र 
ननयनमत 

अनतररक्त पररच्छेद थप गरी 
प्रयोग भएको हनुे ।  

५.२.३ सूचक सिंस्थासुँग आतङ  कवादी क्रियाकलाप/ 
आमक्रवनाशकारी  हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तारमा 
क्रविीय लगानीसुँग सम्बत्तन्धत क्रवषयहरूको पक्रहचान, 
अनगुमन तथा प्रनतवेदनका लानग आवश्यक सघन 
काययप्रणाली रहेको सनुनत्तश्चत गने। 

ननयमनकारी ननकाय, 

गहृ मन्रालय 
सम्पत्ति शदु्धीकरण 
अनसुन्धान क्रवभाग 

क्रविीय जानकारी एकाइ 

िागनु २०७६ र 
ननयनमत 

प्रणालीबाट तयार भएको हनु े।  

५.२.४ ननयमनकारी ननकाय र क्रविीय जानकारी एकाइले आ-
आफ्नो अनधकारक्षेर नभर रही आतङ  कवादी 
क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी/ आमक्रवनाशकारी 
हातहनतयारको क्रवस्तारमा लगानी सम्बन्धी छुटै्ट 
ननदेशन जारी गने। 

क्रविीय जानकारी एकाइ 

ननयमनकारी ननकाय 
रात्तरिय समन्वय सनमनत, 
गहृ मन्रालय 

साउन २०७७  ननदेशन जारी भएको हनुे । 

५.२.५ आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा  आमक्रवनाशकारी 
हातहनतयारको ननमायण तथा क्रवस्तारमा क्रविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धमा गैर नािामूलक सिंघ सस्थाको 
लानग सचेतनामूलक काययिम सञ्चालन गने। 

गहृ मन्रालय,  रात्तरिय सिंमन्वय सनमनत वाक्रषयक वाक्रषयक रूपमा सचेतनामूलक 
काययिमको आयोजना भएको 
हनुे।  

५.२.६ आमक्रवनाशका हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तारका 
कायय ननवारणमा उद्योग, वात्तणज्य, भन्सार, राजस्व, 

आपूनतय तथा अन्य सम्बत्तन्धत ननकायको क्षमता 
अनभवृत्तद्ध गने।  

सम्बत्तन्धत मन्रालय  प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

ननयनमत  क्षमता अनभवृत्तद्ध भएको हनुे ।   
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५.२.७ आमक्रवनाशकारी हातहनतयारको ननमायण तथा क्रवस्तार 
ननवारण सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी तथा अन्य सम्बत्तन्धत 
ननकायको क्षमता अनभवृत्तद्ध गने। 

गहृ मन्रालय नेपाल प्रहरी, सशस्र प्रहरी 
बल, नेपाल, सरोकारवाला 
ननकाय 

वाक्रषयक र 
ननयनमत 

क्षमता क्रवकास काययिम सञ्चालन 
भएको हनुे । 

५.२.८ आमक्रवनाशकारी हातहनतयारको ननमायण तथा नबस्तार 
ननवारणसम्बन्धी काययमा सिंलग्न ननकायनबच समन्वय 
गनय गहृ मन्रालयमा आतङ  कवाद प्रनतरोध सिंयन्र 
स्थापना गने। 

गहृ मन्रालय सरोकारवाला ननकाय मङ नसर २०७६ सिंयन्र स्थापना भएको हनुे ।  

 

५.३. आतङ  कवादी क्रियाकलापका क्रवरूद्ध प्रनतरोधात्मक क्षमता अनभवृत्तद्ध गरी ननयन्रणात्मक कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन।े 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

५.३.१ सूत्तचकृत व्यत्तक्त वा समूहसम्बन्धी गहृ मन्रालयको 
वेबसाइटमा रहेको सूचनालाई मन्रालयहरूका 
अनतररक्त देहायका ननकायको वेबसाइटसुँग पनन नलिंक 
गने/गराउने: 
 दताय तथा ननयमनकारी ननकाय 

 क्रविीय जानकारी एकाइ 

 अनसुन्धानकारी वा त्यस्तै क्षरेानधकार भएका सक्षम 
ननकाय 

 सूचक सिंस्था 
 नेशनल बैंक्रकङ इत्तन्स्टच्यटु 

क्रियाकलापमा 
तोक्रकएका ननकाय 

गहृ मन्रालय, 

 

 

 

माघ २०७६  वेबसाइट आबद्ध भएको हनु े।  
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५.३.२ नेपाल सरकारले पक्रहचान गरेबमोत्तजम आतङ  ककारी, 
आतङ  कवादी सिंगठन तथा आतङ  कवाद वा सोमा 
क्रविीय लगानी गनेहरू तथा आम क्रवनाशका 
हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तारमा क्रविीय लगानी 
गनेहरूको सम्पत्ति, कोष तथा साधानहरूबाट वत्तञ्चत 
गने । 

आतङ  कवाद प्रनतरोध 
सिंयन्र 

सम्पत्ति शदु्धीकरण क्रवभाग, 

ननयमनकारी ननकाय, 

नेपाल प्रहरी 

ननयनमत पक्रहचानपनछ कायायन्वयन भएको 
हनुे। 

५.३.३ आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा आम क्रवनाशकारी 
हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तारमा क्रविीय लगानी 
ननवारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मागयदशयन 
जारी गने। 

आतङ  कवाद प्रनतरोध 
सिंयन्र 

सरोकारवाला ननकाय असार २०७७ मागयदशयन जारी भएको हनु े। 

५.३.४ आतङ  कवादी क्रियाकलाप तथा आम क्रवनाशकारी 
हातहनतयार ननमायण तथा क्रवस्तारमा क्रविीय लगानी 
ननवारणका लानग सूचक सिंस्थाहरूको अनपुालना तथा 
कायायन्वयनस्तर सनुनत्तश्चत गनय र  ननयमन तथा 
सपुररवेक्षणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउने गरी 
मागयदशयन जारी गने। 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ, 
आतङ  कवाद प्रनतरोध 
सिंयन्र 

चैत २०७६  

 
सपुररवेक्षणसम्बन्धी मागयदशयन 
जारी भएको हनुे ।  

५.३.५ आतङ  कवाद वा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानीमा गैरनािामूलक सिंस्थाको दरुूपयोग हनुबाट 
रोक्न उक्त क्षेरको  ननयमन तथा सपुररवेक्षणका 
उपायहरूको स्तरोन्ननत गने। 

गहृ मन्रालय  सरोकारवाला ननकाय २०७८ साउन उपायहरूको स्तरोन्ननत भएको 
हनुे। 
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५.३.६ गैरनािामूलक सिंस्थाको पारदत्तशयता तथा सशुासनका 
लानग मापदण्ड क्रवकास गरी लागू गने।   

गहृ मन्रालय रात्तरिय समन्वय सनमनत असार २०७७ मापदण्ड लागू भएको हनुे ।    

५.३.७ गैरनािामूलक सिंस्थाहरूमा  सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा 
आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी 
ननवारणसम्बन्धी प्रणाली लागू गराउने र 
सचेतनासम्बन्धी काययिम सञ्  चालन गने। 

गहृ मन्रालय समाज कल्याण पररषद् 

 
असार २०७७ प्रणाली लागू भएको हनुे। 
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उद्दशे्य निं. ६  क्रविीय जानकारी एकाइको कायायत्मक स्वायिता र क्रवश्लेषणात्मक क्षमता अनभवतृ्तद्ध गरी प्रभावकाररता बढाउन े । 

६.१. क्रविीय जानकारी एकाइलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई व्यवस्थापकीय स्वयिता प्रदान गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

६.१.१  क्रविीय जानकारी एकाइलाई रात्तरिय तथा अन्तरायत्तरिय 
काययिम आयोजना/ सहभानगता गनय/ गराउन आिै 
सक्षम हनु ेगरी पयायप्त बजेट, जनशत्तक्त र स्रोत साधन 
उपलधध गराई सशत्तक्तकरण गने र कायायत्मक 
स्वयिता प्रदान गने ।  

नेपाल रारि बैंक  

 

अथय मन्रालय,  

 

२०७६ साउन 
देत्तख  

सक्षम भएको हनुे ।  

६.१.२ ननयमनकारी, अनसुन्धानकारी र अन्य सम्बद्ध 
ननकायको सहभानगता सक्रहत क्रविीय जानकारी 
एकाइलाई AML/CFT को  रात्तरिय उत्कृरट केन्रको 
रूपमा क्रवकास गने । 

रात्तरिय समन्वय सनमनत  नेपाल रारि बैंक र अथय 
मन्रालय 

ननरन्तर  उत्कृरट केन्रको रूपमा क्रवकास 
भएको हनुे ।  

 

६.२. क्रविीय जानकारी एकाइले क्रवनभन्न क्रवषय क्रवज्ञहरूको सेवा नलन सक्न ेव्यवस्था नमलाउन े। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

६.२.१  क्रविीय जानकारी एकाइमा कुनै क्रवशषे प्रकृनतका 
जोत्तखम पक्रहचान गररएका शङ्कास्पद कारोबार 
क्रवश्लेषण गनय सम्बद्ध क्षेरका क्रवशेषज्ञ तथा 
कमयचारीको सहभानगता र स्वतन्र क्रवज्ञको सेवा नलन 
सक्न ेव्यवस्था गने।   

क्रविीय जानकारी एकाइ  नेपाल रारि बैंक  

 

मङ नसर २०७६   सेवा नलइएको हनुे।    
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६.३. क्रविीय जानकारी एकाइको सूचना सङ  कलन एविं क्रवश्लेषणको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गने ।   

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

६.३.१  Software ररपोक्रटङ्ग प्रणालीमा सवै क्षरेका सूचक 
सिंस्था आबद्ध हनु ेव्यवस्था गने ।   

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ 
र सरोकारवाला ननकाय 

ननरन्तर क्षेरगत आबद्धता वृत्तद्ध भएको    
हनुे ।  

६.३.२ 'क', 'ख' र  'ग' बगयका बैंक तथा क्रविीय सिंस्था र 
क्रवप्रषेण व्यवसायीका क्षरेमा Software System पूणय 
रूपमा लागू गराउने । 

ननयामक ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ 'क' वगयको लानग 
२०७६ साउन 'ख' 
र  'ग' वगयको लानग 
२०७७ साउन   

Software मा ररपोक्रटङ्ग भएको 
हनुे।   

६.३.३ नधतोपर, बीमाका क्षेरमा Software System पूणय 
रूपमा लागू गराउने।  

ननयामक ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ साउन  २०७७ Software मा ररपोक्रटङ्ग भएको 
हनुे।  

६.३.४ घ वगयका क्रविीय सिंस्था, सञ्  चय कोष, नागररक 
लगानी कोष र १० करोड़भन्दा बढीको ननक्षेप वा 
पुुँजी भएका बचत तथा ऋणको कायय गने सहकारी 
सिंस्थाहरूमा Software System लागू गराउने। 

ननयामक ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ साउन  २०७८ Software मा ररपोक्रटङ्ग भएको 
हनुे।   

६.३.५ सबै गैरक्रविीय पेसाकमॉ तथा व्यवसायी क्षेरलाई 
ररपोक्रटयङमा पूणय क्रियात्तशल गराउने।  

गहृ मन्रालय, 

समाजकल्याण पररषद्  
क्रविीय जानकारी एकाइ मङ नसर २०७६ ररपोक्रटङ्गमा वतृ्तद्ध भएको हनु े।   

 
६.३.६ बाुँकी सबै सूचक सिंस्थालाई ररपोक्रटयङमा पूणय 

क्रियाशील बनाउन े (सामात्तजक सरुक्षा कोष, अन्य 

ननवृत्तिभरण कोषलगायत)।  

ननयामक ननकाय  क्रविीय जानकारी एकाइ मङ नसर २०७६ ररपोक्रटङ्ग शरुू भएको हनुे ।   

 

६.३.७  क्रवश्लेषणको दायरालाई अनसुन्धानकारी ननकायको 
आवश्यकता अनरुूप हनु े गरी वृहत ् बनाई  
सम ् प्रके्रषत सूचनाले अनसुन्धान सरुूवात गनय र 

क्रविीय जानकारी 
एकाइ,  

अनसुन्धानकारी एविं 
कायायन्वयनकारी ननकाय 

ननरन्तर कायय गररएको हनुे ।   
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कसरुजन्य सम्पत्ति पक्रहचान गनय सक्ने बनाउन 
देहायको कायय गनेः 
 जोत्तखममा आधाररत क्रवश्लेषण प्रणालीलाई 
अवलम्बन गनय मागयदशयन तयार गरी लागू गने।  

 सम्बद्ध ननकायको सूचना सञ्जालमा आबद्ध भई 
एकाइको क्रवश्लेषणात्मक क्षमता अनभबतृ्तद्ध गने। 

 क्रवश्लेषणका लानग आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष वा खलु्ला स्रोतबाट समेत नलने व्यवस्था 
गरी उपयकु्त डाटाबेस प्रणाली क्रवकास गने।  

 क्रविीय जानकारी एकाइको क्षेरानधकारनभर रहन े
गरी अनसुन्धानकारी ननकायको समन्वयमा 
STR/TTR को गणुस्तरका साथै सोको 
क्रवश्लेषणात्मक मापदण्डहरू ननधायरण गने। 

 परृठपोषणको आधारमा क्रवश्लेषणात्मक 
मापदण्डहरूको समीक्षा गने । 

 उच्च जोत्तखमयकु्त प्रकृनतका अपराधसम्बन्धी 
क्रवषयमा वृहत ् तथा व्यापक मापदण्डहरू क्रवकास 
गने। 

६.३.८  अनसुन्धानकरी एविं सम्बद्ध ननकायमा गणुस्तरीय 
क्रविीय सूचना तथा जानकारी प्रवाहमा वृत्तद्ध गनय 
देहायबमोत्तजम गने।  

 क्रविीय सूचना सम्प्रषेण र सूचना आदानप्रदान गनय 
ननत्तश्चत प्रणाली क्रवकास गने।  

 क्रविीय सूचनाको उपयोनगता सम्बन्धमा सूचना 

क्रविीय जानकारी एकाइ रात्तरिय समन्वय सनमनत  मङ नसर २०७७  र 
ननरन्तर  

प्रणाली क्रवकास  भएको हनु।े 
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प्रयोगकतायको परृठपोषण नलन वाक्रषयक सम्मेलन 
आयोजना गने।  

 सूचक सिंस्थाले पेस गरेका शङ  कास्पद कारोबार 
तथा अन्य प्रनतवेदन सम्बन्धमा परृठपोषण ठदन 
सिंयन्र सिंस्थागत गने। 

 सूचक सिंस्थाबाट प्राप्त शङ  कास्पद कारोबार 
क्रववरणको गणुस्तर अनभवृत्तद्ध गने। 

 सूचक सिंस्थाहरूको अवस्था तथा ननयमनकारी 
आयाम सम्बन्धमा परृठपोषण ठदन ननयमनकारी 
ननकायसुँग सहकायय गने।   

६.३.९  देहायका कायय गरी रणनीनतक क्रवश्लेषणको दायरा 
क्रवस्तार गनेः 
 सरकारी र गैरसरकारी क्षेरमा रहेका सम्बद्ध 
सूचना तथा तथ्याङ  क स्रोत पक्रहचान गने  

 आवश्यक सूचना तथा तथ्यािंकको  प्रकृनत  
पक्रहचान गने । 

 तथ्याङ  क सङ  ग्रह प्रणाली क्रवकास गने । 

 सूचना/तथ्याङ  क ननयनमत रूपमा प्राप्त गने 
प्रणालीको क्रवकास गने । 

 जोत्तखम र नयाुँ के्षरअनसुार रणनीनतक क्रवश्लेषणको 
दायरा क्रवस्तार गने। 

 शङ  कास्पद कारोबारको प्रवृनत  तथा प्रकारका  
सम्बन्धमा  नीनत तथा कायायन्वयन तहका ननकाय 
एविं  सूचक सिंस्थाहरूलाई जानकारी  गराउन।े   

क्रविीय जानकारी एकाइ ननयामक ननकाय   साउन २०७७  मागयननदेशन तयार भई लागू 
भएको हनुे ।   
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६.३.१०  ननयमनकारी ननकाय, अनसुन्धानकारी ननकाय तथा 
सम्बद्ध सरोकारवाला ननकायसुँगको साझेदारीको 
दायरा िराक्रकलो पानय सम्पकय  क्रवन्द ु कायम गने, 

आपसी समझदारीपरमा हस्ताक्षर गने; शङ  कास्पद 
कारोबार पक्रहचान,  प्रनतवेदन तथा गणुस्तर 
व्यवस्थापनसम्बन्धी ननयामकीय आयाम 
क्रवकासलगायतका क्रवषयमा सहयोग गने । 

क्रविीय जानकारी एकाइ 

 
सम्बत्तन्धत सरोकारवाला 
ननकाय र रात्तरिय 
समन्वय सनमनत 

२०७६ पसु र 
ननरन्तर  

काययहरू अनभलेख गररएको हनुे। 

६.३.११  क्रवदेशी समकक्षी ननकायसुँग सूचना आदानप्रदान गनय 
अनसुन्धानकारी तथा अन्य ननकायलाई  क्रविीय 
जानकारी एकाइको क्षेरानधकार,  सूचना आदानप्रदान 
सिंरचना, सूचनाको प्रकृनत, सूचना प्रात्तप्तको अनरुोध 
तथा सोको प्रयोगको आधार, क्रवदेशी अनरुोधमा 
सम्बद्ध ननकायको भनूमका आठदका बारेमा  
जानकारी गराउने । 

क्रविीय जानकारी एकाइ सम्बत्तन्धत सरोकारवाला 
ननकाय 

साउन, २०७७ र 
ननरन्तर  

काययिमहरू सञ्  चालन गररएको 
हनुे ।  

६.३.१२ ननयामक ननकाय, सूचक सिंस्था र काननु 
कायायन्वयनकारी ननकायमा सूचना व्यवस्थापन र 
Software सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता अनभवृत्तद्ध 
काययिम सञ्  चालन गने। 

क्रविीय जानकारी एकाइ नेपाल रारि बैंक र अथय 
मन्रालय 

साउन  २०७६ र 
ननरन्तर  

काययिमहरू सञ्  चालन गररएको 
हनुे ।  

६.३.१३ सीमा कारोबार र शङ  कास्पद कारोबारको सूचना 
नठदन ेतथा गणुस्तरीय सूचना नठदन ेसूचक सिंस्था 
उपर गररन ेआनपुानतक र ननरोधात्मक कारबाहीलाई 
प्रभावकारी र नतव्र वनाउन े। 

ननयमनकारी ननकाय क्रविीय जानकारी एकाइ 

 
ननयनमत कारबाही भएको हनुे । 
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उद्दशे्य निं. ७ : क्रविीय अपराध अनसुन्धान तथा अनभयोजनको लानग सघन रूपमा क्षमता अनभवतृ्तद्ध गने ।  

७.१. अनसुन्धानमा सिंलग्न जनशत्तक्तको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गरी वैज्ञाननक अनसुन्धान पद्धनतको क्रवकास गने।  

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

७.१.१ जोत्तखममा आधाररत क्रविीय अपराध सम्बद्ध कसरुको 
अनसुन्धान गदै जाुँदा सम्पत्ति शदु्धीकरण ननवारण 
ऐनको दिा २५ र २५क. बमोत्तजम समेत 
अनसुन्धान गनुयपने देत्तखएमा समानान्तर क्रविीय 
अनसुन्धान पद्धनतको अवलम्बन गने 

अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र, 
काननु न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालय   

अनसुन्धानकारी ननकाय माघ २०७६ र  
ननरन्तर  

समानान्तर क्रविीय अनसुन्धान 
शरुू भएको हनुे ।  

७.१.२ अनसुन्धानकारी ननकायको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गनय  प्रथम 
चरणमा भ्ररटाचार, राजस्व चहुावट, सम्पत्ति शदु्धीकरण, 
आतङ्कवाद, लागूऔषध, साइबर/क्रिनटेक सम्बन्धी 
ननकाय र दोस्रो चरणमा सबै  अनसुन्धान ननकायको 
सक्षमता क्रवकास गनय आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था 
गने । 

सम्पत्ति शदु्धीकरण 
अनसुन्धान क्रवभाग 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय,   

अथय मन्रालय 

ननयनमत क्षमता क्रवकासको ननतजा पेस  
भएको हनुे।   

७.१.३ आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीसम्बन्धी 
सम्पूणय मदु्दाको अनसुन्धान सम्पत्ति शदु्धीकरण 
अनसुन्धान क्रवभागसुँग समन्वय गरी सम्पन्न गनय 
नेपाल प्रहरीको क्षमता अनभवतृ्तद्ध गने। 

नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति 
शदु्धीकरण अनसुन्धान 
क्रवभाग 

गहृ मन्रालय माघ २०७६ नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शदु्धीकरण 
अनसुन्धान क्रवभाग नबच 
समझदारीपरमा हस्ताक्षर भएको 
हनुे। 

७.१.४ नेपाल प्रहरीको रात्तरिय अपराध सूचना केन्रलाई काननु 
कायायन्वयन ननकाय तथा अन्य सक्षम ननकाय नबच 
अपरानधक सूचना आदानप्रदान प्लेटिमयको रूपमा 
प्रयोग गनय नीनत तथा रणनीनतको क्रवकास गने तथा 
उक्त केन्रलाई अपरानधक सूचना अनभलेखालयको 
रूपमा क्रवकास गने। 

नेपाल प्रहरी गहृ मन्रालय 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

माघ २०७६ प्लेटिमयको प्रयोग सरुू भएको 
हनुे ।  
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७.१.५ अपरानधक सूचना अनभलेखालयको उपयोगसम्बन्धी 
काययक्रवनधको क्रवकास गने। 

नेपाल प्रहरी गहृ मन्रालय माघ २०७६ काययक्रवनध स्वीकृत भएको हनुे ।  

 

७.२. सम्बत्तन्धत ननकाय नबच समन्वय अनभवतृ्तद्ध गरी अनसुन्धान तथा अनभयोजन काययलाई प्रभावकारी बनाउन।े 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

७.२.१ सम्बद्ध कसरुको अनसुन्धान सुँगसुँगै सम्पत्ति 
शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानीका क्रवषयमा अनसुन्धान गदाय सम्बद्ध कसरुको 
अनसुन्धान गने क्षेरानधकार भएका  प्रत्येक  
अनसुन्धानकारी वा त्यस्तै ननकायको प्रयोजनका 
लानग सूचकसक्रहतको िारामको क्रवकास गने। 

अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र,   अत्तख्तयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगसक्रहत 
अन्य अनसुन्धानकारी 
ननकाय  

माघ २०७६ र  
ननरन्तर  

िारामको प्रयोग भएको हनुे ।   

७.२.२ गम्भीर प्रकृनतका तथा उच्च जोत्तखमयकु्त मदु्दाहरूमा 
काननुबमोत्तजम सिंयकु्त/समूह अनसुन्धान सिंयन्रको 
उपयोग गने।  

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय 

अत्तख्तयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगसक्रहत 
अन्य अनसुन्धानकारी 
ननकाय 

ननरन्तर  सिंयकु्त/समूह अनसुन्धान सिंयन्र 
प्रयोग भएको हनु।े  

७.२.३ अनसुन्धान तथा अनभयोजन काययको प्रभावकाररता 
अनभवृत्तद्ध गनय देहायका कायय गनेः  

 अनसुन्धान तथा अनभयोजन काययमा सहयोग गने 
गरी महान्यायानधवक्ताको कायायलयको नतेतृ्वमा 
क्रविीय अपराध अनसुन्धानसम्बन्धी क्रवज्ञ समूहको 
क्रवकास गने। 

 समानान्तर क्रविीय अनसुन्धानको प्रयोग गनय 

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय 

अत्तख्तयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगसक्रहत 
अन्य अनसुन्धानकारी 
ननकाय 

चैत २०७६ तोक्रकएको काम भएको हनु।े  
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सम्बद्ध कसरु हेने ननकाय तथा सम्पत्ति शदु्धीकरण 
तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानीको कसरु हेने ननकायनबच समझदारी गने। 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननवारण 
ऐनको दिा २५ र २५ क को प्रचलनको लानग 
दोहोरो (Cross Check) परीक्षण प्रणालीको क्रवकास 
गने । 

७.२.४ उच्च जोत्तखमका क्षेर, वास्तक्रवक धनी, आपरानधक 
क्रियाकलापमा काननुी व्यत्तक्तको प्रयोग तथा सम्पत्ति 
शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानीका क्रवक्रवध प्रकारलाई केत्तन्रत गरी अनसुन्धान 
क्षेरलाई वृहत,् समन्वयात्मक र उच्च जोत्तखमयकु्त 
कसरु केत्तन्रत बनाउन क्रविीय अपराध अनसुन्धान, 
अनभयोजन र न्याक्रयक ननरूपण मागयदशयन क्रवकास 
गरी लागू गने। 

अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र   

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय 

अत्तख्तयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोग  
सक्रहत अन्य 
अनसुन्धानकारी ननकाय  

असार २०७७ मागयदशयन लागू भएको हनुे।  

७.२.५ क्रविीय अपराधसम्बन्धी मदु्दा व्यवस्थापन प्रणाली 
(CMS) स्थाक्रपत गरी कायायन्वयनमा ल्याउन।े 

अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र   

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय 

अत्तख्तयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगसक्रहत 
अन्य अनसुन्धानकारी 
ननकाय  

असार २०७७ कायायन्वयन भएको हनुे।  
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७.३. मरुा तथा धारक क्रवननमय अनधकारपरको घोषणा पद्धनतको क्रवस्तार गने।  

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

७.३.१ मरुा तथा धारक क्रवननमय अनधकारपरको घोषणा 
जोत्तखमका आधारमा प्राथनमकतासक्रहत लागू गनय  
कायययोजना क्रवकास गने। 

भन्सार क्रवभाग क्रविीय जानकारी एकाइ माघ २०७६ कायययोजना स्वीकृत भएको हनुे। 

७.३.२ वास्तक्रवक समय मै ररपोक्रटयङ हनु ेप्रणालीको क्रवकास 
गने। 

भन्सार क्रवभाग अथय मन्रालय मङ नसर २०७७ ररपोक्रटङ्ग शरुू भएको हनुे ।  

७.३.३ अन्तरायत्तरिय समन्वय र सहयोग आदान प्रदानको 
लानग सम्पकय  क्रवन्द ुतोक्न।े 

भन्सार क्रवभाग अथय मन्रालय ननयनमत तोक्रकएको हनुे ।  
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उद्दशे्य निं. ८ : कसरुजन्य सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण र जितसम्बन्धी काययको व्यवस्थापन गने । 

८.१. कसरुजन्य सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण र जितसम्बन्धी काननुी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कायायन्वयन गने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

८.१.१ कसरुजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन ननकाय स्थापना 
गने/तोक्न े

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

अथय मन्रालय मङ नसर २०७६ क्रवभाग स्थापना भएको वा 
तोक्रकएको हनुे ।  

८.१.२ सम्पत्ति  असलु उपर काययको रात्तरिय रूपमा समन्वय 
गनय क्रवद्यमान पद्धनतको पनुयसिंरचना गरी उपयकु्त 
प्रणाली ननमायण गने। 

अथय मन्रालय  कसरुजन्य सम्पत्ति 
व्यवस्थापन ननकाय, 
अनसुन्धानकारी  ननकाय  

वैशाख, २०७७ प्रणाली ननमायण भएको हनुे। 

८.२. कसरुजन्य सम्पत्ति रोक्का, ननयन्रण र जितसम्बन्धी अनभलेख व्यवस्थापन गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

८.२.१ असलु उपर गररएका कसरुजन्य सम्पत्ति तथा 
साधनको व्यवस्थापनको लानग सिंघीय अनभलेखन 
प्रणालीको क्रवकास गने। 

कसरुजन्य सम्पत्ति 
व्यवस्थापन ननकाय  

अनसुन्धानकारी ननकाय माघ २०७६ र 
ननरन्तर 

प्रणाली क्रवकास भएको हनुे । 

८.२.२ कसरुजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, ननयन्रण, जित 
र व्यवस्थापनसम्बन्धी मागयदशयन तय गने । 

अथय मन्रालय काननु न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालय  

असार २०७७ मागयदशयन तयार भएको हनुे । 

८.२.३ अल्पकालीन रूपमा प्रयोग गनय सम्पत्ति पक्रहचान 
िारामको क्रवकास तथा प्रयोग गने। 

सम्पत्ति शदु्धीकरण 
अनसुन्धान क्रवभाग 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

मङ नसर २०७६ िाराम क्रवकास गरी क्रवतरण भएको 
हनुे। 

८.२.४ प्रत्येक अनसुन्धानकारी ननकायमा अनसुन्धान काययमा 
सहयोग परु ् याउने गरी कसरुजन्य सम्पत्ति पक्रहचान र 
मूल्याङ्कन एकाइ वा क्रवज्ञ समूहको स्थापना गने । 

अनसुन्धानकारी ननकाय प्र.म. तथा म.प. को 
कायायलय 

मङ नसर २०७८ एकाइ/समूह गठन भएको हनुे । 
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८.२.५ कसरुजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, ननयन्रण, 
जित तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्रीय अनभलेख 
तयार गनय सफ्टवेयरको क्रवकास गने। 

कसरुजन्य सम्पत्ति 
व्यवस्थापन ननकाय 

अनसुन्धानकारी ननकाय २०७७ 
मङ नसरसम्म  

सफ्टवेयरको क्रवकास तथा प्रयोग 
भएको हनुे। 

८.२.६ अनसुन्धानकारी ननकायमा कसरुजन्य सम्पत्ति 
व्यवस्थापन ननकायको सम्पकय  क्रवन्द ुस्थापना गने ।  

कसरुजन्य सम्पत्ति 
व्यवस्थापन ननकाय 

अनसुन्धानकारी ननकाय मङ नसर २०७६ सम्पकय  क्रवन्दहुरू स्थापन भएको 
हनुे। 

 

उद्दशे्य निं. ९: अपराध ननयन्रणको लानग पारस्पररक काननुी सहायता, सपदुयगी तथा अन्य अन्तरायत्तरिय सहयोग आदान प्रदानको सिंयन्रलाई िराक्रकलो बनाउने। 

९.१. अपराध ननयन्रणमा क्रवदेशी मलुकु तथा अन्तरायत्तरिय सिंस्थाहरूसुँग सहकायय र सहयोग क्रवस्तार गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

९.१.१ क्रविीय अपराध ननयन्रण गनय जोत्तखमका आधारमा 
नछमेकी मलुकु तथा अन्य मलुकु र अन्तरात्तरिय सिंघ 
सिंस्थासुँग सहयोग आदान प्रदान गने ।  

पररारि मन्रालय, 
पारस्पररक काननुी 
सहायता केन्रीय 
अनधकारी 

गहृ मन्रालय,  

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय  

ननयनमत  सहयोग आदान प्रदान भएको 
हनुे।  

९.१.२ क्रविीय अपराध ननयन्रणसुँग सम्बत्तन्धत अन्तरायत्तरिय र 
क्षेरीय सिंस्थासुँग सम्पकय  बढाउने । 

पररारि मन्रालय, 
पारस्पररक काननुी 
सहायता केन्रीय 
अनधकारी 

गहृ मन्रालय, 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय  

ननयनमत सम्बन्ध कायम वा सदस्यता प्रात्तप्त 
भएको हनुे ।  

९.१.३ पररारि मन्रालयको त्तजम्मेवारीमा  पारस्पररक काननुी 
सहायतासम्बन्धी वैदेत्तशक सिंस्था समन्वयका काययहरू 
समेत सिंस्थागत गने ।  

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

पररारि मन्रालय, 
पारस्पररक काननुी सहायता 
केन्रीय अनधकारी 

मङ नसर २०७६ काययहरू सिंस्थागत भएका हनुे ।  

९.१.४ पररारि मन्रालयले पारस्पररक काननुी 
सहायतासम्बन्धी समन्वय डेस्क तोक्ने वा स्थापना 
गने।  

पररारि मन्रालय पारस्पररक काननुी सहायता 
केन्रीय अनधकारी 

मङ नसर २०७६ डेक्सले कायय शरुू गरेको हनुे ।  
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९.२. जोत्तखमका आधारमा अन्तरायत्तरिय सहयोगका सिंयन्रहरूको प्रभावकारी पररचालन गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

९.२.१ पारस्पररक काननुी सहायता केन्रीय अनधकारी, 
महान्यायानधवक्ताको कायायलय र अनसुन्धानकारी 
ननकायनबच स्थायी कायायत्मक सञ्  जालको क्रवकास 
गने। 

पारस्पररक सहायता 
केन्रीय अनधकारी 

महान्यायानधवक्ताको 
कायायलय, पररारि मन्रालय, 
अनसुन्धानकारी ननकाय 

मङ नसर २०७६ 
र ननयनमत  

सञ्जाल ननमायण भएको हनुे ।  

९.२.२ पारस्पररक काननुी सहायता केन्रीय अनधकारी 
कायायलयको क्षमता अनभवृत्तद्धका लानग काययिम 
सञ्  चालन गने। 

काननु, न्याय तथा 
सिंसदीय मानमला 
मन्रालय 

अथय मन्रालय चैत २०७६ र 
ननयनमत 

क्षमता अनभवृत्तद्ध काययिम 
सञ्  चालन भएको हनुे ।  

९.२.३ क्रविीय अपराधसम्बन्धी इन्टेनलजेन्स सङ  कलन मा 
क्रवदेशत्तस्थत ननयोगको भनूमकामा थप गने । 

पररारि मन्रालय क्रविीय जानकारी एकाइ, 
रात्तरिय अनसुन्धान क्रवभाग 

असार २०७७ अभ्यास सरुू भएको हनुे ।  

 

९.३. पारस्पररक काननुी सहायतासम्बन्धी सन्धी/सम्झौताको प्रक्रिया अगानड बढाउने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

९.३.१ पारस्पररक काननुी सहायतासम्बन्धी सत्तन्ध सम्पन्न 
गने।  

पारस्पररक काननुी 
सहायता केन्रीय 
अनधकारी  

पररारि मन्रालय, 
प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

एक बषयमा 
कत्तम्तमा २ देश  

वाताय भएको तथा सत्तन्धको 
सङ  ख्या वृत्तद्ध भएको हनुे ।  

९.३.२ 
 

अनसुन्धान, अनभयोजन, पपुयक्ष तथा अन्य काननुी 
कारबाहीका त्तशलनसलामा पारस्पररक काननुी 
सहायतालगायतका अन्य सिंभाव्य सहकायय एविं 
समन्वयसम्बन्धी मागयदशयन लागू गने । 

पारस्पररक काननुी 
सहायता केन्रीय 
अनधकारी  

अनसुन्धान समन्वय सिंयन्र असार २०७७ मागयदशयन लागू भएको हनुे ।  
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९.३.३ क्रविीय सूचना (इन्टेनलजेन्स), अनसुन्धान तथा ननयमन 
सपुररवेक्षणसम्बन्धी सूचना जोत्तखमको गाम्भीययताको 
आधारमा समयमै आदान प्रदान हनुसक्ने सिंयन्र ननमायण 
गने ।  

 क्रविीय जानकारी एकाईः क्रवदेशबाट प्राप्त गनुयपने 
इन्टेनलजेन्स, सूचनाको आदान प्रदान र सोको 
प्रयोगको सीमा सम्बन्धमा मागयदशयनपर तयार गने र 
क्रवदेशी FIU हरूसुँग समझदारी कायम गने। 

 ननयामक ननकाय र अनसुन्धानकारी ननकाय: 

अन्तरायत्तरिय सहयोग आदान प्रदानको लानग क्रवदेशी 
समकक्षीसुँग  सम्पकय  स्थाक्रपत गरी जोत्तखमको 
आधारमा समझदारी कायम गने । 

 गैरनािामूलक सिंस्थाको ननयामक, कर, भन्सार तथा 
अन्य सक्षम ननकायिारा  क्रवदेशी समकक्षीसुँग त्तिपक्षीय 
सम्पकय  क्रवकास गने । 

क्रविीय जानकारी 
एकाइ, 

ननयामक ननकाय, 

अनसुन्धानकारी ननकाय 

पररारि मन्रालय 

अथय मन्रालय 
ननयनमत सहयोग आदान प्रदान भएको 

हनुे।  

९.३.४ सपदुयगीसम्बन्धी प्रणालीको समीक्षासक्रहत आवश्यक 
काननुी, सिंस्थागत र कायायन्वयन सिंरचनाका क्रवषयमा 
अध्ययन गरी सझुाव पेस गने । 

गहृ मन्रालय काननु, न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालय, 
प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

मङ नसर २०८० प्रनतवेदन पेस भएको हनुे । 
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उद्दशे्य १०: रणनीनत तथा कायययोजना कायायन्वयन गरी समग्र प्रणालीलाई सिल बनाउन सम्पूणय प्रयास केत्तन्रत गने । 

१०.१. प्रवद्धयनात्मक काययिमहरू सञ् चालन गने । 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१०.१.१ बैंक्रकङ्ग प्रणाली प्रवद्धयन गनय देहायबमोत्तजम गनेः 

 एक व्यत्तक्त एक बैंकखाता अननवायय गने। 

 राज्यका तिय बाट हनु ेजनुसकैु भकु्तानी बैंकखातामा 
मार गने ।  

 नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गनय  रू. एक लाख 
वा सोभन्दा बढी रकमको भकु्तानी नडत्तजटल 
प्रणालीमािय त मार गने ।  

 बैंक खाता खोल्दा र अद्यावनधक गदाय ग्राहक 
पक्रहचानसम्बन्धी न्यूनतम ् क्रववरण मोबाइल 
एत्तप्लकेसन वा सूचना प्रक्रवनधमािय त हनुे व्यवस्था 
गरी प्रभावकारी कायायन्वयन गने ।  

नेपाल रारि बैंक,  

अथय मन्रालय 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

२०७७/७८ र 
ननरन्तर 

तोक्रकएका कायय भएको हनु े। 

१०.१.२ अथयतन्रलाई सम्पूणयरूपमा औपचाररक क्षरेमा 
रूपान्तरण गनय रात्तरिय अनभयान सञ्  चालन गने । 

अथय मन्रालय  प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

२०७७/७८ अनभयान सञ्  चालन भएको हनुे ।  

१०.१.३ AML/CFT सम्बन्धी क्रवषयको पाठ्यिम ननमायण गरी 
सावयजननक क्षेरका सवै तानलम/काययिममा अननवायय 
रूपमा समावेश गने ।  

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

सम्पूणय तानलम प्रदायक 
सिंस्थाहरू 

माघ २०७६ पाठ्यिम क्रवकास भएको तथा 
वाक्रषयक पनुरावलोकन भएको 
हनुे। 



53 

 

१०.१.४  स्थानीय  सरकारी कायायलय, क्रवदेशत्तस्थत नेपाली 
कूटनीनतक ननयोग, प्रात्तज्ञक क्षेर, सञ्चार क्षरे, सामात्तजक 
सञ्जाल, दूरसञ्  चार सेवा प्रदायक, गैरआवासीय नेपाली 
सिंघ र सामात्तजक सिंघसिंस्था मािय त AML/CFT 

सम्बन्धी सूचनाहरू प्रवाह गने। 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय,  

अथय मन्रालय 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान 
क्रवभाग, क्रविीय जानकारी 
एकाइ,  सम्बद्ध सरोकारवाला 
ननकाय 

वाक्रषयक र 
ननयनमत 

सूचना प्रवाह भएको हनुे ।  

१०.१.५ प्रात्तज्ञक क्षरे, सञ्चार माध्यम र नागररक समाजलाई 
AML/CFT सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान काययमा 
प्रोत्साहन गने। 

त्तशक्षा क्रवज्ञान तथा 
प्रक्रवनध मन्रालय 

रात्तरिय समन्वय सनमनत वाक्रषयक र 
ननयनमत 

अध्ययन अनसुन्धान भएको हनुे।  

१०.१.६ AML/CFT सम्बन्धी सम्वद्ध ननकायहरूको 
वेबसाइटमा पयायप्त सूचना प्रवाह गने।   

सम्बद्ध ननकायहरू  रात्तरिय समन्वय सनमनत असार २०७७ वेबसाइटमा पयायप्त सूचना प्रवाह 
भएको हनुे।  

१०.२.  कायायन्वयन तहको समन्वय प्रणाली र सिंयन्रहरूलाई मजबतु तलु्याउन।े 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१०.२.१ AML/CFT रात्तरिय रणनीनत तथा कायययोजना र मौजदूा 
व्यवस्थाको कायायन्वयनको समन्वय र  सहजीकरण गनय 
तथा प्रगनतको समीक्षा अधयवाक्रषयक र वाक्रषयक रूपमा हनु े
व्यवस्था गने । 

रात्तरिय समन्वय 
सनमनत 

- ननयनमत समीक्षा भएको हनुे। 

१०.२.२ AML/CFT का क्षेरमा क्षमता अनभवृत्तद्ध गनय 
अन्तरायत्तरिय सिंघ सिंस्थासुँग सहकायय गने ।  

पररारि मन्रालय रात्तरिय समन्वय सनमनत ननयनमत सहकायय भएको हनुे ।  

१०.२.३ AML/CFT प्रणालीसुँग सम्बत्तन्धत जक्रटल प्रकृनतका 
बहकेु्षरीय नीनतगत समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन गरी 
ननयनमत रूपमा सझुाव ठदन क्रवज्ञहरूको समूह ननमायण 
गने । 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

अथय मन्रालय माघ २०७६ र 
ननयनमत  

कायय शरुू भएको हनु।े  
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१०.२.४ AML/CFT सम्बन्धी क्रवषयको काययसम्पादनलाई 
प्रभावकारी बनाउन सम्बत्तन्धत सरकारी ननकायका 
अनधकारीसुँग काययसम्पादन करार गरी कायय सम्पादन 
मूल्याङ्कन गदाय यस क्रवषयलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार 
बनाउने। 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

रात्तरिय पनुरावलोकन पररषद् मङ  नसर २०७६ 
र ननयनमत 

करार भई सोहीबमोत्तजम कायय 
सम्पादन मूल्याङ्कन  भएको हनुे।  

१०.२.५ यस रणनीनत तथा कायययोजनाको ननयनमत अनगुमन 
गने। 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

रात्तरिय समन्वय सनमनत ननयनमत ननयनमत अनगुमन भएको हनु।े 

१०.२.६ रणनीनत तथा कायययोजनाको प्रभावकारी कायायन्वयनमा 
प्राक्रवनधक सहयोग उपलधध गराउन देहायबमोत्तजमको 
प्राक्रवनधक सहयोग  समूह रहने: 
सहसत्तचव, प्रधानमन्री तथा मत्तन्रपररषद्को कायायलयः    

                                      सिंयोजक 

प्रमखु, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान क्रवभागः    सदस्य 

सहसत्तचव-अथय मन्रालयः                     सदस्य 

सहन्यायानधवक्ता, महान्यायानधवक्ताको कायायलयः  सदस्य 
प्रमखु, क्रविीय जानकारी एकाइः                सदस्य 

क्रवज्ञ:(सिंयोजकले तोके बमोत्तजम)              सदस्य 

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

रात्तरिय समन्वय सनमनत २०७६ साउन  प्राक्रवनधक सहयोग उपलधध 
भएको हनुे ।  

१०.२.७ सम्बत्तन्धत सबै ननकायमा AML/CFT क्रवषय हेने सम्पकय  
क्रवन्द ुतोकी ननजमािय त समन्वयको काययलाई व्यवत्तस्थत 
बनाउन े

प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

सम्पूणय सम्बद्ध ननकाय २०७६ साउन सम्पकय  क्रवन्दहुरूको एकीकृत 
क्रववरण सङ  कलन  भएको हनुे।  
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१०.३. रणनीनत तथा कायययोजनालाई मूलप्रवाक्रहकरण गने।  

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१०.३.१ सम्पत्ति शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा 
क्रविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी नीनत, रणनीनत तथा 
कायययोजनालाई सम्बत्तन्धत ननकायको रात्तरिय/ 
क्षेरीय/ सिंस्थागत नीनत, रणनीनत काययिम, 
कायययोजनासुँग आबद्ध गने तथा नतनको कायायन्वयन 
एविं प्रभावकाररता सनुनत्तश्चत गने। 

रात्तरिय पनुरावलोकन 
पररषद  

रात्तरिय समन्वय सनमनत ननरन्तर मखु्य नीनत/काययिम आबद्ध 
भएको हनु े। 

१०.३.२ सरकारी कायायलयका अनतररक्त सम्पूणय ननयमनकारी 
ननकायको आन्तररक र बाह्य लेखापरीक्षणमा सम्पत्ति 
शदु्धीकरण तथा आतङ  कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय 
लगानीका प्रयासको परीक्षणलाई समेत 
आन्तररकीकरण गने। 

महालेखा परीक्षकको 
कायायलय/ महालेखा 
ननयन्रकको कायायलय 

-  परीक्षण काययहरू आन्तररकीकरण 
भएको हनुे।  

१०.३.३ सूचक सिंस्था, ननयमनकारी ननकाय, क्रविीय जानकारी 
एकाइ, अनसुन्धानकारी ननकाय र अन्य सम्बत्तन्धत 
ननकायको उपलत्तधध मापन गनयको लानग उपलत्तधध 
मापक मेक्रिक्स तथा सोसुँग सम्बत्तन्धत िाराम तयार 
गने। 

रात्तरिय समन्वय सनमनत अथय मन्रालय, प्रधानमन्री 
तथा मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

मङ  नसर २०७६ िाराम तयार भएको हनु।े 

१०.३.४ उपलत्तधध मापक मेक्रिक्समा आधाररत भई 
कायायन्वयनको मूल्याङ्कन गने ।  

रात्तरिय समन्वय सनमनत प्रधानमन्री तथा 
मत्तन्रपररषद्को कायायलय 

ननयनमत मूल्याङ्कन भएको हनु।े  

१०.३.५ AML/CFT सम्बन्धी रात्तरिय प्रनतवेदन तयार  गरी 
नपेाल सरकारसमक्ष पेस गने ।  

रात्तरिय पनुरावलोकन 
पररषद् 

 

रात्तरिय समन्वय सनमनत आनथयक वषय 
सम्पन्न भएको 
३ मक्रहनानभर 

नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको 
हनुे ।  
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१०.४. AML/CFT पारस्पाररक मूल्याङ्कन २०७७/७८ को तयारी गने। 

ि.सिं. क्रियाकलाप त्तजम्मेवार ननकाय सहयोगी ननकाय समयावनध सूचक 

१०.४.१ AML/CFT स्वमूल्याङ्कन सनमनतले पारस्पररक 
मूल्याङ्कन आयोजक सनमनतको रूपमा काम थालनी 
गने 

पारस्पररक मूल्याङ्कन 
आयोजक सनमनत, क्रविीय 
जानकारी एकाइ, सम्पत्ति 
शदु्धीकरण अनसुन्धान 
क्रवभाग 

रात्तरिय समन्वय सनमनत साउन २०७६ तयारी कायय सरुू भएको हनु े।  

१०.४.२ पारस्पररक मूल्याङ्कन सिलतापूबयक सम्पन्न गनय 
मूल्याङ्कन काययक्रवनधबमोत्तजम हनु ेगरी अन्य सिंरचना 
तयार गने 

पारस्पररक मूल्याङ्कन 
आयोजक सनमनत 

रात्तरिय समन्वय सनमनत, 
प्रधानमन्री तथा मत्तन्रपररषद्को 
कायायलय 

मङ नसर २०७६ सिंरचना तयार भएको हनुे।  

नोटः यो कायययोजनामा ननयमनकारी ननकाय भन्नाले अनसूुची -२ मा उत्तल्लत्तखत ननयमनकारी ननकाय र अनसुन्धानकारी ननकाय भन्नाले अनसूुची -३ मा उत्तल्लत्तखत ननकाय बझु्नपुदयछ।
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अनसूुची-२ 

 

१.  ननयमनकारी ननकायहरू सो मातहतका सूचक सिंस्थाहरू 

१.१ नेपाल रारि बैंकः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थाहरू देहायअनसुार रहेका छन ्: 

क. बैंक तथा क्रविीय सिंस्थासम्बन्धी ऐनअन्तगयत क, ख, ग, घ वगयका वात्तणज्य बैंक 
तथा क्रविीय सिंस्थाहरू 

ख. मरुा क्रवप्रषेक/स्थानान्तरणकताय 
ग. मरुा सटहीकताय 
घ. व्यापाररक भकु्तानी साधनहरूसक्रहत भकु्तानी सेवा प्रदायक 

ङ. कमयचारी सञ्चय कोष 

च. नागररक लगानी कोष 

छ. सावयजननक ऋण तथा नधतोपरहरू 

ज. नेपाल रारि बैंकबाट इजाजतप्राप्त अन्य ननकायहरू 

१.२  नेपाल नधतोपर बोडयः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थाहरू देहायअनसुार रहेका 
छन:् 

क. नधतोपर व्यवसायी  

ख. नधतोपर बजार  

ग. मचेन्ट बैंकसय  

घ. शेयर बजार (ओटीसी बजार र अन्य सम्बत्तन्धत) 
ङ. ननक्षेपकताय  

च. नसनडएस  र त्तक्लयररङ्ग ननकाय 

छ. िेनडट रेक्रटङ्ग एजेन्सी 
ज. सूचीकृत नधतोपर कम्पनी 
झ. कोमोनडटी त्तक्लयरेन्स र सेटलमेन्ट हाउस 

ञ. वयरहाउस एक्सचेन्ज 

१.३  बीमा सनमनतः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थाहरू देहायअनसुार रहेका छन ्:  

क. जीवन नबमा कम्पनी  

ख. ननजॉवन नबमा कम्पनी 
ग. पनुनबयमा कम्पनी 
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१.४ सहकारी क्रवभागः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थाहरूमा सहकारी सिंस्थाहरू 
पदयछन।्  

१.५  आन्तररक राजस्व क्रवभागः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थाहरूमा स्वीकृत अवकाश 
कोष र बहमूुल्य धात ुर पत्थरसम्बन्धी कारोबार गने व्यवसायीहरू पदयछन ्। 

१.६  सिंस्कृनत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालयः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-
सिंस्थामा क्यानसनो वा क्यानसनो व्यवसायीहरू पदयछन।् 

१.७  भनूम व्यवस्थापन तथा अनभलेख क्रवभागः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थामा 
घरजग्गा खररद क्रविी व्यवसायीहरू पदयछन ्। 

१.८  नेपाल नोटरी पत्तधलक पररषदः यसले ननयमन गनुयपने सूचक सिंस्थामा नोटरी पत्तधलक 
पदयछन।् 

१.९  चाटडय एकाउन्ट सिंस्थाः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थामा लेखापरीक्षण 
व्यवसायी, लेखापरीक्षक र लेखा व्यवसायीहरू पदयछन ्। 

१.१० कम्पनी रत्तजरिारको कायायलयः यसले ननयमन गनुयपने सूचक-सिंस्थाहरूमा कम्पनी वा 
िरट सेवा प्रदायकहरू पदयछन ्। 

१.११ नेपाल काननु व्यवसायी पररषद्  : यसले ननयमन गनुयपने सूचक सिंस्थाहरूमा काननु 
व्यवसायीहरू पदयछन।् 
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अनसूुची-३ 

अनसुन्धानकारी ननकायहरू 

क. अत्तख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

ख. सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान क्रवभाग 

ग. नेपाल प्रहरी 
घ. राजस्व अनसुन्धान क्रवभाग 

ङ. वन तथा भ-ूसिंरक्षण क्रवभाग 

च. रात्तरिय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसिंरक्षण क्रवभाग 

छ. वैदेत्तशक रोजगार क्रवभाग 

ज. लागूऔषध ननयन्रण व्यूरो 
झ. आन्तररक राजस्व क्रवभाग 

ञ. भन्सार क्रवभाग 

ट. अनसुन्धान काययसुँग सम्बत्तन्धत अन्य सक्षम ननकायहरू 

 


