ससलपि शु�ीीकर तथा आत�कवाद� ��यायाकलाप
�ववीय लगानी �ननवारणसबमबी
राि��य रणनी�त तथा काय�ययोजन

(२०७६-२०८१)

�बधानम�ी तथा मिम�ल�प��रष काया�ाल
�सं हदरबार, काठमाड�

ससलपि शु�ीीकर तथा आत�कवाद� ��यायाकलाप �ववीय लगानी �ननवारणसब�बी
राि��य रणनी�त तथा काय�ययोजन (२०७६-२०८१)
१.१ पृ�ठठू�ा
ससलपि शु�ीीकर तथा आत�ीवाद� ��याीाालाा हुने �विीय लगानी �व�व�याली
सा�याीय �लाा रहे को छ । आलका�बी काय�बाट आिज�त ससलपि शु�ीीकर तथा
आत�ीवाद� ��याीाालाा �विीय ागानीससब�बी अपराध नवीनतम् �ीृ�तीा आ�थ�ी
अपराध हुन ् । यी अलकाबह� �नय��र गन� काप��य र अ�तका�प��य �लमा नै साझा
�यासह� हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले ससलपि शु�ीीकर तथा आत�ीवाद�
��याीाालाा �विीय लगानी �नवाकर गन� काय�लाई उ�� �ाथ�ाीतााा राखी तजुम
� ा
गरे को �था काप��य करनी�त तथा काय�योजना (२०६८-२०७३) काया��वयन ससल�
गरे को छ । यससँग ससबप�बत नी�त, कानुनह�, सं �थागत सं य��, अ�तका�प��य सप�ब
ससझ�ताह� काया��वयन गक� यस �े�ाा उ�ाे �य उलाप�बह� समेत हा�सा ग�कएीय
स�दठ�मा यस काय�लाई अझ �यवप�थत गन� दय�य करनी�त तथा काय�योजना (२०७६-८१)
तजुम
� ा ग�कएको छ ।
१.२ वत�ामा अव�थथ
ससलपि

शु�ीीकर

तथा

आत�ीवाद�

��याीाालाा

�विीय

लगानी

�नवाकर गन�

अ�तका�प��य �े�बाट �यासह� हुँदै आएका छन् । सन् १९८९ मा ससलपि शु�ीीकर
�नवाकर गन� ससब�बाा �वपश�ट�ीृत अ�तक सकीाक� सं �थाीय �लाा �विीय ीाकबाह�
काय�दल (Financial Action Task Force- FATF) गठन भयो र सन् २००१ मा उ�
काय�दलको काय��े�ाा आत�ीवाद� ��याीाापमा हुने �विीय लगानीलाई समेत समावेश
ग�कएीय छ। यसले ससलपि शु�ीीकर तथा आत�ीवाद� ��याीाालाा �विीय लगानी
�नवाकरीय �व�व�याली ाालद�� �नबा�रण गन� कामका अ�त�क� सद�य का��ह�बाट
ाालद�� पालनाको मू�या�न, सं �थागत सु�ढ�ीकराा सहयोग र �नयानससब�बी काय� गद�
ु ह�बी� ससलपि शु�ीीकर एवं आत�ीवाद�
आएको छ। ए�सया �शा�त �े�ीा मुली
��याीाालाा �विीय लगानी �नवाकरससब�बी काय�मा साझा अवधारणा �वीास गन� र
ऐ�यब� भई ीाकबाह� अगा�� बढाउन ए�सया �शा�त �े� समूह (Asia Pacific Group on
Money Laundering- (APG) गठन भई काय�रत रहे को छ। सन् २००२ मा ए�सया
�शा�त

�े�

समूहको

सद�य

ठएल�छ

नेपाल

सरकारले

ससलपि

शु�ीीकर

तथा

आत�ीवाद� ��याीाालाा �विीय लगानी �नवाकर गन� आव�यी नी�तगत, कानुनी र
सं �थागत �यव�थाह� गद� आएको छ।
ससलपि शु�ीीकर तथा आत�ीवाद� ��याीाालाा �विीय ागानीससब�बी अपराध
�नवाकर गन� ससलपि शु�ीीकर (ा�न लाउप���) �नवाकर ऐन, २०६४, ससलपि शु�ीीकर
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(म�न लाउि���) �नयमावल�, २०७३ र स�पि� शु�ीकरण (म�न लाउि���) �नवारण
(सूचीकृत �यि�, समूह वा स�ठनको स�पि� वा कोष रो�ा) �नयमावल�, २०७० लागू
ग�रएको छ। स�पि� शु�ीकरण तथा �त�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानी �नवारण
रणनी�त तथा काय�योजना (२०६८–२०७३) काया��वयन ग�रस�कएको छ।
स�पि� शु�ीकरण तथा �त�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानीस�ब�धी अपराध
�नवारण गन� �सल�सलामा नेपालले सन् २००२ मा ए�सया �या�स�फक � ुप अन म�न

लाउ��ी� (APG), सन् २०१५ मा एगम�ट � ुप अफ फाइनाि�सयल इ�टे �लजे�स् यु�न�स,
सन् २०१७ मा एसे�स् �रकभर� इ�टरएजे�सी नेटवक�-ए�सया �या�स�फक (ARIN-AP)

ु
ज�ता �विशि�टकृत अ�तरा�ि��य तथा �े�ीय सं �थाको सद�यता �लएको छ । नेपाल सं य�
रा��सं घको लागू औषध तथा मनोि�पक पदाथ�को अवैधा�नक �सार�सार �व��को
ु रा��सं घको �तावादमा �व�ीय लगानी दमनस�ब�धी महासि�ध,
महासि�ध, १९८८; सं य�
ु रा��सं घको बहुदेशीय स��ठत अपराध �व��को महासि�ध, २०००; सं य�
ु
१९९९; सं य�
रा��सं घको ��टाचार �व��को महासि�ध, २००३; दि�ण ए�सयाल� �े�ीय सहयोग
सं गठनको

�तावाद दमन �व��को महासि�ध, १९८७ र सोको �तावादमा �व�ीय

लगानी दमनस�ब�धी �ोटोकल, २००४; �व�म�टे कको अ�तरा�ि��य �तावाद, बहुराि��य
सं ग�ठत अपराध तथा लागू औषधको गैरकानुनी �सारपसारस�ब�धी महासि�ध, २००९
ज�ता महासि�धह�को प�रा�� भएको छ।
स�पि� शु�ीकरण तथा �त�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानी �नवारणस�ब�धी
काय�का ला�ग अ�तर �नकाय �बच सम�वय गन� र नेपाल सरकारलाई �व�यक सुझाव
�दन राि��य सम�वय स�म�त र राि��य जोिखम मू�याान स�हत स�म�तको काय�लाई सहयोग
्
पुरयाउन
काया��वयन स�म�तको �यव�था ग�रएको छ। साथै , �नयमनकार� �नकाय, �व�ीय
जानकार� एकाइ, स�पि� शु�ीकरण अनुस�धान �वभाग तथा पार�प�रक कानुनी सहायता
के���य अ�धकार�को समेत �यव�था ग�रएको छ। �नयमनकार� �नकायबाट �व�यक
�नद� शन जार� भई सुप�रवे�ण काय� अगा�� बढे का छन्। नगद कारोबार �यवि�थत गन�
कारोबारमा सीमाानको �यव�था ग�रएको छ।
१.३. राि��य जोिखम, मू�ययान २०१६ र �ववःू�ययान, २०१८
नेपालले स�पि� शु�ीकरण तथा �त�ककवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानी �नवारण
स�ब�धमा ग�रएका मू�याानबाट दे िखएका जोिखम �यू नीकरण गन� �व�यक कदमह�
उठाएको छ। यसका अ�त�र� �वमू�याान ��तवेदन (सन् २०१८) ले सम� कानुनी,
सं �थागत र काया��वयन �े�मा भएका बृहत् तथा सू�म अव�थालाई ��त�बि�बत गरे को
छ। राि��य जोिखम मू�याान, २०१६ को ��तवेदनले दे हायवमोिजम जोिखमका �े�ह�
प�हचान गरे को छः
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क) उ�च जोिखमका �े�ह�� ���ाचार, कर �ल�, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार
(वैदेिशक रोजगार�मा मानव त�कर�समेत) र त�कर� तथा कालोबजार� ।
ख) म�यम जोिखमका �े�ह�� लागूऔषध ओसार पसार, सं ग�ठत अपराध, जबरज�ती च�दा
असूल�, ठगी, ब��क� कसुर, मु�ा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शर�र ब�धक तथा
अपहरण, चोर�-डकैती, बहुमू�य व�तुह�को गैरकानुनी ओसार पसार, �कत� , जालसाजी र
�भ�ी कारोबार (Insider Trading) ।
ग) �यून जोिखमका �े�ह�� हातह�तयारको अवैध �यापार र आत�कवाद ।
१.४ च ुनौतीह�
नेपालले प���लो दशकमा स�पि� शु�ीकरण तथा आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय
लगानी �नवारणका �े�मा उ�लेखनीय �ग�त हा�सल गरे को भएता प�न �े�गत �यापकता
र साधन�ोतको सी�मतता �व�लेषणका आधारमा �न�नानुसार च ुनौतीह� दे िख��न् :
x

नी�तगत, कानुनी, सं �थागत एवं काय�गत सुधारका �यासलाइ� जोिखमका आधारमा अिघ
बढाउने ।

x

�व�ीय तथा गैर�व�ीय �े�मा �नरोधा�मक उपायह�लाइ� �भावकार� �पमा लागू गन�
यससँग स�बि�धत स�पूण� सं य��ह�ला� मजबुत बनाउने ।

x

�नयमन तथा सुप�रवे�ण �णाल�लाइ� �भावकार� र प�रणाममुखी बनाउने।

x

सूचक सं �थाको आ�त�रक सबल�करण, जोिखम प�हचान तथा �यव�थापन, अनुगमन तथा
श�का�पद कारोबारको प�हचान एवं ��तवेदन �णाल�ला� �भावकार� बनाउने ।

x

सूचक सं �थाह�बा� �व�ीय जानकार� एकाइमा श�का�पद कारोबारको ��तवेदन गन�
�यव�थाला� �भावकार� बनाउने।

x

�व�ीय जानकार� एकाइको सं �थागत तथा �व�ले षणा�मक �मतामा अ�भवृि� गन� ।

x

स�पि� शु�ीकरण अनुस�धान �वभागलगायत अ�य अनुस�धान गन� �नकायको �व�ीय
अनुस�धान र सम�वयमा रणनी�तक सुधार गन� ।

x

अ�भयोजन र �याय �न�पणको �े�मा �व�ीय अपराधको �कृ�त र ग�भीरताअनुसारको
सं रचना�मक सुधार गन� ।

x

�व�ीय अपराध �नय��णमा राि��य एवं अ�तराि��य सहयोग आदान �दान र सम�वयला� �भावकार�
बनाउने ।

x

अनौपचा�रक �े�लाइ� अथ�त��को औपचा�रक दायरामा �याउने, �व�ुतीय कारोबारलाइ�
�ो�साहन गर�

नगद कारोबारलाइ� �न��सा�हत गन� ।
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x

स�पि� शु�ीतरण तथा आत�तवाद� ��यातलापमा �व�ीय लगानी �नवारणस�ब�धी
मू�य, मा�यता र प��तलाइ� समय सापे� �पमा आ�त�रत�तरण गद� जोिखममा आधा�रत
बनाउने ।

x

साधन�ोततो पया�� �यव�था गर� जनशि�तो �मता अ�भवृि� गन� ।

१.५ रणनी�ततक आव�ययकत
नेपालमा स�पि� शु�ीतरण तथा आत�तवाद� ��यातलापमा �व�ीय लगानी �नवारणतो
काय�लाई �भावतार� बनाउन �वगतदे िख नै �व�भ� नी�तगत, कानुनी एवं सं �थागत
�यव�थाह� लागू ग�रएता छन्। यी �यव�थाह�तो काया��वयनलाई सफल बनाउन
स�ब� �नतायलाई िज�मेवार बनाउने र �नय�मत �पमा �ग�ततो समी�ा गद� सुधारका
काय�लाई अिघ बढाउने उ�े�यले जार� ग�रएतो "स�पि� शु�ीतरण तथा आत�तवाद�
��यातलापमा �व�ीय लगानी �नवारण रणनी�त तथा काय�योजना

(२०६८-२०७३)" को

समयाव�ध समा� भएको समेत तीन वष� पूरा भइसकेको छ।
यसै बीच �व�ीय तारबाह� काय�दल (FATF) ले

सन् २०१२ मा जार� गरे को स�पि�

शु�ीतरण तथा आत�तवाद� ��यातलापमा �व�ीय लगानी �नवारणस�ब�धी प�रमािज�त
एवं एत�तृत मापद�� र सो मापद��तो �भावतार� पालना एवं काया��वयनता ला�ग सन्
२०१३ मा जार� ग�रएतो नयाँ पार�प�रत मू�या�न प��त (Assessment Methodology)
को प�र�ध�भ� रहे र आ�त�रत �पमा धेरै गृहकाय� गनुप
� न� भएको छ। यसै स�दभ�मा
राि��य जोिखम मू�या�न, २०१६ र �वमू�या�न, २०१८ का ��तवेदनह�मा स�पि�
शु�ीतरण तथा आत�तवाद� ��यातलापमा �व�ीय लगानी �नवारणता स�ब�धमा
नेपालका जोिखमका �े�ह� प�हचान ग�रएतो र सोह� आधारमा सुधारका काय�ह�लाई
थप ती�ता �दनुपन� भएकाले समेत यो रणनी�त तथा काय�योजना जार� ग�रएतो हो।
२.१ राि��य रणनी�त तथा काय�ययोजन
यो रणनी�त तथा काय�योजना स�पि� शु�ीतरण तथा आत�तवाद� ��यातलापमा �व�ीय
लगानी

�नवारणस�ब�धी

मू�य,

मा�यता,

नी�तगत

तथा

कानुनी

�यव�था,

राि��य

आव�यतता, जोिखम मू�या�न, �व-मू�या�न तथा पार�प�रत मू�या�नता ��तवेदन,
हालस�मता उपलि�ध तथा च ुन��तलाई आधार मानी तयार ग�रएतो छ । रणनी�ततो
सोच, ल�य, उ�े�य, रणनी�त, काय�योजना, सं �थागत �यव�था, काया��वयन एवं अनुगमन
�णाल� �न�नअनुसार �नधा�रण ग�रएतो छ:
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२.२ सोच, ल�य र उ�ेेय
क) सोच
�व�ीय �णाल� तथा सम� अथ�त��लाई �व�ीय अपराधको जोिखमबाट सं र�ण
गद� �था�य�व �व��न गन�।
ख) ल�य :
x

स�पि� शु�ीकरण तथा आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानीको �नयमन र
सुप�रवे�णलाई जोिखममा आधा�रत बनाउने।

x

�व�ीय अपराधको ��ावकार� �वेलेषण, अनुस�धान, तह�ककात र अ��योजन सु�निेचत
गन� ।

x

अपराध �नय��ण र �व�ीय �णाल�को स�व��नमा राि��य एवं अ�तरा�ि��य �े�मा
सम�वय र सहकाय� गन� ।

ग) उ�ेेय र रणनी�त
उ�ेेय नं. १: स�पि� शु�ीकरण तथा आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानीको जोिखम
मू�या�न गर� जोिखममा आधा�रत �णाल� अवल�बन गन� ।
रणनी�ततह:
१.१. जोिखम मू�या�नलाई �नय�मत हपमा अ�ाव�धक गन� ।
१.२. जोिखम मू�या�नबाट �ा� प�रणामहहको आधारमा नी�त तथा काय��म तयार
गर� काया��वयन गन� गराउने ।
१.३. जोिखममा आधा�रत अनुस�धान �णाल�लाई ��ावकार� बनाउने ।
१.४. जोिखममा आधा�रत �णाल�का आधारमा �ोतको �व�नयोजन तथा �यव�थापन
गन�।
उ�ेेय नं. २:

कानुनी तथा सं �थागत सं रचनालाइ� अ�तराि��य मा�यता सापेि�त बनाई सु��
गन�।

रणनी�ततह:
२.१. सं �थागत �मता सु���करण गन� ।
२.२. कानुनी सं रचनामा सुधार गन� ।
उ�ेेय नं. ३:

वा�त�वक धनी (Beneficial Ownership) सँग स�बि�धत सूचना स�लन तथा
�यव�थापन गन�।
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रणनी�ततह:
३.१. वा�त�वक धनीसँग स�बि�धत सूचना बहुआया�मक त�रकाले स�लन गन�।
३.२. वा�त�वक धनीसँग स�बि�धत �णाल�को �वषेश अनुगमन हुने �यव�था गन�।
३.३. वा�त�वक धनीस�ब�धी सू चनामा पहुँच �दने सं य��को �वकास गन�।
उ�ेेय नं. ४: �व�ीय �णाल� तथा अथ�त��को सुर�ाका ला�ग �नरोधा�मक तथा �नयमनकार�
उपायतह सघन हपमा लागू गन�।
रणनी�ततह:
४.१. सूचक सं �थाले जोिखममा आधा�रत �णाल� अवल�बन गरे को सु�निेचत गन�,
४.२. जोिखममा आधा�रत �नयमन र सुप�रवे�ण �णाल� ��ावकार� बनाउने।
४.३. �व�ीय �े�को सदाचा�रता �व��नका उपायतह अवल�बन गन�।
उ�ेेय नं. ५: आत�कबाद, आत�कवाद� ��याकलाप तथा आम �वनाशका तातत�तयार �नमा�ण
तथा �व�तारमा हुने �व�ीय लगानी रोकावट, दमन तथा �नवारण गन�।
रणनी�ततह:
५.१. आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानीस�ब�धी सु�म �नगरानी वढाउने/ सूचना
�ा� गन�।
५.२. आम �वनाशकार� तातत�तयारको �नमा�ण तथा ओसारपसारमा सू�म �नगरानी गन� ।
५.३.

आत�कवाद�

��याकलापका

�वह�

��तरोधा�मक

�मता

अ��वृि�

गर�

�नय��णा�मक कारबात�लाई ��ावकार� बनाउने।
उ�ेेय नं. ६: �व�ीय

जानकार�

एकाइको काया��मक

�वाय�ता

र

�वेले षणा�मक �मता

अ��वृि� गर� ��ावका�रता बढाउने।
रणनी�ततह:
६.१. �व�ीय जानकार� एकाइलाई �ोत साधन स�प� बनाई �यव�थापक�य �वय�ता
�दान गन�।
६.२. �व�ीय जानकार� एकाइले �व��� �वषय �व�तहको सेवा �लन स�ने �यव�था
�मलाउने।
६.३. �व�ीय जानकार� एकाइको सूचना स�लन एवं �वेले षणको �मता अ��वृि� गन�।
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उ�ेेय नं. ७. �व�ीय अपराध अनुस�धान तथा अ��योजनको ला�ग सघन हपमा �मता अ��वृि�
गन�।
रणनी�ततह:
७.१. अनुस�धानमा सं ल�न जनशि�को �मता अ��वृि� गर� वै�ा�नक अनुस�धान
प��तको �वकास गन� ।
७.२. स�बि�धत �नकायतह �बच सम�वय अ��वृि� गर� अनुस�धान तथा अ��योजन
काय�लाई ��ावकार� बनाउने ।
७.३. मु�ा तथा धारक �व�नमय अ�धकारप� (Promissory Note) को घोषणा प��तको
�व�तार गन� ।
उ�ेेय नं. ८: कसुरज�य स�पि� रो�ा, �नय��ण र जफतस�ब�धी काय�को �यव�थापन गन� ।
रणनी�ततह
८.१. कसुरज�य स�पि� रो�ा, �नय��ण र जफतस�ब�धी कानुनी �यव�थालाई
��ावकार� काया��वयन गन� ।
८.२. कसुरज�य स�पि� रो�ा, �नय��ण र जफतस�ब�धी अ��ले ख �यव�थापन गन�।
उ�ेेय नं. ९: अपराध �नय��णको ला�ग पार�प�रक कानुनी सहायता, सपुद�गी तथा अ�य
अ�तरा�ि��य सहयोग आदान �दानको सं य��लाई फरा�कलो बनाउने।
रणनी�ततह�
ु
९.१. अपराध �नय��णमा �वदे शी मुलक
तथा अ�तरा�ि��य सं �थातहसँग सहकाय� र
सहयोग �व�तार गन�।
९.२. जोिखमका आधारमा अ�तरा�ि��य सहयोगका सं य��तहको ��ावकार� प�रचालन
गन�।
९.२. पार�प�रक कानुनी सतायतास�ब�धी सि�ध/स���ताको ���या अगा�� बढाउने।
उ�ेेय नं. १०: रणनी�त तथा काय�योजना काया��वयन गर� सम� �णाल�लाई सफल बनाउन
स�पूण � �यास केि��त गन� ।
रणनी�ततह�
१०.१. �व��ना�मक काय��मतह स�चालन गन� ।
१०२. काया��वयन तहको सम�वय �णाल� र सं य��तहलाई मजबुत तु�याउने।
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१०.३. रणनी�त तथा काय�योजनालाई मूल �वाह�करण गन�।
१०.४. AML/CFT पारवप�रक मू�याान २०७७/७८ को तयार� गन�।
२.३ रणनी�त काया��वयवयन काय�ययोजन
मा�थ २.२ मा उि�लिखत उ�े�य र रणनी�तमा ��ा�रत भई तयार ग�र�को काय�योजना
अनुसूची-१ मा समावेश ग�र�को छ। काय�योजनालाई काया��वयन गन� �व�भ� तह
अ�तग�तका ��याकलाप, नेत�ृ वदायी �नकाय, सहयोगी �नकाय तथा समयसीमा समेत
प�रभा�रत ग�र�को छ। यी ��याकलापह�को काया��वयन हुँदा रणनी�तको

सोच, ल�य

र उ�े�यह� पूरा हुने अपे�ा ग�र�को छ ।
३. काया��वयव, अनुगमन तथा मू�ययान
३.१. काया��वयवयन सं वथथाग �ययवथा
यो रणनी�त तथा काय�योजनाको काया��वयनलाई �यविवथत र �भावकार� बनाउन स�पि�
शु�ीकरण (मनी लाउ���र�) �नवारण ऐन, २०६४ ले �यववथा गरे का सं रचनाह�को
अ�त�र� थप सं रचनाह� तथा स�म�तह�को �यववथा ग�र�को छ। ती सं रचनाह�
�न�नानुसार रहे का छन् :
३.१.१. पुनरावलोकन प�ररषको गठन, काम, कत��य र अ��धका:
क. राि��य पुनरावलोकन प�रर�
x

अथ�म��ी-

अ�य�

x

महा�याया��व�ा-

सदवय

x

मु�यसिचव-

सदवय

x

नेपाल रा�� ब�कका गभन�र-

सदवय

x

सिचव, अथ� म��ालय -

सदवय

x

राि��य सम�वय स�म�तका सं योजक -

सदवय-सिचव

ख. काम, कत��य र अ��धकार
x

राि��य नी�त, रणनी�त तथा कानुनह�को काया��वयनको पुनरावलोकन गन�।

x

स�पि�

शु�ीकरण

तथा

�त�कवाद�

��याकलापमा

�व�ीय

�नवारणस�ब��ी राि��य �ि��कोण �न�ा�रण गन�।
x

�भावकार� काया��वयनको ला�ग �व�यक �नद� शन तथा सुझाब �दने।
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लगानी

x

स�पि�

शु�ीमरण

तथा

आत�मवाद�

��नामलापाा

�व�ीन

लगानी

�नवारणस�ब�धी वा���म ��तवेदन नेपाल सरमारसा� पेस गन� ।
३.१.2. �ननयाम सम�वव सं य��मो गठन, काम, कत��न र अ�धधका:
क. �ननयाम सम�वव सं य��
x

गभन�र, नेपाल रा�� ब�म -

सं योजक

x

सं योजक, अनुस�धान सा�वन सं न�� -

सद�न

x

अ�न�, नेपाल �धतोप� बोड� -

सद�न

x

अ�न�, बीमा स�ा�त -

सद�न

x

�ाुख, सहमार� �वभाग -

सद�न

x

�ाुख, गैर�व�ीन �नवसानी तथा पेसामा�मा �ननााम
�नमानमा (आव�नमतानुसार आाि��त गन� स�मने)-

सद�न

x

सहसिचव, अथ� ा��ालन-

सद�न

x

�ाुख, �व�ीन जानमार� एकाइ-

सद�न

x

नेपाल रा�� ब�म गभन�रको काया�लय –

सिचवालय

ख. काम, कत��न र अ�धधकार
x

�नरोधा�ाम तथा �ननााम �े�ाा राि��न नी�त, रणनी�त तथा कानुनह�मो
काया��वननमो सा�वन गन�,

x

जोिखमका आधारमा स�पि� शु�ीमरण तथा आत�मवाद� ��नामलापाा �व�ीन
लगानी �नवारणस�ब�धी �ननााम�न �ि��मोण �नधा�रण गर� �नरोधा�ाम एवं
�नन��णा�ाम �व�धमो सु�नि�चत गन�, गराउने,

x

�व�ीन जानमार� एकाइको साधन �ोत, �े�गत ��त�न�ध�वस�हतमो पया��
जनशि� �नव�था र काया��ाम �वान�तामो सु�नि�चतता गन�,

x

�ननााम�न

�े�मो

काय�स�पादन

मू�ना�न

गर�

वा���म

��तवेदन

राि��न

पुनरावलोकन स�ा�तसा� पेस गन� ।

३.१.3. अनुस�धधा सम�वव सं य��मो गठन, काम, कत��न र अ�धधका :
क. अनुस�धान सा�वय सं न��,
नायब ाहा�नाना�धव�ा, ाहा�नाना�धव�ामो काया�लय-

सं योजक

सहसिचव, अि�तनार दु�पनोग अनुस�धान आयोग-

सद�न

सहसिचव, राि��न सतक�ता के��-

सद�न

�ाुख, कसुरज�न स�पि� �नव�थापन �वभाग-

सद�न

��त�न�ध, फैसला काया��वनन �नद� शनालय, सव��च अदालत-

सद�न
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�मुख, स�पि� शु�ीकरण अनुस�धान �व�ाग-

सद�य

�मुख, �व�ीय जानकार� एकाइ-

सद�य

��त�न�ध, अ�य अनुस�धानकार� �नकाय (आव�यकतानुसार)-

सद�य

महा�याया�धव�ाको काया�लय -

सिचवालय

ख. काम, कत��य र अ�धधकार
x

अनुस�धान, अ��योजन

तथा

�याय

�न�पण

�े�मा

नी�त,

रणनी�त

तथा

कानुनह�को काया��वयनको सम�वय गन�,
x

ु को �व�ीय अपराध �व��को �ि��कोण �नधा�रण गर�
जोिखमका आधारमा मुलक
�नय��णा�मक �व�ध सु�नि�चत गन� गराउने,

x

जोिखमयु� �े�मा अनुस�धान र अ��योजनको �व�ध सु�नि�चत गन�

x

�े�गत काय�स�पादन मू�या�न गर� वा�ष�क ��तवेदन राि��य पुनरावलोकन
प�रष�सम� पेस गन� ।

३.१.4. आत�ववा ��तरतर सं य��को गठन, काम, कत��य र अ�धधका :
क. आत�कवाद ��तरोध सं य��
x

सिचव – गृह म��ालय :

सं योजक

x

रथी, नेपाल� सेनाः

सद�य

x

�मुख, नेपाल �हर�र

सद�य

x

�मुख, सश�� �हर� बल नेपालः

सद�य

x

�मुख, राि��य अनुस�धान �व�ागर

सद�य

x

सहसिचव, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयः

सद�य

x

सहसिचव, पररा�� म��ालयर

सद�य

x

�मुख, स�पि� शु�ीकरण अनुस�धान �व�ाग:

सद�य

x

�मुख, �व�ीय जानकार� एकाइः

सद�य

x

नेपाल �हर�-

सिचवालय

ख. काम, कत��य र अ�धधकार
x

ु को �ि��कोण �नधा�रण गर� �नय��णा�मक �व�ध
आत�कवाद �व�� मुलक
सु�नि�चत गन� गराउने,

x

आत�कवाद, आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानी �नवारण, आम �वनाशका
ु
हातह�तयारको �नमा�ण �व�तार एवं लगानी ��तरोध, सं य�
रा��सं घ सुर�ा
प�रष�का लि�त �व�ीय कारवाह� वा �य�तै अ�य सूचीसँग स�बि�धत �वषयको
काया��वयनमा सम�वय र सहजीकरण गन�,
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x

�े�गत कायषस�पादन मू�याान गर� वा��षक ��तवेदन राि��य पुनरावलोकन
प�र��सम� पेस गन�।

३.२ रणनी�त तथा कायषययोजनाक अनुगमन तथा मू�ययान
यो रणनी�त तथा कायषयोजनालाई कायाषबवयन गदाष यसको �नय�मत �पमा अनुगमन,
मू�याान एवं �यसको ��तवेदन गनष दे हायबमोिजमको �यववथा �मला�एको छ।

३.२.१ अनुगमन �ययवथा
यो रणनी�तको कायाषबवयनको �नय�मत अनुगमनको कायष �धानमब�ी तथा मिब�प�र��को
कायाषलयबाट हुनेछ। ��येक �नयमनकार� �नकायले आ�नो �नयमन �े��भ� �नय�मत
अनुगमन गन�छन् । अनुगमनबाट दे िखएका सुधार गनुप
ष न� कामह�को हकमा �नयामक
�नकायह�ले आव�यक �नद� शन ोार� गन�छन् ।

३.२.२ आव�धध मू�ययान ��तवेदनस�बबधी �ययवथा
यो रणनी�त तथा कायषयोजनाले �नधाषरण गरे का ��याकलापह�को कायषबवयनमा भएको
�ग�तका स�बबधमा स�पूणष �नयमनकार� �नकाय, अनुसबधानकार� �नकाय एवं अबय स�ब�
�नकाय तथा सूचक सं वथाह�को कायषस�पादनको आव�धक �पमा समी�ा गन� गराउने
�यववथा ग�रएको छ। यी सबै �नकायबाट मा�सक तथा वा��षक �ग�त �ववरण राि��य
समबवय स�म�तमा पेस ग�रनेछ ।
३.२.३ वा��षक ��तवेदन
मुलतः �नयामक समबवय सं यब�, अनुसबधान समबवय सं यब� र आत�कवाद ��तरोध
सं यब�बाट राि��य पुनरावलोकन प�र��मा पेस भएका ��तवेदनह� र स�पि� शु�ीकरण
तथा आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानी �नवारणस�बबधी राि��य रणनी�त तथा
कायषयोजनाको �नयमनकार� �नकाय, अनुसबधानकार� �नकाय र अबय स�ब� �नकाय र
सूचक सं वथाबाट पेस भएको वा��षक ��तवेदनका आधारमा राि��य समबवय स�म�तले सम�
वा��षक ��तवेदन तयार गर� ववीकृ�तको ला�ग राि��य पुनरावलोकन प�र��मा पेस गन�छ।

३.३ अपेि�त उपलि�ध
यो रणनी�त तथा कायषयोजनाको सफल कायाषबवयनले �व�ीय अपराधलाई कठोरतापूवक
ष
ु मा �व�ीय अपराध हुन न�दने, अन�पचा�रक �े�लाई
कारबाह�को दायरामा �याई मुलक
11

�पचा�रक अथजत��को मूल�वाहमा �याउने, �वदे शी लगानीकताजको �व�वास वृ�� गर�
समृ� नेपाल र सुखी नेपाल�को रा���य आकां�ा साकार पान� लगायत सुशासनको
्
अ�भयानला� टे वा पुरयाउने
अपे�ा ग�रएको छ । �लवव�प नेपालको �व�ीय �े�को
ु कै अ�तराज���य साखमा थप अ�भवृ�� हुने
वथा�य�वमा मह�वपूण ज योगदान पुगी मुलक
�व�वास ग�रएको छ।

३.४ रणनी�त तथा कायजययोजनाक कायाज�वयवयन �ोो साधनको �ययवथा
यस रणनी�त तथा कायजयोजनाको कायाज�वयनको ला�ग आव�यक पन� रकम स�ब��धत
�नकायह�ले आ�नो आ�त�रक बजेटबाट �यववथापन गनुप
ज न�छ। �वशेष कायजको ला�ग थप
रकम आव�यक पन� �वषयमा अथज म��ालयले �ोतको �यववथापन गन�छ।
३.५ रणनी�त तथा कायजययोजनाक सं शोधन र प�ररमाजन
यो रणनी�त तथा कायजयोजना पाँच वषज�भ� (२०७६-२०८१) कायाज�वयन ग�रनेछ।
रणनी�त तथा कायजयोजना कायाज�वयन गद� जाँदा कुनै �वषयमा सं शोधन वा प�रमाोजन गनुप
ज न�
भएमा नेपाल सरकारले आव�यक सं शोधन वा प�रमाोजन गन�छ।
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ु ू����
अनस

१.१.५

१.१.४

1.1.३

१.१.२

१.१.१

�.सं .

यनीान,

�विीन

यनीान काप��न सा�वन सयायत

यन�नानुसारका �े�ीो उ�च �ाथयाीताीा उलसयायतह�

घर ज�गा ख�कद �व�� तथा बहुमू�न

x गैक�विीन पेसाीा� तथा �नवसानीा�ने

साथ �वशेष मू�नाान गन�:
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सा�वन सयायत

काया��वनन सयायत र काप��न

जोिखम मू�नाान

गदा�

काप��न

मू�नाान

काप��न सा�वन सयायत

उलयसयायत/समूहह�

�यतवेदन काया��वनन सयायताा पेस गन� ।

जोिखम

काया��वनन सयायत,

काप��न जोिखम मू�नाान अ�ावयधी गकल जोिखम मू�नाान

आयामअनुसार �े� थपघट गन� ।

जोिखम मू�नाान गन� र जोिखमका ल�कवयत�त अनुस�धानीाकल यनीान

एकाइ र अनुस�धानीाकल यनीानाे �े�गत �विीय जानीाकल एकाइ,

यननानीाकल

जानीाकल यननानीाकल

मू�नाान

तथा

वा�ष�ी

२०७७ असार र यननयात

२०७७ असार र यननयात

�यतवेदन
भएको हुने।

मू�नाान

�यतवेदन पेस भएको हुने।

भएको हुने ।

पेस

�नव�थालन यननयात �पमा

तथा
आवेनीतानुसार थप

मू�नाान

हुने ।

सुल�कवे�रबाट
जोिखम

यनपेचत

भएको

�नव�थालन यननयात �पमा

जोिखम

हुने।

उलसयायतह� गठन भएको

सूचक

वा�ष�ी �लाा यननयात र

आवेनीतानुसार थप

सापे� भए/नभएको न�ीन गन� ।

वा�ष�ी तथा

�विीन जानीाकल एकाइ,

२०७६ भद�स�ा

समयावयध

अनुस�धानीाकल यनीान

काप��न सा�वन सयायत

सहयोगी यननका

सूचक सं �थााे सं �थागत जोिखम मू�नाान यननानीाकल यनीान

काया��वनन सयायत

िज�ाेवार यननका

स�ल� गरे को र उ� मू�नाान जोिखम

गठन गन� वा गन� लगाउने ।

जोिखम मू�नाान उलसयायत / समूहह�

आवेनीतानुसार सं �थागत, �े�गत

काप��न जोिखम मू�नाान �नोजनीा ाायग

��नायाकल

१.१ जोिखम मू�नयानानल यननयात �लपम अ�ाावधी गन� ।

उ�ेेन नं. १: स�लपि शु�ीीकर तथा आत�कवादल ��नायाकलाप �ववीन लगानीको जोिखम मू�नयान गरल जोिखममा आधा�कर �रणाल अवल�बब गन�।

अनुसूची-१

१.१.६

सहकार�,

अन�पचा�रक

अ�तर�े शीय

साइवर

अपराध,

�े�

गैर नाफामूलक �े�

स�भा�वत

नयाँ ��व�ध तथा अ�य उ�च जोिखम

�व�ीय लगानी तथा सं ग��त अपराध

�त�वा�, �त�वा�� ��याकलापमा

अपराध,

त�कर�, लागू औषध कारोबार,

���ाचार, राज�व �ल�, मानव बेच�बखन,

अथ�त��, हु��ीलगायतका �े�,

�व�ेषण,

�व�यकताका

स�ालन गन� गराउने।

�नयमनकार� �नकाय र

�वषयमा मू�या�कन उपस�म�त

स�बि�धत सबैलाई सचेतनामूलक काय��म

�णाल�को

जोिखम मू�या�न एवं जोिखममा �धा�रत

x

x

x

x

धातु तथा ब�तु ख�र� �व��को �े�,
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काया��वयन स�म�त

राि��य सम�वय स�म�त र

�नय�मत �पमा

स��या

काय��म स�ालन भएको

१.२.३

१.२.२

१.२.१

�.सं .

��यययाकल

जोिखम

मू�ययानकय

प�ररयमाय�

�रया� सुह गन�।

��त�बि�बत गर� �भयवकयर� काया��वयन गन� गराउने

काय��व�धमय
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प��

�व�ीय लगानी �नवयररस�ब�धी रयि��य ररनी�त र रयि��य सम�वय स�म�त

न�तजय रयि��य सम�वय

स�बि�धत म��याय

अ�यव�धक ग�रएको हुने।

�यव�थय तथा �रया�

स�म�तमय पेस भएको हुने ।

�भयवकयर� काया��वयन भएको

भएको हुने।

वय���क

रयि��य सम�वय स�म�त र बय���क

सुप�रवे�र ��तवेदनबाट य�कन

सूचक

�नय�मत र क�तीमय

समयाव�ध

जोिखम मू�ययान

स�बि�धत �नकयय

अनुस�धयनकयर� �नकयय

�व�ीय जयनकयर� एकाइ,

सहयोगी �ननका

स�प�ी शु�ीकरर तथा आतावयद� ��ययकायपमय काया��वयन स�म�त तथा �नयमनकयर� �नकयय

काया��वयन गन� गराउने ।

प�ररयममहाय� ��त�बि�बत गर� �भयवकयर�

आ-आ�नो �नय�मत काय�मा जोिखम मू�ययानबयब �या

अनुस�धयनकयर� �नकयय तथा अ�य स�ब� �नकययाे

�नयमनकयर� �नकयय, �व�ीय जयनकयर� एकाइ,

भए/नभएको �नि�चत गन� ।

�रया�ाे �भयवकयर� न�तजय (Outcomes) मय�सा

जोिखम सापे� हुनेगर� अ�यव�धक ग�रएको र उ�

�नयमनकयर� �नकयय

िज�मेवार �ननका

प�ररणामहको आधारमा नी�त तथा काय��म तयार गर� काया��वयव गन� गराउने ।

सूचक सं �थयको नी�त, काय��व�ध तथा काय��म

१.२ जोिखम मू�ययानबनब �या

जोिखममा

गन�

सं वथाह�वो
�ा�ीा

अपराध

वनवााह�

��ाायाकल
स�ब� म��ाााह�

�ा�ीा जानवााल एकाइ,

सहयोगी वननका

काया��ाान भए/नभएको सुवनि�चर गन� ।

ाा�ष�व वजेट तथा काय��म तय भइ सोको �भाावााल
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काया�लय,

स�बि�धर सावााल वनवाााे स�लादन गनुप
� न�

काय�ह� जोिखमका आधारमा स�लादन हुनेगाल

तथा मि��ल�ाष�वो

ााि��ा सम�ाा सवमवर अथ� म��ााा, �धानम��ी

वनामनवााल वनवाा

िज�मेवार वननका

�ा�ीा जानवााल एकाइ

काया�लय,

महा�ाााावधा�ावो

सहयोगी वननका

�ा�ीा लगानी वनााा� तथा स�ब� कसुरसँग

१.४.२ स�ल�ी शु�ीवा� तथा आर�ाादल ��ाावाालमा

वनि�चर गन� ।

भई सोको �भाावााल काया��ाान भए/नभएको

स�लादन हुनेगाल ाा�ष�व वजेट तथा काय��म तय

स�लादन गनुप
� न� काय�ह� जोिखमका आधारमा

�ा�ीा लगानी वनााा� स�ब�धमा सूचक सं वथााे

१.४.१ स�ल�ी शु�ीवा� तथा आर�ाादल ��ाावाालमा

�.सं .

१.४ जोिखममा आधा�ार ��णालवा आधारमा �ोोतक �ावनानयो तथा �ायवथाथा गन� ।

अनुस�धान गन� सं वथागर �मरा सु��लवा� गन�। ।

अनुस�धान

स�लि� शु�ीवा�वो अनुस�धान हुने ��ााल �ावास

गाल

िज�मेवार वननका
आधा�ार - अनुस�धानवााल

बनाई स�ब� कसुरको अनुस�धान सं गै कानुनानुसार

अनुस�धान

अपराधको

१.३.१

�ा�ीा

��ाायाकल

�.सं .

१.३ जोिखममा आधा�ार अनुस�धधा ��णालााल �भभावकार बनाउने ।

��ाेक वष�

��ाेक वष�

समयाववध

वना�रा

समयाववध

काया��ाान भएको हुने।

सुल�ााे�� �वराेदन ।

अावथा ा�वन ग�ाएवो

सूचक

��ाालवो अ�ाास भएको हुने ।

सूचक

२.१.४

२.१.३

२.१.२

२.१.१

�.सं .

शु�ीकरक

तथा

स�पादन

गनुप
ा न�

सरकारढ

�नकाा
/

��तवेदनका

ुा ल
भचअ

उ�पादन/

�ावसाा, राि�िा सम�वा स�म�त

तो�ने

वा

सुपरढवे�कको

पारदिशाता

एकाइ

Unit) �थापनाको अ�ाान गन� ।

�ाापार

�व�

सरकारढ

�नकाामै

कुनै

आपू�ता म��ाला
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(Trade Transparency उ�ोा वािक�ा तथा

स�बि�धत

ला�ा

अनुगमन �ाव�था कायम गन�,

�नकाालाई

�नामन

कायाालय

मि��प�र��को

र �धानम��ी तथा

सामािजक स�ाल तथा �ा�तै अ�ा व�तु वा सेवाको

����े क,

जनशि�

उपकरण/

आधारमा

साधन�ोतको �ाव�था गन�।

एक�कृत

एक�कृत ��तवेदन पेस गना स�म�त गठन गन�

तथा अ�ा साधन�ोतको बारे मा अ�ाान ारढ

सं �थाका ला�ा आवेाक �विशि��कृत जनशि�

काया

िज�मेवार �ननका

सहयोगी �ननका

�नकाा

अथा म��ाला

राि�िा सम�वा स�म�त,

मि��प�र��को कायाालय

�धानम��ी तथा

�नकाा

म��सर

२०७८ म��सर

२०७७

२०७७ म��सर

��तवेदन पेस
२०७६ म��सर

स�ब� सरोकारवाला

स�ब� सरोकारवाला

साउन २०७६ र

स�म�त गठन

समयाव�ध

मि��प�र��को कायाालय,

आत�वादढ राि�िा सम�वा स�म�त �धानम��ी तथा

��ााकलापमा �व�ीा लगानी �नवारकस�ब�धी

स�प�ी

��ाायाकल

२.१. सं �थथाग �ममत सु��ढकरक गन� ।

उ�ेेा नं. २ : कानुनी तथा सं �थथाग सं रचनालाइा अ�ततराि�िा मा�ायत सापेि�त बनाई सु�� गन� ।

हुन।
े

सम�वा स�म�तमा पेस भएको

अ�ाान ��तवेदन राि�िा

�नामनकारढ �नकाा तो�कएको हुन।
े

�ाव�था भएको हुने।

जनशि� र साधन�ोतको

��तवेदन पेस भएको हुने।

राि�िा सम�वा स�म�तमा

सूचक

��तरोध

�त�कवाद

सं य��,

काय�स�पादन हुन।
े

प�र��,

पुनरावलोकन

राि��य

२.२.२

२.२.१

�.सं .

कानुनह�लाई

AML/CFT का

म�य�दा गन� काय�का ला�ग अ�ययन/म�य�दा स�म�त
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मा�मला म��ालय,

तथा

गैरसरकार�

�े�मा

हुने

�कार

र

�कृ�तका
कसुरको

प�रभा�ामा

���ाचार

समानता, एक�पता, �प��ता र �व�यकतानुसार

x समान

�नवार�को कानुनी �ब�ध गन� �व�य ।

x �नजी

अ�ययनले दे खाएका �ब�यव�तु,

मि��प�र��को काया�लय

मा�यता,

�धानम��ी तथा

मू�य,

तथा पार�प�रक मू�या�नका ��तवेदनलगायत अ�य

�नवार�स�ब�धी

राि��य �व�यकता, जोिखम मू�या�न, �व�मू�या�न

लगानी

�याय तथा सं सद�य

�व�ीय

अथ� म��ालय, कानुन

x स�पि� शु�ीकर� तथा �त�वाद� ��याकलापमा

अ�ययन/म�य�दा स�म�त राि��य सम�वय स�म�त

मि��प�र��को काया�लय

समावेश गन��

कानुनको म�य�दा तयार गदा� �न�न �व�यह� समेत

गठन गन�।

सहयोगी �ननका

नेपाल रा�� ब�क

काया�लय,

महा�याया�धव�ाको

गृह म��ालय,

अथ� म��ालय,

अ�तरा�ि��य राि��य सम�वय स�म�त �धानम��ी तथा

मू�य मा�यता अनुकूल बनाउन अ�ययन गन� र कानुन

�च�लत

िज�मेवार �ननका

काया�लय

भई मि��प�र��को

सं म�वय �धानम��ी तथा

गठन

�नयामक
सं य��

��यायाकल

२.२. कानुनी सं रचनामा सुधार गन�।

२.१.५

२०७६ म��सर

साउन २०७६

समयाव�ध

२०७६ म��सर

सूचक

म�य�दा पेस भएको हुने

राि��य सम�वय स�म�तमा

स�म�त गठन भएको हुने ।

हुने।

गठन भई काय�स�पादन भएको

गन� �वषय।

स�ब��धत

स�प��

वा

साधन

तथा

कानुनी

प�

भएको

�व��, बहुमू�य

धातु

वा

गैरनाफामूलक �े�का सं �थाह�को दता�,

ख�रद

x �फ��े क,

ु� ल
भचअ

उ�पादन/

गन� �यव�था गन� �वषय ।
उपकरण/

�यवसाय,

x ���ज�ल वा �व�ुतीय अ�भलेख �माणको �पमा �योग

हुने �यव�था गन� �वषय ।

x वा�त�वक धनीको घोषणा र सोको सूचना �यव�थापन

समावेश हुने �यव�था गन� �वषय ।

अनुम�त र �नयमन गदा� AML/CFT का �ावधानलाई

�यवसाय,

x घरज�गा

व�तु

अ�तरा����य

दायरालाई

महास��धको आधारमा हुने �यव�था गन� �वषय ।

पार�पा�रकता

x पार�प�रक

सहायताको

�नकायले सं ग��त अपराध �नय��ण ऐनको �योग गन�

x �व�ीय सं ग��त अपराधस�ब�धी अनुस�धान गन�

�यव�था गन� �वषय ।

र

�याउने

असुलउपर
एक�पता

मू�या�नस�ब�धी प��त �नधा�रण गन� �वषय ।

x कसुरसँग

�वषय।

स�प��

�यव�थामा

(दे वानीस�हत),

�यव�थापनस�ब�धी

जफत

x �व�भ� ऐनमा ��रएर रहेका स�प�� रो�ा, �नय��ण,

समेतलाई कसुर कायम

x आत�कवाद र सोसँग स�ब��धत अ�य ग�त�व�ध

�व�श���करण गन� �वषय ।
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�भावकार�

काया��वयन�ारा

द��सजाय

कसुरको

अनुस�धान

गन�

अनुस�धानकार�

दे िखएमा

सोको

समेत

अनुस�धान

गन�

अपराधको

ु ाई
सुनव
गन�

�विश�ट�कृत

कारोबारको

�ववर�

�व�ीय

जानकार�

AML/CFT

x इ�भे�टमे�ट

को

र

दायरामा

क�पनी
गन�

सं �थालाइ�

�यव�था

�य�तै

�याउने

अ�य

घटाउने �यव�था गन� �व�य ।

x श�का�पद कारोवार ��तवेदन गन� हालको समय

एकाइमा पठाउने �यव�था गन� �व�य ।

श�का�पद

x �नयमनकार� �नकायले �नयमनको �ममा भे�टएको

अदालत/इजालसको �यव�था गन� �व�य ।

x �व�ीय

कानुनी �यव�था गन� �व�य ।

लगानीको अनुस�धानको काय� नेपाल �हर�ले गन�

x �त�कवाद� ��याकलाप र सोमा हुने �व�ीय

स�बि�धत स�म �नकायमा पठाउने �व�य ।

कसुर

�नकायले स�ब� कसुरसँगै स�पि� शु�ीकर�स�ब�धी

x स�ब�

बढाउने �यव�था गन� �व�य ।

��ाल� �वकास गन� र सं �थागत ��जदार� दा�य�व

�यव�था अनुपा�तक हुन,े अपराध गन� �न��सा�हत हुने

x कानुनको

दा�य�वका �व�यमा �प�टता कायम गन� �व�य।

x �व�ीय अपराधमा �ाकृ�तक तथा कानुनी �यि�को

�नयमन सुप�रवे��को �यव�था गन� �व�य ।

सामािजक स�ाल तथा �य�तै अ�य व�तु वा सेवाको
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२.२.५

२.२.४

२.२.३

दोहोरो �नयमनकार�

पा�रत

महासि�ध

काया��वयन

�धानम��ी तथा

को सहज �योगको ला�ग कानुन तजुम
� ा गन�

�धानम��ी तथा
मि��प�रष�को काया�लय

जवाफदे �हता, ��ास�नक काय� स�ालन �वाय�ताका

ला�ग �व�नयमावल� तयार गर� लागू गन�।

जफत) ऐन,२०७० बमोिजम �नयमावल� बनाउने।
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मि��प�रष�को काया�लय

�धानम��ी तथा

मा�मला म��ालय,

कानुन �याय तथा सं सद�य

अ�ययन/म�य�दा स�म�त राि��य सम�वय स�म�त

अथ� म��ालय,

कसुरज�य स�पि� तथा साधन (रो�ा, �नय��� र

राि��य सम�वय स�म�त,

�व�ीय जानकार� एकाइको �भावकार� काय� स�ालनका नेपाल रा�� ब�क

ला�ग सं गठन सं रचना, जन�ि�, बजेट �यव�था,

मि��प�रष�को काया�लय

मा�मला म��ालय,

�याय तथा सं सद�य

पहुँच, वा�त�वक धनी प�हचान, �व�ेष अनुगमनलगायत)

अथ� म��ालय, कानुन

अ�ययन/म�य�दा स�म�त राि��य सम�वय स�म�त

वेभर, इ�टरसे�सन, क��ोल डे�लभर�, क��युटर ��ाल�मा

गन�

�व�ेष �व�धह� (ज�तै: अ�डर कभर अपरे सन, अरे �ट

अपराध अनुस�धानमा आधु�नक अनुस�धान प��तका

आव�यकतानुसार कानुनी �यव�था गन� �वषय।

सं गठन�ारा

x नेपाल प� भएका अ�तराि��य, �े�ीय र उप�े�ीय

�यव�थामा �प�टता �याउने �वषय ।

x सहकार� �े�मा रहेको

�वषय।

फागुन २०७६

पुष २०७६

२०७८

म��सर

म�य�दा पेस भएको हुने

राि��य सम�वय स�म�तमा

लागू भएको हुने ।

२०७६ पुसस�म �नयम/�व�नयम

म�य�दा पेस भएको हुने ।

राि��य सम�वय स�म�तमा

२.२.६

�नयम/���नयम/�नद� शन ��द तजुम
� ा गन�

यस �����े दबमोिजम सं शो��त ऐनबमोिजम ���यक

स�ब� �नकाय
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स�म�त

तथा �ाि��य सम��य

��ययन/म�य�दा स�म�त

म��ा�य,

सं सद�य मा�म�ा

कानुन, �याय तथा
तथा �नय�मत

म��स� २०७७
भएको हुने ।

�नयम/���नयम/�नद� शन तजुम
� ा

�.सं .

३.१.३

३.१.२

कानुनबमोिजम

कानुनी

�यब�को

कानुनी

�बिध

तथा �यवतो सूचनाको

उ�ोग,

वाबण�य

लागू गन�।

गृह मि�ालय

वाबण�य

दता� गन� �नकाय,

अिय �नकाय,
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समयाव�ध

चै त २०७७

वैशाख २०७७

तथा म��सर २०७६

कानुनी �यब� दता� गन�

आपू�त� मि�ालय,

उ�ोग

सहयोगी �ननका

तथा राब��य समिवय स�म�त

रबज��ारको

अ�भलेख �यववथाथनको ला�ग माग�दश�न तयार गर� आपू�त� मि�ालय,

सूचना थतहचान, स�कलन

तववरण स�कलन गन� �णाल�को तवकास गन�।

�यववथा गर�

तववरण घोषणा गन� र �यवतो अववथा थ�रवत�न

उ�च �यववथाथनमा रहने थदा�धकार� आ�दको

नवीकरण गदा� से�लर, ����, तहता�धकार� वग�/�े�,

�यब�को ववा�म�व नहुने सं वथाको दता�/ अनुम�त/

भएमा समेत घोषणा गन� फारामको

काया�लय

क�थनी

िज�मेवार �ननका

(Legal गृह मि�ालय

वा गैरनाफामूलक सं वथा वा

कानुनबमोिजम

Arrangement)

�च�लत

�णाल�को तवकास गन�।

फारामको �यववथा गर� तववरण स�कलन गन�

गराउँ दा वावततवक धनी घोषणा गन� गराउने

दता�/अनुम�त /नवीकरण /ववा�म�व थ�रवत�न गदा�

�च�लत

त�यायाकल

वावततवक धनीसँग स�बबिधत सूचना बहुआया�मम तर�ककाे स�कलन गन� ।

३.१.१

३.१.

उ�ेेय नं .३ : वावततवक धनी (Beneficial Ownership) सँग स�बबिधत सूचना स�कलन तथा �ययवथाथा गन� ।

माग�दश�न लागू भएको हुने ।

�णाल� लागू भएको हुने।

लागू भएको हुन।
े

वावततवक धनी घोषणा फाराम

सूचक

३.२.३

३.२.२

३.२.१

�.सं .

३.२.

रहेका

सूचना

स�कलन

गन�,

तववरण राख्ने �ाववथा गन�।

अ�ाव�धक गन� र �ासको एक�कृत र �ावबवथत

�नकाामा

सूचक सं वथा, �नामनकारल �नकाा र अिा स�म

जोिखम

�ाववथापन,

सुप�रव�ण ��तवेदनमा ासस�बिधी प�र��े द

x

स�बिधमा

तववेष सुप�रवे�ण मापद�� �नमा�ण गन�।

��द

x

राजवव

तव�ध लागू गन� �ाववथा गन�।

अ�भाोजन गदा� वावततवक धनी पतहचानको तवबव��

कुनै प�न कसुरको तव�लेषण, अनुसिधान तथा

�ाववथा गन�।

राजवव

स�कलन
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अनुसिधानकारल �नकाा

गन� अिा �नकााह�

र

वावततवक धनी पतहचानको तवबव�� तव�ध लागू गन� तवभाग, भिसार तवभाग

करलगायत अिा राजववको परल�ण एवं �नधा�रण गदा� �ित�रक

थ�ने ।

िज�मेवार �ननका

पतहचान, स�कलन, �नामनकारल �नकाा

तववेष �नद� शन जारल गन�।

मू�ाा�न

सूचना

x

दे हायबमोिजम गन��

�नकााले

�नामनकारल

त�ाायाकप

तव�ीा जानकारल एकाइ

अथ� मि�ाला

सूचक सं वथा

सहयोगी �ननका

राब��ा समिवा स�म�त �नमानकारल �नकाा

वावततवक धनीसँग स�बबिधत �णणालको तववेष अनुगमन हुने �ायवथा गन�।

३.१.४

माघ २०७६

माघ २०७६

�नरितर

भएको

हुने,

तव�धह� लागू भएको हुने।

वावततवक धनी पतहचानका

तव�धह� लागू भएको हुने ।

वावततवक धनी पतहचानका

समावेश भएको हुने ।

सुप�रव�ण प�तवेदनमा सो तवषा

सुप�रव�ण मापद�� बनेको हुने,

जारल

सूचक

भएको हुने ।

सूचना रा�े काम �ावबवथत

फागुन २०७६ दे िख �नद� शन

समयाव�ध

साउन २०७७

३.३.१

�.सं .
व�पनी
काया�लय

मा�यममा रा�े �यव��ा �मााउने
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समयाव�ध

तव�ीय जानवार� एकाइ

�नवाय, साउन २०७७

सहयोगी �ननका

रिज��ारवो �नयमनवार�

िज�मेवार �नकाय

स�व�ात सूचना �यवि��त तवरले तव�ुतीय

त�यायाकल

३.३. वा�ततवव धनी स��बधी सूचनामा पहुँच ��दे सं यब�वो तववका गन�।

सूचना रािखएको हुने ।

व�तीमा ए�सेल ��या�टमा

सूचक

४.१.४

४.१.३

४.१.२

४.१.१

�णहाार

�नवसण�ना

एा�ाृत गरल �नन�यत �पयण काय� अगण�� बढाए

�पयण

�व�ुतीय

यण�नययण

राखी

जोिखम

गन� स�ाने गरल)

आवेनातानुसारको थप �ववरणसयेत एकै ठाँउमा थप

(फरक फरक सेवा सु�वोण �ाने �णहाार
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ग�रने

२०७७ सणउन�भ�

२०७८ असणरस�य

अतन सं �थणार हकमा

२०७७ असणरस�य र

�नवसणनी

र

सं �थण,

�नवसणनी
�ोतरप�

बीमा

�ववीन

प��त �नोण�रण भएको हुने ।

��तवेदन �ण� भएको हुने ।

एा�ाृत भएको सुप�रवे�ण

AML/CFT स�बतोी काय�

सूचक

भएको हुने।

काय� भएको ��तवेदन �ण�

��तवेदन �ण� भएको हुन।
े

क दे िख ग वग�का ब� ा काय� भएको सुप�रवे�ण
एवं

सु�निेचत गन� ।

�ववीन जणनाणरल एकाइ

�ववीन जणनाणरल एकाइ,

२०७६ य��सर

�नन�यत

असार २०७७ र

समयाव�ो

सुप�रवे�ण सु�वात

�ननयनाणरल �नाणन

�ननयनाणरल �नाणन

�ववीन जणनाणरल एकाइ,

�ववीन जणनाणरल एकाइ,

सहयोगी �ननका

एा�ाृत प�हचणन प��त अवा�बन गरे नगरे को

सूचक सं �थणाे �णहा प�हचणन गदा� एक �णहा

।

सापे� हुने गरल अ�णव�ोा गरे नगरे को �निेचत गन�

एा�ाृत

सूचक सं �थणाे �णहा प�हचणनसँग स�बितोत �ववरण

तथा प��त �नोण�रण गन� �नव�थण गराउने।

आफैले जोिखमको आधारमा �णहा प�हचणन �ववरण

ऐन, �ननय र �नद� �नार सीमा �भ� रहल सूचक सं �थण �ननयनाणरल �नाणन

नबढाएको �निेचत गन� ।

िज�येवार �ननका
काय�मा �ननयनाणरल �नाणन

स�बतोी जोिखम मू�नण�नार आधारलाई

सं �थणाे

AML/CFT

सूचक

��नणयाकल

सूचक सं �थथाे जोिखममा आधा�रर �णणाल अवल�बब गरे को सु�ननिचत गन�।

�.सं .

४.१.

उ�ेेन नं. ४ : �ववीन �णणाल तथा अथ�तत�ार सुर�णाक ला�ग �ननरोधाया तथा �ननयमनकार उपायह� सघन �पपम लागू गन� ।

४.१.९

४.१.८

४.१.७

४.१.६

४.१.५
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�नयमनकार� नेपाल रा�� ब�क, अथ� �धानम��ी

�नकाय

काया�लय,
सरोकारवाला

स�ब�

मु�य

�यव�था गन�।

इि�स�यूटमा

मि��प�र��को

ब��क�

�नकायको सहभा�गता हुने गर� एक सम�वय स�म�तको म��ालय

नेशनल

�यव�था गन� ।

पाएका �यि�को सूची राखी सूचक सं �थालाइ �दने

ु र द�ड सजाय
कमजोर� भनी सूचीकरण गरे का मुलक

FSRBs, OECD, UNO, TIA ज�ता सं �थाले �णा�लगत

बमोिजमको लि�त �व�ीय कारबाह� सूची, FATF,

हुने ।

डाटा वेस तयार

२०७७ असार�भ�

�नय�मत

साउन २०७७ र

२०८० साउन

सु�वात ग�रने ।

२०७७ साउन�भ�

तथा चै त २०७६

नेशनल बैि�� इि�स�युट

उ�च पद�थ �यि�, स�प�ी शु�ीकरण (मनी

लाउ�डर��) �नवारण ऐन,२०६४ को प�र��े द ६ख.

अथ� म��ालय,

काया�लय

क�पनी रिज�टारको

-

�व�ीय जानकार� एकाइ

नेशनल बैि�� इि�स�युटको काय� दायरा बढाई �वदे शी नेपाल रा�� ब�क,

लागू गन� ।

हुने गर� उपयु� मापद�ड बनाई वा प�रमाज�न गर�

उ�च �यव�थापनमा प�रवत�न भएको अव�थामा लागू

सं �थाको दता�/अनुम�त/नवीकरण/ उ�ले �य �वा�म�व वा

�यि�को �वा�म�व वा �नय��ण हुन न�दन सूचक

�नयमनकार� �नकाय

स�म�त

�ाहक प�हचानका ला�ग आधार तयार गन�।

सूचक सं �थामा आपरा�धक तथा सोसँग स�ब� भएको

राि��य सम�वय

�नयमनकार� �नकाय

�वाइ�ट भे�चर �ोजे�ट, उपभो�ा स�म�त आ�दको

�णाल�लाई अवल�बन गराउने ।

जोिखमको अधारमा आ�ट����सयल इि�ट�लजे�स �लने

सूचक सं �थाले �ाहक प�हचान गदा� बायोमे��क तथा

�ा�

सहभा�गता भएको हुने ।

डाटा शेयर ग�रएको हुने।

भएको हुने।

मापद�ड जार� वा प�रमाज�न

आधार तयार भएको हुने।

भएको हुने।

काय� भएको ��तवेदन

सं �थाको

सञ्चालक

स�म�तले

हुने �यव�था सु�नि�चत गन� ।

उिचत

तवरले

�यव�थापन

गरे को,

x अ�य �व�यक सूचना वा ��तवेदन।

x �व��य जानकार� एकाइमा �दनुपन� सूचना वा ��तवेदन।

x �नयमनकार� �नकायमा �दनुपन� सूचना वा ��तवेदन।

��तवेदन पेस गन� �यव�था �नि�चत गन��

तजुम
� ा गर� समयमै दे हायका �व�यह�को गुण�तर�य

उपयु� सूचना ��व�ध �णाल� र सोस���ध� काय��व�ध

४.१.१३ सूचक सं �थाले ��तवेदन वा सूचना �दनका ला�ग

पेस हुने गरे नगरे को �नि�चत गन� ।

गरे को र �व�यक ��तवेदनह� स��ि�धत �नकायमा

अ�वभा�वक ग�त�व�धको �या� अनुगमन हुने �यव�था

जोिखमको

�नयमनकार� �नकाय
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�नयमनकार� �नकाय

��नो �नयमनकार� �नकाय

AML/CFT �णाल�ले �भावकार� �पमा काम गरे को,

४.१.१२ सूचक

अनुगमन

जोिखमयु� उ�पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोवारको

ु , �े� तथा उ�च
�यि�, उ�च जोिखम रहेको मुलक

अनुगमनमा लि�त �व��य कार�ाह�, उ�च पद�थ

�वचा�लत भए नभएको अनुगमन गन� र �य�तो

४.१.११ सूचक सं �थाको अनुगमन �णाल� जोिखमका अधारमा

काय�मा भू�मका खे�ने काय�मा �ो�साहन �दने ।

अनुस�धान गन� र असल अ�यास �वकास गराउने ��द

स���ध� स�म�त/समूह गठन गर� सोस���ध� अ�ययन

४.१.१० सूचक सं �था स��� छाता सं गठनह�मा AML/CFT �नयमनकार� �नकाय

तथा सरोकारवाला �नकाय

�व��य जानकार� एकाइ

तथा सूचक सं �थाह�

�व��य जानकार� एकाइ

�व��य जानकार� एकाइ

�व��य जानकार� एकाइ

२०७७ असारस�म

२०७७ असारस�म

�नय�मत

जोिखमअनुसार

म��सर २०७६

भएको

भएको

सुप�रवे�ण

गठन

भएको

सुप�रवे�ण
हुने।

��तवेदन ��तवेदन �ा� भएको

काय�

हुने।

��तवेदन ��तवेदन �ा� भएको

काय� भएको सुप�रवे�ण

��तवेदन �ा� भएको हुन।
े

काय�

हुने।

स�म�त/समूह

�नयमनकारल �नकाय

�नयमनकारल �नकाय

४.२.४

४.२.३

४.२.२

४.२.१

�.सं .
�नयमनकारल �नकाय

िज�मेवार �ननका

x सूचक

सं �थाको

�यवसायको

�द�दश�नह�को अ�ाव�धक गन�
�कृ�त,
(साइज)

x सुप�रवे�� �द�दश�न तजुम
� ा गन� वा भइरहेका

��ालल अवल�बन गन��

जोिखमका आधारमा दे हायअनुसार वृहत सुप�रवे��

ती� बनाउने ।

�भावकारल, आनुपा�तक र �नरोधा�मक कारबाहलला�

��ाललको पालनामा कमजोर भएका सं �थाला�

अ�ाव�धक गन� ।

�तरका आधारमा जोिखम मापन गरल न�तजा

30

�नयमनकारल �नकाय

�नयमनकारल �नकाय

सूचक सं �थाको सं �थागत �मता र काय�स�पादनको �नयमनकारल �नकाय

मौजुदा �नद� शनह�को समी�ा गरल प�रमाज�न गन� ।

जोिखममा आधा�रत ��ालल �भावकारल बनाउन

��यायाकल

४.२. जोिखममा आधा�रर �ननयम र सुप�ररे�� ��णाल �भभावकार बनाउने ।

जोिखमका आधारमा गन� ।

�मता वढाउन वा�ष�क काय��मह�को आयोजना

४.१.१५ �नयमनकारल �नकाय तथा सूचक सं �थाको काया��मक

प�हचान स�ब�धमा �वशेष माग�दश�न जारल गन� ।

आधा�रत काया��वयन र श�का�पद कारोवारको

AML/CFT Systems को र�नी�तक र जोिखममा

४.१.१४ �नयमनकारल �नकाय र �व�ीय जानकारल एकाइले

�व�ीय जानकारल एकाइ,

�व�ीय जानकारल एकाइ,

�व�ीय जानकारल एकाइ

�व�ीय जानकारल एकाइ

सहयोगी �ननका

सूचक सं �थाह�

�व�ीय जानकारल एकाइ,

सरोकारवाला �नकाय

�व�ीय जानकारल एकाइ,

�नय�मत

२०७६ चै त र

�नय�मत

�नय�मत

�नय�मत

समयाव�ध

बा�ष�क

�नय�मत

सूचक

भएको हुने ।

सुप�रवे�� ��ालल अवल�बन

कारबाहल भएको हुने ।

�ववर� अ�ाव�धक भएको हुने।

�नद� शन प�रमािज�त भएको हुने ।

।

काय��म स�प� भएको हुने

माग�दश�न जारल भएको हुन।
े

४.२.६

४.२.५

मू�य
व�तु

�यव�था

वा
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�यवसाय, �नयमनकार� �नकाय

�व�ीय जानकार� एकाइ

सहायक

एजे�ट तथा

��त�न�धको

र मा�यम ।

x �व�ेषण पठाउने, �ा� गन�, सोध खोज गन� त�रका

अ�ाव�धक सूची

एजे�ट,

x नेपालमा �व�ेषणको काय� गन� क�पनी, क�पनीका

पररा�� म��ालय

सुप�रवे�ण

धातु

मु�य

�ववरण/सूचना नेपाल रा�� ब�कको वेवसाइटमा रा�ेः

�नयमन

बहुमू�य

मू�ा

वैदेिशक रोजगार �वभाग,

�वशेष

�यवसाय,

�थाना�तरण,

�व�ेष स�ब�धी दे हायका �वषयह� समावेश भएको नेपाल रा�� ब�क

�मलाउने ।

�यवसायको

घरज�गा

मु�ा

रणनी�त अवल�बन गन� ।

x जोिखमका अधारमा सूचक स�थाको सुप�रवे�ण

गन�।

��तवेदनको �व�तृत ढाँचा (Template) बनाई लागू

x जोिखमका आधारमा AML/CFT सुप�रवे�ण

आ�द बढाउने वा घटाउने ।

सुप�रवे�णको �े�, मा�ा, घन�व, �कार, प��त

x सूचक सं �थाको सं �थागत जोिखमको आधारमा

मू�या�न गन� ।

काया��वयनमा �भावका�रताको आधारमा अव�था

x ��येक सूचक सं �थाको �ा�व�धक प� तथा

जोिखम मापन �णाल�को अवल�बन गन�।

भ�गो�लक उपि�थ�त, ज�टलता आ�दका आधारमा

२०७६ माघ

�नय�मत

भएको हुने ।

वेबसाईटमा

हुने।

२०७६ म��सर र सुप�रवे�ण

�ववरण

भएको

�काशन

�भावकार�

४.२.८

४.२. ७

x गैरआवासीय नेपाल� सं घ र सोका दे शगत सं गठन

�यव�था गन� ।

�व�ेषणस�ब�धी

��भमुखीकरण

ता�लम

�दने �वभाग

वैदेिशक रोजगार �वभागले �म �वीकृ�त �दँ दा वैदेिशक
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रोजगार

गैर आवासीय नेपाल�
सं घ, ��यागमन �वभाग

x पररा�� म��ालय (�नयोगसमेत)

x ��यागमन �वभाग

पररा�� म��ालय

x वैदेिशक रोजगार �वभाग,

रोजगार

वैदेिशक
�वभाग,

नेपाल रा�� ब�कको वेवसाइट दे हायका �नकायको

होम पेजमा �लि�� गन� गराउनेः

x हु��ी हवालाका स�भा�वत जोिखमह� ।

ग�रएका उदाहरणह�,

सतक� हुनपु न� �वषयह�, �ान�बन तथा कारबाह�

x �व�ेषणसँग स�बि�धत गैरकानुनी काम कारबाह�,

स�ब�धी �यव�थाह�।

��धकारप� नेपाल बा�हर लाने वा �भ� �याउने

x नेपाल� वा �वदे शी मु�ा वा धारक �व�नमय

रोजगार

म��ालय

सामािजक

�म,

नेपाल रा�� ब�क

सुर�ा �नर�तर

तथा चै त २०७६ र

चै त २०७६

ता�लम शु� भएको हुने।

हुने ।

वेबसाईट �लं क �था�पत भएको

४.३.२

४.३.१

�.सं .

सदाचार बी�रयो अनुगमन �बय�मर �पमा गन�।

लागू गन� �बद� शन जार� गन�।

सं ��ाह�लाई प�ब �य�रै �यारयो बी�र तजुम
� ा गर�
�बयमबयार� �बयाय
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प��।

राि��य सं म�वय स�म�र २०७६

सूचक सं ��ाह�

समयाव��

�व�यमा सदाचार बी�र तजुम
� ा गर� लागू गन� र सूचक

सहयोगी �बनका

राि��य सम�वय स�म�र, २०७६ पुस

िज�मेवार �बनका

�बयमबयार� �बयायले आ-आ�बो �ेेसँग स��ि��र �बयमबयार� �बयाय

��यायाकल

४.३. �ववीय �ेेयो सदाचा�ररत �वव�बया उपायह� अवल��ब गन�।

बी�र

जार�

पुस अनुगमन भएको हुने ।

हुने।

सदाचार

सूचक
ग�रएयो

��तायाकल

िज�मेवार �ननका

मब�ाात

एकाइ,

५.२.१

�.सं .

तथा

आम�वनााकाार

�नतब�र स�बब�मा थप ल�ा��े द रािखएको सु�निेचत

हातह�ततााको �नमाार तथा �ववताामा �ववीत लगानी

गन�।

िज�मेवार �ननका
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�ववीत जानकाार एकाइ

सहयोगी �नकाय

अनुसब�ान �वभाग

लााा�� बल नेपाल, ााि��त

नी�त/काया�व��/मागादशानमा �नतमनकाार �नकात

��ताकााल

सं वथाको

आत�कवादर

सूचक

��तायाकल

�नाबता

समयाव��

म��सा २०७६

समयाव��

जानकाार नेपाल �हार, ससव� �हार �नाबता

५.२. आम �ववनासकार हातह�ततयारक �ननमार तथा ओसारपसारमा सू�म �ननगरान गन� ।

�े�को सूचना गृह मब�ाातमा पठाउने।

५.१.२ आत�कवाद ��ताकााल स�ब� स�भा�वत जोिखम �ववीत

सं तब�, �नतमनकाार

गन�।
�नकात

आत�कवाद ��ताो�

लााा�� मब�ाात,

सहयोगी �ननका

स�भा�वत सबै �े�ह�मा सू�म �नगाानी �राार सु�ढ

५.१.१ आत�कवादर ��ताकाालमा �ववीत लगानी हुन स�ने गृह मब�ाात

�.सं .

५.१. आत�कवादर ��तायाकलाप �ववीत लगानीस�बब�ी सू�म �ननगरान बढाउने/ सूचना �ाा गन�।

पठाउने

�तववथा

हुने।

अ�त�ा� ल�ा��े द रािखएको

नी�त/काया�व��/मागादशानमा

सूचक

�मााइएको हुने ।

सूचना

भएको ��तवेदन।

सू�म �नगाानी �राार वथा�लत

सूचक

उ�ेेत नं. ५ : आत�कवाद, आत�कवादर ��तायाकल तथा आम �ववनाशक हातह�ततया �ननमार तथा �ववतातार हुने �ववीत लगानी रोकावट, दमन तथा �ननवार गन�।

५.२.६

५.२.५

५.२.४

५.२.३

५.२.२

हातह�तयार

�नमा��

तथा

�व�तार

रा���य सं म�वय स�म�त

वा���क

वा���क �पमा सचेतनामूलक

अ�भवृ�� गन�।

अ�य

स�����त

�नकायको �मता
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म���प�र��को काया�लय

काय� �नवार�मा उ�ोग, वा���य, भ�सार, राज�व,

आपू�त� तथा

��ानम��ी तथा

आम�वनाशका हातह�तयार �नमा�� तथा �व�तारका स�����त म��ालय

ला�ग सचेतनामूलक काय��म स�ालन गन�।
�नय�मत

�मता अ�भवृ�� भएको हुने ।

हुने।

आम�वनाशकार� गृह म��ालय,

�नद� शन जार� भएको हुने ।

�नवार� स����मा गैर नाफामूलक सं घ स�थाको

तथा

गृह म��ालय

साउन २०७७

�नय�मत

काय��मको आयोजना भएको

��याकलाप

�नयमनकार� �नकाय

�योग भएको हुने ।

फागुन २०७६ र ��ाल��ा� तयार भएको हुने ।

�नय�मत

साउन २०७७ र अ�त�र� प�र�छे द थप गर�

हातह�तयारको �नमा�� तथा �व�तारमा �व�ीय लगानी

आत�कवाद�

�नद� शन जार� गन�।

हातह�तयारको �व�तारमा लगानी स����ी छु �ै

��याकलापमा �व�ीय लगानी/ आम�वनाशकार�

आ�नो अ��कार�े� �भ� रह� आत�कवाद�

�नयमनकार� �नकाय र �व�ीय जानकार� एकाइले आ- �व�ीय जानकार� एकाइ रा���य सम�वय स�म�त,

काय���ाल� रहेको सु�न��चत गन�।

अनुगमन तथा ��तवेदनका ला�ग आव�यक सघन

�व�ीय जानकार� एकाइ

अनुस��ान �वभाग

गृह म��ालय

आम�वनाशकार� हातह�तयार �नमा�� तथा �व�तारमा

�व�ीय लगानीसँग स�����त �व�यह�को प�हचान,

स�प�� शु�ीकर�

�नयमनकार� �नकाय,

(�थगलत/गैर �थलगत दुवैमा) ।

�व�ीय जानकार� एकाइ

सूचक सं �थासँग आत�कवाद� ��याकलाप/

प�र�छे द थप गन�

�नवार�स����ी काय�को सुप�रवे��का ला�ग छु �ै

�वनाशका

सूचक सं �थाको आत�कवाद� ��याकलाप तथा आम �नयमनकार� �नकाय

�नकाय
सरोकारवाला �नकाय

�नकायको �मता अ�भवृि� गन�।

आम�वनाशकारर हातह�तयारको �नमा�� तथा �ब�तार गृह मय�ालय

�थापना गन�।

गन� गृह मय�ालयमा आत�कवाद ��तरोर सं यय�

�नवार�स�बयरी काय�मा सं ल�न �नकाय�बच समयवय

बल, नेपाल, सरोकारवाला

�नवार� स�बयरमा नेपाल �हरर तथा अयय स�बियरत
म��सर २०७६

�नय�मत

नेपाल �हरर, सश�� �हरर वा���क र

आम�वनाशकारर हातह�तयारको �नमा�� तथा �व�तार गृह मय�ालय

५.३.१

�.सं .

रहेको

सूचनालाई

x नेशनल ब��क� इिय�ट�युट

x सूचक सं �था

�नकाय

x अनुसयरानकारर वा धय�तै �े�ा�रकार भएका स�म

x �व�ीय जानकारर एकाइ

x दता� तथा �नयमनकारर �नकाय

गन�/गराउने:

��याकलापमा
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िज�मेवार �ननका
मय�ालयहवका तो�कएका �नकाय

अ�त�र� दे हायका �नकायको वेबसाइटसँग प�न �लं क

वेबसाइटमा

सूिचकृत �यि� वा समूहस�बयरी गृह मय�ालयको

��यायाकल
गृह मय�ालय,

सहयोगी �ननका

माघ २०७६

समयाव�र

५.३. आत�कवादर ��यायाकलाप �वव� ��तरतरोधाक �ममत अ�भभृि� गरर �ननय��ाधणा कारवाहरलला �भभावकार बनाउने।

५.२.८

५.२.७

वेबसाइट आब� भएको हुने ।

सूचक

सं यय� �थापना भएको हुने ।

भएको हुने ।

�मता �वकास काय��म स�ालन

५.३.५

५.३.४

५.३.३

५.३.२

गन�ह�

तथा

आम

�वनाशका

आम

�वनाशकार� आत�कवाद

�नयमन तथा

�नयमन तथा सुप�रवे��का

उपायह�को �तरो��त गन�।

रो�न उ� �े�को

लगानीमा गैरनाफामूलक सं �थाको दु�पयोग हुनबाट

आत�कवाद वा आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय गृह म��ालय

माग�दश�न जार� गन�।

सुप�रवे��का उपायलाई �भावकार� बनाउने गर�

काया��वयन�तर सु�नि�चत गन� र
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सरोकारवाला �नकाय

सं य��

�व�ीय जानकार� एकाइ,

�नवार�का ला�ग सूचक सं �थाह�को अनुपालना तथा

�वनाशकार� �नयमनकार� �नकाय
आत�कवाद ��तरो�

आम

��तरो� सरोकारवाला �नकाय

नेपाल �हर�

�नयमनकार� �नकाय,

��तरो� स�पि� शु�ीकर� �वभाग,

हातह�तयार �नमा�� तथा �व�तारमा �व�ीय लगानी

आत�कवाद� ��याकलाप तथा

जार� गन�।

�नवार� ��ाल�लाई �भावकार� बनाउन माग�दश�न

हातह�तयार �नमा�� तथा �व�तारमा �व�ीय लगानी सं य��

आत�कवाद� ��याकलाप तथा

गन� ।

गन�ह�को स�पि�, कोष तथा सा�ानह�बाट वि�त

हातह�तयार �नमा�� तथा �व�तारमा �व�ीय लगानी

लगानी

सं य��

आत�कवाद� सं गठन तथा आत�कवाद वा सोमा

�व�ीय

आत�कवाद

नेपाल सरकारले प�हचान गरे बमोिजम आत�ककार�,

२०७८ साउन

चै त २०७६

असार २०७७

�नय�मत

काया��वयन

भएको

हुने।

उपायह�को

�तरो��त

जार� भएको हुने ।

सुप�रवे��स�ब��ी

भएको

माग�दश�न

माग�दश�न जार� भएको हुने ।

हुने।

प�हचानप��

५.३.७

५.३.६

��ाल�

��याकलापमा

लागू

र

लगानी

गराउने

���ीय

स�पि� शु�ीकर� तथा गृह म��ालय

सचेतनास����ी काय��म सञ्चालन गन�।

�न�ार�स����ी

�त�क�ाद�

गैरनाफामूलक सं �थाह�मा

ला�ग मापद�� ��कास गर� लागू गन�।

गैरनाफामूलक सं �थाको पारदिश�ता तथा सुशासनका गृह म��ालय
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समाज क�या� प�र��

राि��य सम��य स�म�त
असार २०७७

असार २०७७
��ाल� लागू भएको हुने।

मापद�� लागू भएको हुने ।

�थमा �भकास गन� ।

एकाइलाई AML/CFT को राि��य उ�कृ�ट के��को

वनकायको सहभावगमा स�हम �भवीय जानकार�

वनयमनकार�, अनुस�धानकार� र अ�य स�ब�

वभयवमा �दान गन� ।

उपल�ध गराई स�ि�करण गन� र काया��मक

स�म हुने गर� पया�� बजेट, जन�ि� र �ोम साधन

काय��म आयोजना/ सहभावगमा गन�/ गराउन आफै

अथ� म��ालय,

६.२.१

�.सं .

िज�मेवार वननका

सहयोगी वननका

म��ालय

गन�

�भेले षण
तथा

कारोबार

�भ�ेषव

��ावथद

�े�का

गारएका

स�ब�

स�ने �यभवथा गन�।

कम�चार�को सहभावगमा र वभम�� �भवको सेवा वलन

थ�हचान

जोिखम
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�भवीय जानकार� एकाइमा कुनै �भ�ेष �कृवमका �भवीय जानकार� एकाइ नेपाल रा�� ब�क

��यायाकल

सहयोगी वननका

राि��य सम�भय सवमवम नेपाल रा�� ब�क र अथ�

�भवीय जानकार� एकाइलाई राि��य तथा अ�मरा�ि��य नेपाल रा�� ब�क

िज�मेवार वननका

६.२. �भवीय जानकार� एकाइले �भवभप �भवष �भवह�हो सेवा वलल स�ने �ययवथा वममलाउे ।

६.१.२

६.१.१

��यायाकल

भएको हुने ।

सूचक

उ�कृ�ट के��को �थमा �भकास

स�म भएको हुने ।

सूचक

म�वसर २०७६ सेवा वलइएको हुने।

समयाववध

वनर�मर

दे िख

२०७६ साउन

समयाववध

�भवीय जानकार� एकाइको काया��मक वभवायमा र �भवले षणा�मम �ममत अवभभृि� गर� �भभावकारमर बढाउने ।

�भवीय जानकार� एकाइलाई �ोो साधन स�थप बनाई �ययवथाथापक वभवयमा �ददा गन�।

�.सं .

६.१.

उ�ेेय नं. ६

६.३.७

६.३.६

६.३.५

६.३.४

६.३.३

६.३.२

६.३.१

�.सं .

सबै

सूचक

सं �थालाई

�रलो����मा

सम्�े�षम

हुने

अनुस�धान

अनु�ल

सूचनाले

�ववाकमा

वृहत्

सु�वाम

गर�
गन�

र

बनाई एकाइ,

�ववले षणको दायरालाई अनुस�धानकार� �नकााको �ववीा जानकार�

�नवृिवभरण कोषलगायत)।

समाजक�ााण ल�रष�
पूण� �नाामक �नकाा

��ााशील बनाउने (सामािजक सुर�ा कोष, अ�ा

बाँक�

�रलो����मा पूण� ��ाािशल गराउने।

सबै गैर�ववीा पेसाकम� तथा �ावसााी �े�लाई गृह म��ाला,

सं �थाह�मा Software System लागू गराउने।

ँ ी भएका बचत तथा ऋणको काय� गन� सहकार�
पुज
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काया��वानकार� �नकाा

अनुस�धानकार� एवं

�नर�मर

�ववीा जानकार� एकाइ म��सर २०७६

�ववीा जानकार� एकाइ म��सर २०७६

�ववीा जानकार� एकाइ साउन २०७८

काय� ग�रएको हुने ।

�रलो��� शु� भएको हुने ।

�रलो���मा वृि� भएको हुने ।

हुने।

Software मा �रलो��� भएको

लगानी कोष र १० करो�भ�दा ब��को �न�ेप वा

घ वग�का �ववीा सं �था, सञ्चय कोष, नाग�रक �नाामक �नकाा

Software मा �रलो��� भएको
हुने।

�ववीा जानकार� एकाइ साउन २०७७

हुने।

Software मा �रलो��� भएको

हुने ।

�े�गम �ब�मा वृि� भएको

सूचक

�लमा लागू गराउने।

�धमोल�, बीमाका �े�मा Software System पूण� �नाामक �नकाा

२०७७ साउन

र 'ग' वग�को ला�ग

�पमा लागू गराउने ।

�ववीा जानकार� एकाइ 'क' वग�को ला�ग
२०७६ साउन 'ख'

'ग' बग�का ब�क तथा �ववीा सं �था र �नाामक �नकाा

�व�ेषण �ावसााीका �े�मा Software System पूण�

'क', 'ख' र

�ववीा जानकार� एकाइ �नर�मर

समयाव�ध

र सरोकारवाला �नकाा

सहयोगी �ननका

Software �रलो��� �णाल�मा सवै �े�का सूचक �नामनकार� �नकाा

िज�मेवार �ननका

सं �था �ब� हुने �ाव�था गन� ।

��ाायाकल

६.३. �ववीा जानकार� एकाइको सूचना स�कलन एवं �ववलेषणको �ममत अ�भभृि� गन� ।

६.३.८

स�पि�

आधा�रत

बनाउन

�णाल�लाई

गन� स�ने

�व�ले षण

प�हचान

ला�ग

आव�यक

सूचना

��य�

गुण�तरका

�नकायको
साथै

आधारमा

जोिखमयु�

�कृ�तका
अपराधस�ब�ध�

�व�लेषणा�मक

x �व��य

सूचनाको

उपयो�गता

�नि�चत �णाल� �वकास गन�।
स�ब�धमा

सूचना

x �व��य सूचना स��ेषण र सूचना आदान�दान गन�
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�नर�तर

�व��य सूचना तथा जानकार� �वाहमा वृि� गन�

दे हायबमोिजम गन�।

म��सर २०७७

अनुस�धानकर� एवं स�ब� �नकायमा गुण�तर�य �व��य जानकार� एकाइ राि��य सम�वय स�म�त

गन�।

�वषयमा वृहत् तथा �यापक मापद�डह� �वकास

x उ�च

मापद�डह�को सम��ा गन� ।

x पृ��पोषणको

सोको

सम�वयमा

�व�ले षणा�मक मापद�डह� �नधा�रण गन�।

को

अनुस�धानकार�

STR/TTR

गर�

x �व��य जानकार� एकाइको �े�ा�धकार�भ� रहने

गर� उपयु� डाटाबेस �णाल� �वकास गन�।

अ��य� वा खु�ला �ोतबाट समेत �लने �यव�था

x �व�ले षणका

एकाइको �व�ले षणा�मक �मता अ�भबृि� गन�।

x स�ब� �नकायको सूचना स�ालमा आब� भई

अवल�बन गन� माग�दश�न तयार गर� लागू गन�।

x जोिखममा

दे हायको काय� गन��

कसुरज�य

र �णाल� �वकास भएको हुन।
े

६.३.९

सं �थाबा�

�ा�

सं �थाह�को

�व�था

तथा

सूचना

तथा

त�यांकको

�नय�मत

�पमा

�ा�

गन�

�कृ�त

एवं

तथा �कारका
गराउने।

न��त तथा काया��वयन तहका �नकाय

सूचक सं �थाह�लाई जानकार�

स�ब��मा

x श�का�पद कारोबारको �वृ�त

दायरा �व�तार गन�।

x जोिखम र नयाँ �े��नुसार रणन��तक �व�लेषणको

�णाल�को �वकास गन� ।

x सूचना/त�या�क

x त�या�क स��ह �णाल� �वकास गन� ।

प�हचान गन� ।

x आव�यक

सूचना तथा त�या�क �ोत प�हचान गन�

x सरकार� र गैरसरकार� �े�मा रहेका स�ब�

�व�तार गन��
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दे हायका काय� गर� रणन��तक �व�ले षणको दायरा �व��य जानकार� एकाइ �नयामक �नकाय

�नकायसँग सहकाय� गन�।

आयाम स�ब��मा पृ��पोषण �दन �नयमनकार�

x सूचक

कारोबार

�नयमनकार�

श�का�पद

�ववरणको गुण�तर ��भवृि� गन�।

x सूचक

सं य�� सं �थागत गन�।

तथा ��य ��तवेदन स�ब��मा पृ��पोषण �दन

x सूचक सं �थाले पेस गरे का श�का�पद कारोबार

आयोजना गन�।

�योगकता�को पृ��पोषण �लन वा�ष�क स�मेलन

साउन २०७७

माग��नद� शन तयार भई लागू
भएको हुने ।

६.३.१३

६.३.१२

६.३.११

६.३.१०

प�हचान,

तथा

�नयामक�य

��तवेदन

�नर�तर

�योगको

�नकायको

सोको

�नकाय,

सूचक

भू�मका

सं �था

र

आ�दका

आधार, �वदे शी

स�ालनस�ब�धी

�मता

अ�भवृ��

�भावकार� र �त� वनाउने ।

उपर ग�रने आनुपा�तक र �नरोधा�मक कारबाह�ला�

न�दने तथा गु��तर�य सूचना न�दने सूचक सं �था

सीमा कारोबार र श�का�पद कारोबारको सूचना

काय��म सञ्चालन गन�।

Software
�नयमनकार� �नकाय
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�नर�तर

�व�ीय �ानकार� एकाइ �नय�मत

म��ालय

कानुन �व�ीय �ानकार� एकाइ नेपाल रा�� ब�क र अथ� साउन २०७६ र

बारे मा

अनुरोधमा

काया��वयनकार� �नकायमा सूचना �यव�थापन र

�नयामक

�ानकार� गराउने ।

स�ब�

तथा

सं रचना, सूचनाको �कृ�त, सूचना �ा��को अनुरोध

�ानकार� एकाइको �े�ा�धकार, सूचना आदान�दान

�नकाय

साउन, २०७७ र

�व�ीय

अनुस�धानकार� तथा अ�य �नकायला�

आयाम

गु��तर

सम�वय स�म�त

�नकाय र रा���य

�वदे शी समक�ी �नकायसँग सूचना आदान�दान गन� �व�ीय �ानकार� एकाइ स�ब��धत सरोकारवाला

�वकासलगायतका �व�यमा सहयोग गन� ।

�यव�थापनस�ब�धी

कारोबार

आपसी समझदार�प�मा ह�ता�र गन�; श�का�पद

दायरा �रा�कलो पान� स�पक� �व�दु कायम गन�,

साझेदार�को
�नर�तर

�नकायसँगको

स�ब�

सरोकारवाला

२०७६ पुस र

�नयमनकार� �नकाय, अनुस�धानकार� �नकाय तथा �व�ीय �ानकार� एकाइ स�ब��धत सरोकारवाला

कारबाह� भएको हुने ।

हुने ।

काय��मह� सञ्चालन ग�रएको

हुने ।

काय��मह� सञ्चालन ग�रएको

काय�ह� अ�भलेख ग�रएको हुने।

७.१.४

७.१.३

७.१.२

७.१.१

�थप स�पिव शु�ीनरण

लागूऔषध,

स�ब�धी

�पपा �भनास गन�।

उ� के��ला� अपरााधन सूचना अाभले खालयको

�भयग गन� नीात तथा रणनीातनय �भनास गन� तथा

अपरााधन सूचना �दान�दान �लेटफम�को �पपा

काया��भभन ाननाभ तथा अ�भ स�प ाननाभ ाबच
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माघ २०७६
पि��प�रष�नय काया�लय

�धानप��ी तथा

हुने ।

�ले टफम�को �भयग सु� भएको

गृह प��ालभ

अनुस�धान �भभाग ाबच

नेपाल �हर�नय राि��भ अपराध सूचना के��ला� कानुन नेपाल �हर�

शु�ीनरण शु�ीनरण अनुस�धान

हुने।

स�पिव

नेपाल �हर� र स�पिव शु�ीनरण

भएको हुने।

�पता �भनासनय नातोा पेस

नेपाल �हर�नय �पता अाभभृि� गन�।

अनुस�धान

माघ २०७६

ानभापत

सप�दार�प�पा ह�ता�र भएको

मु�ानय

गृह प��ालभ

अथ� प��ालभ

पि��प�रष�नय काया�लय,

�धानप��ी तथा

अनुस�धान �भभागसँग सप�भभ गर� स�प� गन� �भभाग

स�पूण�

�त�नभाद� ��भानलापपा �भवीभ लगानीस�ब�धी नेपाल �हर�, स�पिव

गन� ।

स�पता �भनास गन� �भेभन �यत साधनको �भभ�था

अनुस�धान ाननाभनय

साइबर/�फनटे क

ाननाभ र दय�य चरणमा सबै

�त�भाद,

चरणमा ��टाचार, राो�भ च ुहावट, स�पिव शु�ीनरण, अनुस�धान �भभाग

अनुस�धाननार� ाननाभनय �पता अाभभृि� गन�

अनुस�धान प�ातनय अभल�बन गन�

अनुस�धान गनुप
� न� दे िखएमा सपाना�तर �भवीभ

पाापला प��ालभ

शु� भएको हुने ।

ानर�तर

कानुन �भाभ तथा सं सद�भ

सूचक

ऐनको दफा २५ र २५क. बमोिजम समेत

समयावाध

अनुस�धान गद� जाँदा स�पिव शु�ीनरण ानभारण

सहयोगी ाननका

माघ २०७६ र सपाना�तर �भवीभ अनुस�धान

िज�पेवार ाननका

जोिखममा �धा�रत �भवीभ अपराध स�ब� कसुरको अनुस�धान सप�भभ सं भ��, अनुस�धाननार� ाननाभ

��भायाकल

अनुस�धधानम सं ल�न जनशि�नक �पमत अाभभृि� गर� वै�ाानन अनुस�धधा प�ातनत �भवका गन�।

�.सं .

७.१.

उ�ेेभ नं. ७ : �भवीभ अपराध अनुस�धधा तथा अाभभयोजनक लााग सघन �पपम �पमत अाभभृि� गन� ।

अपरा�धक

सूचना

अ�भले खालयको

उपयोगस�बिधी नेपाल �हरर

गृह मि�ालय

७.२.३

७.२.२

वा

�य�तै

�नकायको

�योोनका

महाियाया�धभ�ाको

काया�लयको

नेत�ृ भमा

x समानाितर

�भकास गन�।

�भ�ीय

अनुसिधानको

�योग

गन�

�भ�ीय अपराध अनुसिधानस�बिधी �भ� समूहको

गरर
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काया�लय

अ�भभृब� गन� दे हायका काय� गन��

x अनुसिधान तथा अ�भयोोन काय�मा सहयोग गन�

महाियाया�धभ�ाको

अिय अनुसिधानकारर

उपयोग गन�।

अनुसिधान तथा अ�भयोोन काय�को �भाभका�रता

अनुसिधान �योगस�हत

ु /समूह अनुसिधान सं यि�को काया�लय
कानुनबमोिजम सं य�

�नकाय

अिय अनुसिधानकारर

अनुसिधान �योगस�हत

अब�तयार दु�पयोग

�नकाय

अब�तयार दु�पयोग

ग�भीर �कृ�तका तथा उ�च जोिखमयु� मु�ाह�मा महाियाया�धभ�ाको

ला�ग सूचकस�हतको फारामको �भकास गन�।

अनुसिधानकारर

��येक

चै त २०७६

�नरितर

�नकाय

भएका

अनुसिधान

�े�ा�धकार

अिय अनुसिधानकारर

गन�

सूचक

काय��भ�ध �भीकृत भएको हुने ।

तो�कएको काम भएको हुन।
े

�योग भएको हुन।
े

ु /समूह अनुसिधान सं यि�
सं य�

माघ २०७६ र फारामको �योग भएको हुने ।

समयाव�ध

लगानीका �भ�यमा अनुसिधान गदा� स�ब� कसुरको

स�पब� अनुसिधान समिभय सं यि�, अब�तयार दु�पयोग

सहयोगी �ननका
अनुसिधान �योगस�हत �नरितर

सँगसँगै

िज�मेवार �ननका

माघ २०७६

शु�ीकर� तथा �त�कभादर ��याकलापमा �भ�ीय

अनुसिधान

कसुरको

७.२.१

स�ब�

��यायाकल

स�बबिधत �ननका �बब समिभव अ�भभृि� गरर अनुसिधधा तथा अ�भभयोज काय�लला �भभावकार बनाउने।

काय��भ�धको �भकास गन�।

�.सं .

७.२.

७.१.५

७.२.५

७.२.४

आत�कवाद�

��याकलापमा

�व�ीय

अनुस�धान आयोग
स�हत अ�य
अनुस�धानकार� �नकाय

��याकलापमा कानुनी �यि�को �योग तथा स�पि� महा�याया�धव�ाको

शु�ीकर� तथा आत�कवाद� ��याकलापमा �व�ीय काया�लय

लगानीका �व�वध �कारला� केि��त गर� अनुस�धान

अ�य अनुस�धानकार�

काया�लय
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अनुस�धान आयोगस�हत

महा�याया�धव�ाको

(CMS) �था�पत गर� काया��वयनमा �याउने।

�नकाय

अि�तयार दु�पयोग

�व�ीय अपराधस�ब�धी मु�ा �यव�थापन ��ाल� अनुस�धान सम�वय सं य��

गर� लागू गन�।

अ�भयोजन र �या�यक �न�प� माग�दश�न �वकास

कसुर केि��त बनाउन �व�ीय अपराध अनुस�धान,

�े�ला� वृहत्, सम�वया�मक र उ�� जोिखमयु�

अि�तयार दु�पयोग

उ�� जोिखमका �े�, वा�त�वक धनी, आपरा�धक अनुस�धान सम�वय सं य��

गन� ।

दोहोरो (Cross Check) पर��� ��ाल�को �वकास

ऐनको दफा २५ र २५ क को ��लनको ला�ग

x स�पि� शु�ीकर� (मनी लाउ���र�) �नवार�

लगानीको कसुर हेन� �नकाय�ब� सम�दार� गन�।

तथा

स�ब� कसुर हेन� �नकाय तथा स�पि� शु�ीकर�

असार २०७७

असार २०७७

काया��वयन भएको हुने।

माग�दश�न लागू भएको हुने।

७.३.३

७.३.२

७.३.१

�.सं .

ाावग स�रक� �व�दु तो�ने।

अ�तरा�ि��न सम�वन र सहयोग आदान �दानको

गन�।

वावत�वक समय मै �ररो���� हुने �णाा�को �वकास

काय�योजना �वकास गन�।

जोिखमका आधारमा �ाथवमकतास�हत लागू गन�

मु�ा तथा धारक �ववनमन अवधकाररपको घोषणा

��नायाकल

भ�सार �वभाग

भ�सार �वभाग

भ�सार �वभाग
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िज�मेवार वननका

७.३. मु�ा तथा धारक �ववनमन अवधधकारपको घोषणा प�वतकत �ववतात गन�।

अथ� म�पाान

अथ� म�पाान

�व�ीन जानकार� एकाइ

सहयोगी वननका

वननवमत

म�वसर २०७७

माघ २०७६

समयाववध

तो�कएको हुने ।

�ररो��� शु� भएको हुने ।

काय�योजना ववीकृत भएको हुने।

सूचक

अनुसयधानकारर

��ाथर �नमा�� गन�।

८.२.४

८.२.३

८.२.२

८.२.१

�.सं .
�नयवथाथन �नकान

साधनको �नयवथाथनको था�ग सं घीय अ�भथे खन

मू�ना�न एकाइ वा �य� समूहको वथाथना गन� ।

्
गरर कसुरजयन स�थपि थ�हचान र
सहयोग पुरयाउने
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अनुसयधानकारर �नकान �.म. तथा म.प. को

��नेक अनुसयधानकारर �नकानमा अनुसयधान काय�मा

काया�लय

मपय�थ�र��को काया�लय

अनुसयधान �यभाग

फारामको �यकास तथा �नोग गन�।

�धानमय�ी तथा

स�थपि शु�ीकर�

मा�मथा मय�ाथन

र �नयवथाथनस��यधी माग�दश�न तय गन� ।

अ�थकाथरन �थमा �नोग गन� स�थपि थ�हचान

कानुन यनान तथा सं सदरन

अनुसयधानकारर �नकान

सहयोगी �नकाय

कसुरजयन स�थपि तथा साधन रो�ा, �ननय��, जफत अथ� मय�ाथन

��ाथरको �यकास गन�।

कसुरजयन स�थपि

िज�मेवार �ननका

असुल उपर ग�रएका कसुरजयन स�थपि तथा

��नायाकल

�नकान

�नयवथाथन �नकान,

गन� �य�मान थ��तको पुनस
� ं रचना गरर उपयु�

अथ� मय�ाथन

सहयोगी �ननका

कसुरजयन स�थपि

मपय�थ�र��को काया�लय

�धानमय�ी तथा

िज�मेवार �ननका

स�थपि असुल उपर काय�को राप��न �थमा समययन अथ� मय�ाथन

गन�/तो�ने

कसुरजयन स�थपि �नयवथाथन �नकान वथाथना

��नायाकल

८.२. कसुरजयन स�थपि रो�ा, �ननय�� र जफतस��बधी अ�भभेख �नयवथाथा गन�।

८.१.२

८.१.१

�.सं .

८.१. कसुरजयन स�थपि रो�ा, �ननय�� र जफतस��बधी कानुनी �नयवथाथाल �भभावकार काया�ययनव गन� ।

उ�ेेन नं. ८ : कसुरजयन स�थपि रो�ा, �ननय�� र जफतस��बधी काय�कक �नयवथाथा गन� ।

सूचक

सूचक

माग�दश�न तयार भएको हुने ।

म��सर २०७८ एकाइ/समूह गठन भएको हुने ।

हुने।

म��सर २०७६ फाराम �यकास गरर �यतर� भएको

असार २०७७

�नरयतर

माघ २०७६ र ��ाथर �यकास भएको हुने ।

समयाव�ध

वैशाख, २०७७ ��ाथर �नमा�� भएको हुने।

तो�कएको हुने ।

म��सर २०७६ �यभाग वथाथना भएको वा

समयाव�ध

�यववथापन �नकायको स�पका �वयदु वथापना गन� । �यववथापन �नकाय

अनुसयधानकार� �नकायमा कसुरजयय स�पि�

कसुरजयय स�पि�

�यववथापन �नकाय

जफत तथा �यववथापनस�बयधी केय��य अ�भले ख

तयार गना स��वेयरको �वकास गन�।

कसुरजयय स�पि�

कसुरजयय स�पि� तथा साधन रो�ा, �नयय��,

अनुसयधानकार� �नकाय

अनुसयधानकार� �नकाय
भएको हुने।

स��वेयरको �वकास तथा �योग

हुने।

म��सर २०७६ स�पका �वयदुहह वथापन भएको

म��सरस�म

२०७७

९.१.४

९.१.३

९.१.२

९.१.१

�.सं .

अ�धकार�

सहायता

अ�धकार�

सहायता केय��य

पारवपपरक कानुनी

मय�ालयले

पारवपपरक

कानुनी पररा�ि मय�ालय

गन�।

सहायतास�बयधी समयवय डे वक तो�ने वा वथापना

पररा�ि
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आदान

�दान

भएको

भएको हुने ।

स�बयध कायम वा सदवयता �ाि�

हुने।

सहयोग

सूचक

म��सर २०७६ कायाहह सं वथागत भएका हुने ।

�नय�मत

�नय�मत

समयाव�ध

केय��य अ�धकार�

पारवपपरक कानुनी सहायता म��सर २०७६ डे �सले काया शुह गरे को हुने ।

केय��य अ�धकार�

समेत सं वथागत गन� ।
कायाालय

पारवपपरक कानुनी सहायता

तथा पररा�ि मय�ालय,

मिय�पपर��को कायाालय

तथा

सहायतास�बयधी वैदेिशक सं वथा समयवयका कायाहह मिय�पपर��को

पररा�ि मय�ालयको िज�मेवार�मा पारवपपरक कानुनी �धानमय�ी

�े�ीय सं वथासँग स�पका बढाउने ।

�धानमय�ी तथा

गृह मय�ालय,

केय��य मिय�पपर��को कायाालय

�व�ीय अपराध �नयय��सँग स�बियधत अयतरााि�िय र पररा�ि मय�ालय,

सं वथासँग सहयोग आदान �दान गन� ।

ु तथा अयय मुलक
ु र अयतराि�िय सं घ पारवपपरक
��मेक� मुलक

कानुनी �धानमय�ी

सहयोगी �ननका

मय�ालय, गृह मय�ालय,

िज�मेवार �ननका

�व�ीय अपराध �नयय�� गना जोिखमका आधारमा पररा�ि

��यायाकल

ु तथा अयततराि�िय सं वथथाहसँग सहकाया र सहयोग �ववतात गन�।
९.१. अपराध �ननय��मा �ववे शी मुलक

उ�ेेय नं. ९: अपराध �ननय��को ला�ग पारवपपरक कानुनी सहायता, सपुदागग तथा अयय अयततराि�िय सहयोग आदान �ददानक सं यय�लाल फरा�ककल बनाउने।

८.२.६

८.२.५

र

�मता

कायाालयको

९.३.२

९.३.१

�.सं .

जालकारर

अथा मब�ााय

सं भा�य

सहकाया

पार�पपरक

समबायस�बबधी मागादशाल लागू गन� ।

अबय

िशा�साामा

सहायतालगायतका

कारबाहरका
एवं

अ�धकारर

कानुनी सहायता केब�रय
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अनुसबधाल समबाय सं यब�

मिब�पपरष�को कायाालय

अ�धकारर

अनुसबधाल, अ�भयोजल, पुप�
ा
तथा अबय कानुनी पार�पपरक कानुनी

�धालमब�ी तथा

सहायता केब�रय

गन�।

सहयोगी �लनका
पररा�ि मब�ााय,

िज�मेवार �लनका

पार�पपरक कानुनी सहायतास�बबधी सिबध स�प� पार�पपरक कानुनी

��यायाकल

�लय�मत

वाताा भएको तथा सिबधको

सूचक

अ�यास सु� भएको हुने ।

काया�म

असार २०७७

मागादशाल लागू भएको हुने ।

कि�तमा २ दे श स��या वृि� भएको हुने ।

एक बषामा

समयाव�ध

अ�भाृि�
सञ्चालन भएको हुने ।

चै त २०७६ र �मता

एकाइ, असार २०७७

राि�िय अनुसबधाल �ाभाग

मब�ााय

काया�म सं सदरय मा�माा

अ�धकारर कानुन, बयाय तथा

�ादे शि�थत �लयोगको भू�मकामा थप गन� ।

ाा�ग

केब�रय

�ा�ीय

अ�भाृि�का

सहायता

अनुसबधालकारर �लकाय

सूचक

म��सर २०७६ स�ाा �लमाा� भएको हुने ।

समयाव�ध

कायाालय, पररा�ि मब�ााय, र �लय�मत

�ा�ीय अपराधस�बबधी इब�े �ाजेबस स�कलन मा पररा�ि मब�ााय

सञ्चालन गन�।

कानुनी

पार�पपरक

गन�।

सहयोगी �लनका

सहायता महाबयाया�धा�ाको

अनुसबधालकारर केब�रय अ�धकारर

अ�धकारर, पार�पपरक

िज�मेवार �लनका

९.३. पार�पपरक कानुनी सहायतास�बबधी सबधध/स��झौताक ���या अगा�� बढाउने ।

९.२.३

९.२.२

कायाालय

महाबयाया�धा�ाको

केब�रय

�लकाय�बर �थायी कायाा�मक सञ्जालको �ाकास

सहायता

कानुनी

९.२.१

पार�पपरक

��यायाकल

�.सं .

९.२. जोिखमका आधारमा अबततराि�िय सहयोगका सं यब�ह�हो �भभावकार पपररचाल गन�।

९.३.४

९.३.३

सूचनाको

आदान

�दान

र सोको

�नकाय

र

अनुस�धानकार�

�नकाय:

स�पक� �था�पत गर� जोिखमको
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मि��प�र��को काया�लय

�धानम��ी तथा

कानुन, �याय तथा सं सद�य

अ�ययन गर� सुझाव पेस गन� ।

आव�यक गृह म��ालय

मा�मला म��ालय,

��ाल�को समी�ास�हत

अनुस�धानकार� �नकाय

कानुनी, सं �थागत र काया��वयन सं रचनाका �व�यमा

सपुद�गीस�ब�धी

स�पक� �वकास गन� ।

अ�य स�म �नकाय�ारा �वदे शी समक�ीसँग ि�प�ीय

x गैरनाफामूलक सं �थाको �नयामक, कर, भ�सार तथा

आधारमा समझदार� कायम गन� ।

समक�ीसँग

अ�तरा�ि��य सहयोग आदान �दानको ला�ग �वदे शी

x �नयामक

�वदे शी FIU ह�सँग समझदार� कायम गन�।

�योगको सीमा स�ब�धमा माग�दश�नप� तयार गन� र

इ�टे �लजे�स,

x �व�ीय जानकार� एकाईः �वदे शबाट �ा� गनुप
� न�

गन� ।

आधारमा समयमै आदान �दान हुनस�ने सं य�� �नमा�� �नयामक �नकाय,

गा�भीय�ताको एकाइ,

अथ� म��ालय

जोिखमको

सुप�रवे��स�ब�धी

सूचना

पररा�� म��ालय

�व�ीय सूचना (इ�टे �लजे�स), अनुस�धान तथा �नयमन �व�ीय जानकार�

हुने।

सहयोग आदान �दान भएको

म��सर २०८० ��तवेदन पेस भएको हुने ।

�नय�मत

१०.१.३

१०.१.२

१०.१.१

�.सं .

सयभ�दा

ब�ल

रकमको

भु�ानी

��िोटा

म. एक लाख

�यूनतम्

�ववरण

मोबाइल

काया�लय

सं �थाहम

मपमा समावेश गन� ।

स�लूण� ता�ाम �दायक

��ानम��ी

साव�ो�नक �े�का सवै ता�ाम/काय��ममा अ�नवाय� मि��ल�र��कय

�े�मा अथ� म��ााय

AML/CFT स�ब��ी �व�यकय ला��म �नमा�ण गरल ��ानम��ी तथा

�लचा�रक

मि��ल�र��कय काया�लय

स�लूणम
� लमा

माघ २०७६

तथा २०७७/७८

हुने।

वा���क

ला��म

भएको
पुनरावलोकन

�वकास

भएको

तथा

अ�भयान सञ्चालन भएको हुने ।

�नर�तर

मि��ल�र��कय काया�लय

सूचक

२०७७/७८ र तय�कएका काय� भएको हुने ।

समयाव��

��ानम��ी तथा

सहयोगी �ननका

मला�तरण गन� राि��य अ�भयान सञ्चालन गन� ।

अथ�त��ााल

गरल �भावकारल काया��वयन गन� ।

एि�ाकेसन वा सूचना ��व��माफ�त हुने �यव�था

ल�हचानस�ब��ी

x ब�क खाता खय�दा र अ�ाव��क गदा� �ाहक

�णाालमाफ�त मा� गन� ।

वा

x नगद कारोबारलाई �यूनीकरण गन�

मा� गन� ।
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अथ� म��ााय

x एक �यि� एक ब�कखाता अ�नवाय� गन�।

x रा�यका तफ�बाट हुने जुनसुकै भु�ानी ब�कखातामा

नेपाल रा�� ब�क,

िज�मेवार �ननका

ब��क� �णााल �वव�न गन� दे हायबमोिजम गन��

��यायाकल

१०.१. �वव�ना�ना काय��महम स�चालन गन� ।

उ�ेेय १०: रणनी�त तथा काय�ययोजन काया��वयव गरल सम� �णणालााल सफल बनाउन स�लूण� �यया केि��त गन� ।

सं घसं �था

माफ�त
AML/CFT

स�व�

१०.२.३

१०.२.२

१०.२.१

�.सं .

का

�े�मा

�मता

स�बि�धत

ज�टल

गन� ।

�नय�मत �पमा सुझाव �दन �व�ह�को समूह �नमा�ण काया�लय

राि��य सम�वय स�म�त

सहयोगी �ननका

तथा अथ� म��ालय

53

बहु�े�ीय नी�तगत सम�याका स�ब�धमा अ�ययन गरल मि��प�र��को

AML/CFT �णाललसँग

गन� पररा�� म��ालय

�कृ�तका �धानम��ी

अ�भवृि�

अ�तरा�ि��य सं घ सं �थासँग सहकाय� गन� ।

AML/CFT

�यव�था गन� ।

तथा �ग�तको समी�ा अध�वा���क र वा���क �पमा हुने

�यव�थाको काया��वयनको सम�वय र सहजीकरण गन� स�म�त

सम�वय -

िज�मेवार �ननका

AML/CFT राि��य रणनी�त तथा काय�योजना र मौजूदा राि��य

��यायाकल

राि��य सम�वय स�म�त

तथा राि��य सम�वय स�म�त

�नकायह�को स�ब� �नकायह�

अनुस�धान काय�मा ��व�ध म��ालय

वेबसाइटमा पया�� सूचना �वाह गन�।

AML/CFT

स�ब�धी

AML/CFT स�ब�धी अ�ययन

�ो�साहन गन�।

�व�ान

अथ� म��ालय

�ाि�क �े�, स�ार मा�यम र नाग�रक समाजलाई िश�ा

स�ब�धी सूचनाह� �वाह गन�।

सामािजक

�नकाय

र

सं घ

र अ�ययन अनुस�धान भएको हुने।

र सूचना �वाह भएको हुने ।

सहकाय� भएको हुने ।

समी�ा भएको हुने।

सूचक

�नय�मत

माघ २०७६ र काय� शु� भएको हुन।
े

�नय�मत

�नय�मत

समयाव�ध

भएको हुने।

असार २०७७ वेबसाइटमा पया�� सूचना �वाह

�नय�मत

वा���क

जानकारल �नय�मत

स�ब� सरोकारवाला

�व�ीय

स�पि� शु�ीकरण अनुस�धान वा���क
एकाइ,

नेपालल �धानम��ी तथा
�वभाग,

काया�लय, �वदे शि�थत

कूटनी�तक �नयोग, �ाि�क �े�, स�ार �े�, सामािजक मि��प�र��को

सरकारल

स�ाल, दू रसञ्चार सेवा �दायक, गैरआवासीय नेपालल काया�लय,

�थानीय

१०.२. काया��वयव तहको सम�वव �णणाल र सं य��ह�हाई मजबुत तु�ययाउे।

१०.१.६

१०.१.५

१०.१.४

१०.२.७

१०.२.६

१०.२.५

१०.२.४

बनाउन

�व�यको

स�बि�धत

स�ब�ध�
सरकार�

�नकायका मि��प�र��को

काय�स�पादनलाई �धानम���

काया�लय

मि��प�र��को

सद�य

सहसिचव-अथ� म��ालयः

सद�य

�व�:(सं योजकले तोके बमोिजम)

काया�लय

बनाउने
काया�लय

तथा स�पू�� स�ब� �नकाय

तथा राि��य सम�वय स�म�त

तथा राि��य सम�वय स�म�त

२०७६ साउन

२०७६ साउन

�नय�मत

र �नय�मत

भई

सोह�बमोिजम

काय�

�व�दुह�को

सहयोग

एक�कृत

उपल�ध

�ववर� स�कलन भएको हुने।

स�पक�

भएको हुने ।

�ा�व�धक

�नय�मत अनुगमन भएको हुन।
े

स�पादन मू�या�न भएको हुने।

तथा राि��य पुनरावलोकन प�र�� म��सर २०७६ करार
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�व�दु तोक� �नजमा��त सम�वयको काय�लाई �यवि�थत मि��प�र��को

स�बि�धत सबै �नकायमा AML/CFT �व�य हेन� स�पक� �धानम���

सद�य

�मुख, �व��य जानकार� एकाइः

सह�याया�धव�ा, महा�याया�धव�ाको काया�लयः सद�य

सद�य

�मुख, स�पि� शु��कर� अनुस�धान �वभागः

सं योजक

सहसिचव, �धानम��� तथा मि��प�र��को काया�लयः

�ा�व�धक सहयोग समूह रहने:

�ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउन दे हायबमोिजमको मि��प�र��को

र�न��त तथा काय�योजनाको �भावकार� काया��वयनमा �धानम���

गन�।

यस र�न��त तथा काय�योजनाको �नय�मत अनुगमन �धानम���

बनाउने।

मू�या�न गदा� यस �व�यलाई समेत मू�या�नको आधार

अ�धकार�सँग काय�स�पादन करार गर� काय� स�पादन काया�लय

�भावकार�

AML/CFT

ा�यायाकल

सं �थागत

नी�त,

रणनी�त

�नकायकय
काय��म,

राि��य/

�यासकय

लर��णााा

समेत

-

�नर�तर

समयाव��
नी�त/काय��म

काया�लय

�नकायकय �लाि�� मापन गन�को ाा�ग �लाि��

मापक

मेा��समा

��ा�रत

नेपाल सरकारसम� पेस गन� ।

१०.३.५ AML/CFT स����ी राि��य ��तवेदन तयार

काया��वयनकय मू�या�न गन� ।

१०.३.४ �लाि��

गन�।

मि��ल�रष�कय

ल�रष�

गर� राि��य
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पुनरावलोकन राि��य सम�वय स�म�त

मि��ल�रष�कय काया�लय

भई राि��य सम�वय स�म�त ��ानम��ी तथा

मापक मेा��स तथा सोसँग स��ि��त फाराम तयार

तथा

एकाइ, अनुस��ानकार� �नकाय र अ�य स��ि��त

भएको हुने।

वष� नेपाल सरकारसम� पेस भएको

मू�या�न भएको हुन।
े

भएको हुने ।
३ माहना�भ�

स�ल�

��थ�क

�नय�मत

���

लर��ण काय�ह� ��त�रक�करण

भएको हुने ।

मु�य

सूचक

१०.३.३ सूचक सं �था, �नयमनकार� �नकाय, ाव�ीय ोानकार� राि��य सम�वय स�म�त अथ� म��ााय, ��ानम��ी म��सर २०७६ फाराम तयार भएको हुन।
े

��त�रक�करण गन�।

लगानीका

शु�ीकरण तथा �त�कवाद� ा�याकाालमा ाव�ीय �नय��ककय काया�लय

�नकायकय ��त�रक र �ा�य ले खालर��णमा स�लि� काया�लय/ महाले खा

१०.३.२ सरकार� काया�लयका अ�त�र� स�लूण� �नयमनकार� महाले खा लर��ककय

एवं �भावका�रता सु�नि�चत गन�।

काय�योजनासँग ��� गन� तथा �तनकय काया��वयन

�े�ीय/

स��ि��त

ाव�ीय लगानी �नवारणस����ी नी�त, रणनी�त तथा ल�रषद

काय�योजनालाई

सहयोगी �ननका

पुनरावलोकन राि��य सम�वय स�म�त

िज�मेवार �ननका

१०.३.१ स�लि� शु�ीकरण तथा �त�कवाद� ा�याकाालमा राि��य

�.सं .

१०.३. रणनी�त तथा काय�ययोजनाला मूल�ववाहकहक गन�।

�वमू�याान

स�म�ताे

पार�पारक पार�पारक मू�याान

िज�मेवार �ननका

तयार गन�

मू�याान काय��व��बमोिजम हुने गर� अ�य सं रचना आयोजक स�म�त

�वभाग

शु�ीकर� अनुस��ान

जानकार� एकाइ, स�पि�

पार�पारक मू�याान सफलतापूबक
�
स�प� गन� पार�पारक मू�याान

गन�

मू�याान आयोजक स�म�तको �पमा काम थालनी आयोजक स�म�त, �व�ीय

AML/CFT

��यायाकल

काया�लय

��ानम��ी तथा मि��पार��को

राि��य सम�वय स�म�त,

राि��य सम�वय स�म�त

सहयोगी �ननका

तयार� काय� सु� भएको हुने ।

सूचक

म��सर २०७६ सं रचना तयार भएको हुने।

साउन २०७६

समयाव��

56

नोटः यो काय�योजनामा �नयमनकार� �नकाय भ�ााे अनुसूची -२ मा उि�ाि�त �नयमनकार� �नकाय र अनुस��ानकार� �नकाय भ�ााे अनुसूची -३ मा उि�ाि�त �नकाय बु�नुपद�छ।

१०.४.२

१०.४.१

�.सं .

१०.४. AML/CFT पार�पपारक मू�ययान २०७७/७८ को तयार� गन�।

अनुसूची-२
१. �ननयमनकार �ननकायह सो मातहतका सूचक सं �थथाह
१.१ नेपाल ाक�� ब�कः यसले �ननयन गनुप
� न� सूचक-सं �थकयह दे हायअनुसार रहे का छन् :
क. ब�न तथा �व�ीन सं �थकस�ब��ी �नअ�तग�त क, ख, ग, घ वग�का वक�ण�न ब�न
तथा �व�ीन सं �थकयह
ख. मु�क �व�ेषक/�थकनक�ताणनतक�
ग. मु�क सटयरनतक�
घ. �नकपक�ान भ ु�कनी सक�नयहस�यत भ ु�कनी सेवा �दकनन
ङ. कम�चकार स�न कोष
च. नकग�ान लगानी कोष
छ. साव�ज�नन ऋण तथा ��तोप�यह
ज. नेपाल ाक�� ब�कबाट �जकजत�क� अ�न �ननकनयह
१.२

नेपाल ��तोप� बोड�ः यसले �ननयन गनुप
� न� सूचक-सं �थकयह दे हायअनुसार रहेका
छन्:
क. ��तोप� �नवसकनी
ख. ��तोप� बजार
ग. मच� �ट ब�कस�
घ. शेयर बजार (�टरसी बजार र अ�न स�ब���त)
ङ. �न�ेपकता�
च. �स�डएस

र ��लन�ा� �ननकन

छ. �े�डट रे �ट� एजे�सी
ज. सूचीकृत ��तोप� न�पनी
झ. नोयो�डटर ��लनाे �स र सेटलमे�ट हाउस
ञ. वयरहाउस ए�सचे�ज
१.३ बीमा स�य�तः यसले �ननयन गनुप
� न� सूचक-सं �थकयह दे हायअनुसार रहे का छन् :
क. जीवन �बयक न�पनी
ख. �नज�वन �बयक न�पनी
ग. पुन�ब�मा न�पनी
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१.४ सहकार� �वभागः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक-सं �थाह�मा सहकार� सं �थाह�
पद�छन्।
१.५ ��त�रक राज�व �वभागः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक-सं �थाह�मा �वीकृत अवकाश
कोष र बहुमू�य धातु र प�थरस�ब�धी कारोबार गन� �यवसायीह� पद�छन् ।
१.६

सं �कृ�त, पय�टन तथा नाग�रक ��यन म��ालयः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचकसं �थामा �या�सनो वा �या�सनो �यवसायीह� पद�छन्।

१.७

भू�म �यव�थापन तथा अ�भले ख �वभागः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक-सं �थामा
घरज�गा ख�रद �व�� �यवसायीह� पद�छन् ।

१.८ नेपाल नोटर� प��लक प�रषदः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक सं �थामा नोटर� प��लक
पद�छन्।
१.९

चाटड� �का��ट सं �थाः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक-सं �थामा ले खापर���
�यवसायी, ले खापर��क र लेखा �यवसायीह� पद�छन् ।

१.१० क�पनी र�ज��ारको काया�लयः यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक-सं �थाह�मा क�पनी वा
��ट सेवा �दायकह� पद�छन् ।
१.११ नेपाल कानुन �यवसायी प�रष�: यसले �नयमन गनुप
� न� सूचक सं �थाह�मा कानुन
�यवसायीह� पद�छन्।
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अनुसूची-३
अनुस�धधानकार �ननकायह
क. अि�ताधा दुहपाोग अनुस�धधन आयोग
ख. स�पि� शु�ीना� अनुस�धधन �वभधग
ग. नेपाल �यार
घ. ाधज�व अनुस�धधन �वभधग
ङ. वन तथा भू-सं ा�� �वभधग
च. ाधि��ा �ननु� तथा व�ाज�तु सं ा�� �वभधग
छ. वैदेिशक रोजगार �वभधग
ज. लागूऔषध �ना��� �ाूरो
झ. आ�त�ान ाधज�व �वभधग
ञ. भ�सधा �वभधग
ट. अनुस�धधन काय�सँग स��ि�धत अ�ा स�� �ननधायह
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2.

1.

ब.सं .

एकाइ,

अनुसन्धानको दायरा बढाउने।

सम्ब� मन्ऽालय

सम्बन्धी आवँयक पूवार्धार, कायर्रत

नभएको यिकन गन�।

कामर्चारीको �ान र कायार्त्मक सीप भए
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२०२०

एकाइ,

अनुगमन गरी सो सं ःथाह�मा AML/CFT

जोिखमका आधारमा सूचक सं ःथाह�ीो

सन्

िनीायह�
िव�ीय जानकारी

नेपाल का� ब� क

िनयिमत

िव�ीय जानकारी

गिरएको गैरकानुनी िव�ीय ूाि� उपर
अन्य सम्ब�

२०२० र

कायार्यल,

िनकाय

उच्च जोिखमयुक्त अपराधबाट आजर्न

सन्

महान्यायिधवक्ताको

अनुसन्धानकारी

��ाचाक, कर छली, मानव तःकरी जःता

समयसीमा

सहयोगी िनकाय

िजम्मेवार िनकाय

िबयाकलाप

पूरक कायर्योजना, २०७७

राि�य जोिखम मूल्या�न ूितवेदन

हुने।

अनुगमन भएको

हुने ।

दायरा बढे को

अनुसन्धानको

ूगित सूचक

सम्पि� शु�ीीकर तथा आतं कवादी िबयाकलापमा िव�ीी लगानी िनवारणसम्बन्धी

7.

6.

5.

4.

3.
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२०२१

जोिखम तथा बैि�� ूणालीमा AML/CFT

लाई मध्यनजर गद� Fin Tech, Reg Tech

२०२०-

सन्

आधािरत भ ुक्तानी ूणाली, साइबर सुरक्षा

नेपाल रा� ब� क

हुने ।

मू�या�न भएको

िवशेष जोिखम
अथर् मन्ऽालय

ःथापना भएको

सुपिरवेक्षण एकाइ

आधारभूत बैि��, इ-बैि��, नयाँ ूिविधमा

२०२०

सन्

भएको हुने।

िवभाग ःथापना

हुने ।

िनकाय

सिहतको AML/CFT सुपिरवेक्षण एकाइ

सम्ब� मन्ऽालय

२०२०

सन्

भएको हुने।

लेखापरीक्षण

ःवतन्ऽ

हुने ।

अनुगमन भएको

ःथापना गन�।

सबै िनयमनकारी

सबै िनकायह�मा अनुभवी कमर्चारीह�

AML/CFT िवभाग खडा गन� ।

कायर् समेत हेन� गरी नेपाल रा� ब� कमा

लािग छु �ै AML/CFT सम्बन्धी सुपिरवेक्षण

एिककृत सुपिरवेक्षण ूणाली िनमार्णको
अथर् मन्ऽालय

सम्ब� मन्ऽालय
नेपाल रा� ब� क

२०२१

एकाइ,

िनकाय

सम्ब� जोिखमको ःवतन्ऽ लेखापरीक्षण

भए नभएको जाँच गन�।

२०२०-

िव�ीय जानकारी

सबै िनयमनकारी

सूचक सं ःथाह�मा AML/CFT तथा अन्य

नभएको यिकन गन� ।

कामर्चारीको �ान र कायार्त्मक सीप भए
सन्

२०२१

सम्ब� मन्ऽालय

सम्बन्धी आवँयक पूवार्धार, कायर्रत

२०२०-

एकाइ,

िनकाय

अनुगमन गरी सो सं ःथाह�मा AML/CFT

सन्

िव�ीय जानकारी

सबै िनयमनकारी

जोिखमका आधारमा सूचक सं ःथाह�को

10.

9.

8.

ँ कलन
अपराधको
सं ख्यालाई
लनगन�गनर्
आपरािधक गितिविध
समेतलाईआ
आंक
कायर्मा
आधार
क्षण गन�
।नको आधार सव�क्षण गन� ।
केिन्ित भईसव�
आपरािधक
आजर्

अपराधको
ि�,नूकार
माऽालाई
उच्च आपरािधकूवृआजर्
गराउने रअपराधको
ूवृित,
ध्यानमा
राखी
सूचसना
लुकदायरामा
ाउन सक्ने
ूकार र माऽा
एवं अनु
न्धानको
नआएका

पररा� मन्ऽालय,
अिख्तयार दु�पयोग

मिन्ऽपिरषद्को
कायार्लय,
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कायार्लय

नेपाल रा� ब� क,

कायार्लय,

महालेखापरीक्षकको

महान्यािधवक्ताको अनुसन्धान आयोग,

अथर् मन्ऽालय,

ूधानमन्ऽी तथा

कायार्लय

मिन्ऽपिरषद्को

ूधानमन्ऽी तथा

२०२२

२०२०-

सन्

िवभाग,

िनमार्ण गन� ।
भन्सार िवभाग,

२०२०

राजःव अनुसन्धान

व्यापार र अन्य िबयाकलापमा हुण्डीको

ूयोग िनगरानी गनर् आवँयक कायर्ढाँचा

२०२१

२०२०-

सन्

सन्

नेपाल रा� ब� क

नेपाल रा� ब� क,

अथर् मन्ऽालय

एकाइ

सम्भािवत जोिखमबाट बचाउन डाटा

िरकभरी ूणालीलाई ःथािपत गन�।

िव�ीय जानकारी

िव�ीय जानकारी इकाइको त�या�लाई

मू�या�न गन� ।

र सम्बिन्धत �गीह�को िवशेष जोिखम

भएको हुने ।

आधार सव�क्षण

भएको हुने ।

कायर्ढाँचा िनमार्ण

भएको हुने ।

ूणाली ःथापना

डाटा िरकभरी

12.

11.

िवभाग,
नेपाल ूहरी

जाँचपास/छानिवन गन� ूणालीलाई सु��

गन� ।
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अध्यागमन

शंकाःपद याऽ ुह�को ःथलगत
गृह मन्ऽालय

कायार्लय

कम्पनी र�ज�ारको

गन�।

समाज कल्याण
प�र��,

गृह मन्ऽालय

अिभलेख व्यवःथापन ूणालीलाई सु��

गैर नाफामूलक सं ःथाह�को राि�य

एकाइ, LEAs

िव�ीय जानकारी

२०२१

२०२०-

सन्

२०२२

२०२०-

सन्

भएको हुने ।

ूणाली सु��

जाँचपास/छानिवन

ःथलगत

भएको हुने ।

ूणाली सु��

व्यवःथापन

अिभलेख

