परिच्छे दः एक
विषय प्रिेश
१.१. पृष्ठभूवि
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी अत्तहले समग्र त्तवश्वको चासोको त्तवषय बनेको छ । भत्तू मगत
अथथतन्त्रले त्तवश्वव्यात्तप त्तविीय संरचनामा पाने असरको वजन बत्तिरहेको सन्त्दभथमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी त्तनवारणमा सबैको ध्यान के त्तन्त्ित भएको हो । सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा
हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी अपरात्तधक सञ्जालको भगू ोल सीमात्तवत्तहन हुने भएकोले पत्तन यो कुनै एउटा मल
ु ुकको मार नभएर
अन्त्तराथत्तरिय साझा समस्याका रुपमा हेररन थात्तलएको छ ।
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (Money Laundering) भन्त्नाले गैर काननू ी कायथ गरी आजथन गरे को सम्पत्तिलाई काननू ी स्रोतबाट प्राप्त भएको
देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तत्तवक स्रोत लक
ु ाउने, प्रकृ त्तत बदल्ने वा कारोवार छल्ने कायथलाई बत्तु झन्त्छ । सामान्त्यतयााः काननू त वत्तजथत
उपायहरु अवलम्वन गरी कमाएको कुनै पत्तन आम्दानीलाई त्तवत्तभन्त्न बाहनामा बदलेर चोख्याउने वा शद्ध
ु पाने वा काननू ी रुपमा योग्य
बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण भत्तनन्त्छ । सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण राज्य संयन्त्रको दरुु पयोग गरी त्तवत्तभन्त्न जत्तटल एवं बहुचिीय प्रत्तिया
अवलम्वन गरी गने गरे को समेत पाइन्त्छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शद्धीकरण त्तनवारण भन्त्नाले गैर काननू ी कायथबाट आत्तजतथ धन सम्पत्ति
पत्तहचान गने, कारवाही गने र त्यस्ता आजथत त्तनयन्त्रण गने एकीकृ त प्रणालीलाई बत्तु झन्त्छ ।
त्तवश्वव्यात्तप मान्त्यता अनरुु प व्यत्तिगत वा सांगठत्तनक रुपमा हुने आतङ्कवादी त्तियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गने
कायथलाई आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी (Terrorist Financing) को रुपमा बत्तु झन्त्छ । त्तनत्तित क्षेर, वगथ वा मल
ु ुकमा
मार त्तसत्तमत नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र काननू ी, त्तविीय तथा सरु क्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई
शत्तिशाली बन्त्न थप मद्वत परु य् ाउँछ । यस्ता अपरात्तधक त्तियाकलापले मल
ु ुकको त्तविीय प्रणालीको स्वरुप, अत्तस्तत्व, साख, सन्त्तल
ु न
तथा त्तवकासमा नकारात्मक असर परु य् ाई अन्त्तताः त्तवश्व त्तविीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परु य् ाउँछ । सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण एवं
आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको प्रभावकारी रुपमा त्तनयन्त्रण नभएसम्म मल
ु ुकमा त्तस्थरता, स्थात्तयत्व, त्तवकास, समृत्तद्ध
तथा समन्त्ु नत्ततको मागथ तय गनथ कत्तठन हुने भएकोले त्तवश्वका अत्तधकांश मल
ु ुकहरुले यस सम्वन्त्धमा काननू ी तथा नीत्ततगत, संरचनागत
तथा अनसु न्त्धानगत व्यवस्था गरर यस्ता अपराधहरुको त्तनयन्त्रण एवं त्तनवारणका लात्तग त्तनरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्धनात्मक
लगायतका सबै उपायहरु अवलम्वन गने गरे का छन् ।
त्तबषयगत गाम्भीयथतालाई मनन गदै सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण एवं आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण गनथ अन्त्तराथत्तरिय
क्षेरबाट थप्रु ै प्रयासहरु हुदँ ै आएका छन । यसै सन्त्दभथमा गठन भएको त्तविीय कायथवाही कायथदल (Financial Action Task ForceFATF) ले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी मागथदशथनका रुपमा ४० वटा
मापदण्डहरु त्तसफाररस गरे को छ । एत्तशया प्रशान्त्त क्षेरका मल
ु क
ु हरुबीच सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण एवं आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय
लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी कायथमा साझा अवधारणा त्तवकास गरी ऐक्यवद्ध भई कायथवाही अगात्तड बिाउन सहज गराउने उद्धेश्यले एत्तशया
प्रशान्त्त क्षेर समहू (Asia Pacific Group- APG)) को स्थापना गररएको छ । सयि
ंु रारि सघं को तत्वावधानमा लागू औषध
त्तनयन्त्रण, आतङ्कवाद त्तनयन्त्रण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत अपराध त्तनयन्त्रण लगायतका त्तवत्तभन्त्न महासत्तन्त्धहरु सम्पन्त्न भएका
छन । दत्तक्षण एत्तशयाली क्षेरीय सहयोग सङ्गठनस्तरमा समेत लागू औषध त्तनयन्त्रण तथा आतङ्कवादको दमनका सम्वन्त्धमा क्षेरीय
महासत्तन्त्धहरुको व्यवस्था गररएको छ । त्यसैगरी बैङ्त्तकङ्ग, वीमा, त्तधतोपरसम्वन्त्धी क्षेरगत अन्त्तराथत्तरिय त्तनकायहरुले समेत उत्तल्लत्तखत
अपराधहरु त्तनयन्त्रण गनथ त्तवत्तभन्त्न मापदण्डहरुको त्तवकास गरे का छन् ।
हाम्रो मल
ु ुक पत्तन सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी अपराधजन्त्य गत्ततत्तवत्तधबाट मि
ु
नभएकोले यसको त्तनवारणका सम्वन्त्धमा काननू ी तथा नीत्ततगत, संरचनागत लगायतका त्तवत्तभन्त्न प्रयासहरु भएका छन् । यसै सन्त्दभथमा
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू त्तनवारण गनथ सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी
लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ (सश
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण त्तनयमावली, २०६६, सम्पत्ति
ं ोधन सत्तहत), सम्पत्ति शद्ध
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शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना, २०६८-२०७३ आत्तद तजथमु ा भई
लागू भएका छन् । यी नीत्ततगत तथा काननू ी प्रावधानहरुको कायाथन्त्वयन तथा यी प्रावधानहरुले व्याख्या गरे का अपराधसँग सम्वत्तन्त्धत
कसरू हरुको अनसु न्त्धान गनथका लात्तग सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग (२०६८) गठन भएको छ । त्तविीय अपराधको सचू ना
व्यवस्थापनका लात्तग नेपाल रारि बैंकमा त्तविीय जानकारी इकाईको गठन गररएको छ । आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय
लगानीसम्वन्त्धी कायथमा गृह मन्त्रालयलाई समेत त्तजम्मेवार बनाइएको छ । सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा
त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी गत्ततत्तवत्तधमा अन्त्तराथत्तरिय त्तनकायहरुसँग साझेदारी गने समेत प्रवन्त्ध त्तमलाइएको छ । यसैिममा नेपाल सयि
ंु
रारि संघको लागु औषध त्तनयन्त्रण, आतङ्कवादमा त्तविीय लगानी त्तनयन्त्रण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत अपराध त्तनयन्त्रण सम्वन्त्धी
महासन्त्धीहरुको पक्ष रारि भएको छ भने साकथ क्षेरीयस्तरमा समेत लागु औषध तथा आतङ्कवाद त्तनयन्त्रण सम्वन्त्धी क्षेरीय
महासत्तन्त्धहरुको पक्ष रारि बत्तनसके को छ ।
१.२ विभागको गठन :
१.२.१ विभागको स्थापना
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ नेपालमा त्तमत्तत २०६४ माघ १४ गतेदत्ते ख लागू भएपिात् ऐनमा
भएको व्यवस्था एवं सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी अनसु न्त्धान तहत्तककात गनथ नेपाल राजपरमा त्तमत्तत २०६५।४।२० मा
प्रकात्तशत सचू नाबाट राजस्व अनसु न्त्धान त्तवभागलाई कायाथन्त्वयन त्तनकाय तोत्तकएको त्तथयो । यसै बीचमा त्तमत्तत २०६६ आत्तश्वन
२६ गतेदत्ते ख लागू गरी सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण त्तनयमावली, २०६६ लागू भईसके पिात समेत सोही
त्तवभागबाटै ऐन तथा त्तनयमावली कायाथन्त्वयन भएको त्तथयो । तथात्तप, राजस्व अनसु न्त्धान त्तवभागबाट राजस्व चहु ावट त्तनयन्त्रण
ऐन लगायत भन्त्सार ऐन, मल्ू य अत्तभवृत्तद्ध कर ऐन, आयकर ऐन र अन्त्तशल्ु क ऐन समेतको कायाथन्त्वयन गरी राजस्व चहु ावट
त्तनयन्त्रणको प्रमख
ु कायथभार त्तनवाथह गरररहेको अवस्थामा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी
सम्वन्त्धी कायथ समेत गनथु पदाथ कायथबोझका कारण सो त्तवभागको कायथसञ्चालनको प्रभावकारतामा असर पने ठानी सम्पत्ति
शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोत्तजम नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को त्तनणथयानसु ार
अथथ मन्त्रालय अन्त्तगथत रहने गरी सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको स्थापना भएको हो ।
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको त्तवद्यमान सगं ठन सरं चनामा गत आ.ब.मा सगं ठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्पन्त्न भई
नयाँ सगं ठन सरं चना कायम भएको छ । सात्तवकमा महात्तनदेशक, त्तनदेशक र अन्त्य गरी ३३ जनाको स्वीकृ त दरबन्त्दी रहेकोमा हाल
महात्तनदेशक, उपमहात्तनदेशक दईु , त्तनदेशक दश, प्रहरी उपरीक्षक एक, प्रहरी नायव उपरीक्षक एक, अन्त्य कमथचारी एवं प्रहरी
कमथचारीहरु समेत गरी ८० जना र सरु क्षा व्यवस्थाको लात्तग सरु क्षा इकाईमा नेपाल प्रहरीको एक प्लाटून रहने गरी दरवन्त्दी
व्यवस्था कायम भएको छ । यस त्तकत्तसमको दरबन्त्दी व्यवस्थाबाट दइु थ वटा महाशाखाहरु र सो अन्त्तगथत अनसु न्त्धान शाखा छ
वटा, प्रशासन शाखा, नीत्तत तथा योजना शाखा, काननू ी परामशथ शाखा, आत्तथथक प्रशासन शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
१.२.२ दीर्घकालीन सोच (Vision)
“सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीमि
ु समाज त्तनमाथण गनथ प्रभावकारी भत्तू मका त्तनवाथह गनथ”ु ।
१.२.३ ध्येय (Mission)
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू को रोकथामको लात्तग आवश्यक
काननू ी, सरं चनागत, प्रत्तियागत र कायाथन्त्वयनगत व्यवस्था गरी अन्त्तराथत्तरिय मापदण्ड अनरुु प राज्यको काननू ी, त्तविीय तथा
सरु क्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सदृु ि बनाउन सम्बद्ध क्षेरसँग त्तमलेर काम गने तथा खास गरे र यस सम्बन्त्धी अनसु न्त्धान तथा
तहत्तककात कायथ प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गने ।
१.२.४ उद्देश्य (Objective)
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू को रोकथाम, त्तनयन्त्रण र अनसु न्त्धान
सम्वन्त्धी कायथ प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गनथु यस त्तवभागको मख्ु य उद्धेश्य रहेको छ ।
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१.२.५ प्रिुख कायघहरु (Major Functions)
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ्) त्तनवारण ऐन, २०६४ तथा त्तनयमावली, २०६६ र प्रचत्तलत नेपाल काननू ले तोत्तकए
बमोत्तजम सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागका प्रमख
ु कायथहरु त्तनम्नानसु ार रहेका छन् ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ अन्त्तरगतको कसरू को अनसु न्त्धान सम्वन्त्धी कायथ
सम्पादन गने ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू को अनसु न्त्धानका लात्तग
समन्त्वयात्मक तथा प्रभावकारी संयन्त्र र उपायको अवलम्बन गने ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू सँग सम्बत्तन्त्धत सम्पत्तिको
पत्तहचान, रोक्का तथा जफत गने उपयि
ु सयं न्त्र, प्रत्तिया तथा उपकरणको व्यवस्था गने ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरू को प्रभावकारी रुपमा
अनसु न्त्धान गनथ अन्त्तराथत्तरिय मापदण्ड अनरुु पको कायथत्तवत्तध तयार गरी लागू गने ,
 अन्त्तदेशीय रुपमा हुन सक्ने अवैध सम्पत्तिको ओसार पसार वा कारोबारको पत्तहचान, रोक्का, जफत तथा सोको सचू ना
सम्बद्ध त्तनकायबीच प्रवाह हुने उपयि
ु व्यवस्था गने ,
 कसरू को प्रकृ त्तत अनसु ार आवश्यक भएमा अन्त्य सम्बत्तन्त्धत त्तनकाय वा क्षेरका त्तवशेषज्ञ समेत रहने गरी सयं ि
ु
अनसु न्त्धान टोली गठन गरी कायथ सम्पादन गने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू को अनसु न्त्धान गने
जनशत्तिको व्यावसात्तयक दक्षता तथा क्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने कायथ गने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी र सम्बद्ध कसरू को रोकथामको लात्तग
आवश्यक काननू ी, संरचनागत, प्रत्तियागत र कायाथन्त्वयनगत व्यवस्था गरी अन्त्तराथत्तरिय मापदण्ड अनरुु प राज्यको
काननू ी, त्तविीय तथा सरु क्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सदृु ि बनाउन सम्बद्ध क्षेर (AML/CFT Regime) सँग त्तमलेर
त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी रणनीत्तत तथा कायथयोजनामा तोत्तकएका काम गनथ/गराउन मद्दत गने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागबाट गनथु पने प्रत्तियात्मक कायथका लात्तग देहायको कायथ गनेाः
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी उजरु ी, सचू ना एवं
जानकारी प्राप्त गने,
 प्राप्त त्तलत्तखत सचू ना र शंकास्पद कारोवारको आधारमा त्यस्तो सचू नाको अत्तभलेख राख्ने, खानतलासी
गने, कागजात कब्जा गने, खाता रोक्का गने, सम्पत्ति रोक्का गने र अत्तभयि
ु पिाउ गने,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी प्राप्त उजरु ी, सचू ना
एवं जानकारीका सम्वन्त्धमा प्रारत्तम्भक जाँचबझु अत्तधकृ त तोक्ने र जाँचबझु सम्वन्त्धी कायथ गने गराउने,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरू को अनसु न्त्धान गनथ
त्तवभागका अत्तधकृ त, अन्त्य सरकारी अत्तधकृ त वा साथवथजत्तनक संस्थानका अत्तधकृ त कमथचारीलाई क्षमता
र त्तवशेषज्ञताको आधारमा अनसु न्त्धान अत्तधकृ त तोक्ने र अनसु न्त्धान सम्वन्त्धी कायथ गने गराउने,
 अनसु न्त्धान सम्वन्त्धी कायथ सम्पन्त्न भएपत्तछ कसरू देत्तखएमा सम्वत्तन्त्धत सरकारी वत्तकल कायाथलयको
त्तनणथय मतु ात्तवक त्तवशेष अदालत समक्ष अत्तभयोजन पर दायर गने,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी त्तनवारण गनथ सचेतना
अत्तभवृत्तद्ध गने,
 प्रचत्तलत काननू बमोत्तजम त्तवभागले गने गरी तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने ।
१.३ वित्तीय जानकािी इकाई
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ ले नेपालमा त्तविीय सचू ना संकलन गने कायथका लात्तग नेपाल रारि बैंकमा
एउटा स्वायि र स्वतन्त्र त्तविीय जानकारी इकाई रहने व्यवस्था गरे को छ । यसले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण, आतङ्कवादी त्तियाकलापमा
त्तविीय लगानी तथा सम्वद्ध कसरू सम्वन्त्धी शक
ं ास्पद कारोवार सम्वन्त्धी प्रत्ततवेदन तथा सो सम्वन्त्धी अन्त्य सचू ना एवं जानकारी
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सक
ु नेपाल रारि बैंकको प्रथम श्रेणीको
ं लन, प्रशोधन एवं त्तवश्ले षण गने तथा सोको त्तनरकषथप्रवाह गने कायथ गदथछ । यस इकाईको प्रमख
अत्तधकृ तहरु मध्येबाट गभनथरले त्तनयि
ु गने प्रावधान रहेको छ भने यसको कायाथलय नेपाल रारि बैंकमा रहने र अन्त्य आवश्यक
कमथचारीको व्यवस्था समेत सोही बैंक बाट नै गररने व्यवस्था गररएको छ ।
त्तविीय जानकारी इकाईका प्रमख
ु ले रात्तरिय समन्त्वय सत्तमत्ततको सदस्य सत्तचवको रुपमा कायथ गने र सो सत्तमत्ततको सत्तचवालय समेत
त्तविीय जानकारी इकाईमा रहने व्यवस्था छ । इकाईले समान प्रकृ त्ततको काम गने कुनै मल
ु ुकको त्तनकायसँग आवश्यक सचू ना वा
सहयोग माग्ने वा त्यस्ता त्तनकायहरुको अनरु ोधमा सचू ना त्तदन वा अन्त्य सहयोग आदान प्रदान गनथ सक्ने व्यवस्था गररएको छ ।
त्तविीय जानकारी इकाईको काम, कतथव्य र अत्तधकार देहाय बमोत्तजम रहेको छाः
१.
२.
३.
४.
५.
६.

ऐन बमोत्तजम त्तनधाथरण गररएको सीमा वा सोभन्त्दा बिीको कारोबारको त्तववरण प्राप्त गने,
ऐन बमोत्तजम शङ्कारपद कारोबार सम्वन्त्धी प्रत्ततवेदन प्राप्त गने,
ऐन बमोत्तजम मिु ा तथा धारक त्तवत्तनमेय अत्तधकार पर सम्वन्त्धी त्तववरण प्राप्त गने,
ऐन बमोत्तजम अन्त्य सचू ना, कागजात, तथा त्तववरण प्राप्त गने,
शङ्कारपद कारोबार प्रत्ततवेदन लगायत प्राप्त अन्त्य प्रत्ततवेदन तथा जानकारीको त्तवश्ले षण गने,
त्तवश्ले षण गदाथ सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू वा अन्त्य कसरू सम्वन्त्धी
शङ्का लागेमा त्तवश्ले षणको त्तनरकषथआफैं वा सम्वत्तन्त्धत त्तनकायको अनरु ोधमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग वा
प्रचत्तलत काननू बमोत्तजम कसरू को अनसु न्त्धान तहत्तककात गने त्तनकायमा प्रवाह गने,
७. ऐन बमोत्तजमको सचू ना त्तदने दात्तयत्व भएका सचू क संस्था, सम्वद्ध त्तनकाय, त्तनयमनकारी त्तनकाय तथा आफ्ना कमथचारीलाई
आवश्यकता अनसु ार तालीमको व्यवस्था गने,
८. शङ्कास्पद कारोबारको पत्तहचान, शङ्कारपद कारोबार सम्वन्त्धी प्रत्ततवेदन तथा जानकारी समेतका सम्वन्त्धमा सचू क संस्था
वा सम्वद्ध त्तनकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मागथदशथन गने,
९. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू को प्रकार, कसरू गने प्रत्तवत्तध, पद्धत्तत
तथा प्रवृत्तत समेतका त्तववरण सल
ं ग्न गरी आफ्नो काम कारबाही सम्वन्त्धी वात्तषथक प्रत्ततवेदन रारि बैंक माफथ त नेपाल सरकार
समक्ष पेश गने,
१०. शङ्कास्पद कारोबारको पत्तहचान, मल्ू यांकन, प्रत्ततवेदन प्रणाली तथा सोको प्रभावकाररताका सम्वन्त्धमा त्तनयमनकारी
त्तनकायलाई आवश्यकता अनसु ार सचू क संस्थाको त्तनरीक्षण गनथ सहयोग गने वा त्तनरीक्षण सपु रीवेक्षणको प्रत्ततवेदन अध्ययन
गरी पृष्ठपोषण त्तदने,
११. समान प्रकृ त्ततको काम गने त्तवदेशी त्तनकायसँग पारस्पाररकताको आधारमा सहयोग आदान प्रदान सम्वन्त्धी समझदारी कायम
गने, र
१२. तोत्तकए बमोत्तजमका अन्त्य कायथ गने ।

१.४ अन्तिाघवरिय साझेदाि वनकायहरु
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका लगानी त्तनवारणका लात्तग आवश्यक कायथ गनथ
अन्त्तराथत्तरिय एवं क्षेरीय स्तरमा समेत त्तवत्तभन्त्न त्तनकायहरु गठन गरी सञ्चालन गररएका छन् । ती मध्ये त्तविीय कारवाही कायथदल
(FATF), एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू (APG) र एगमण्ट समहू (Egmont Group) को बारे मा देहाय बमोत्तजम उल्लेख गररएको
छ।
१.४.१ वित्तीय काििाही कायघदल (Financial Action Task Force-FATF)
सन् १९८९ मा सात प्रमख
ु औद्योत्तगक रारिहरुको समहू (G-7) र यरु े पेली सघक
ु प्रयासबाट सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण
ं ो संयि
गने उद्देश्यले अन्त्तरात्तरिय सहयोग तथा सहकायथ प्रवद्धथन गने गरी स्थापना भएको अन्त्तरसरकारी त्तविीय कारवाही कायथदल
(एफएटीएफ) सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्बन्त्धी अन्त्तराथत्तरिय छाता संस्था हो । यसको मख्ु यालय फ्रान्त्सको पेररसमा छ । त्तविीय
कारवाही कायथदलले पाररत गरे का ४० वटा त्तसफाररसका आधारमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण र आतङ्कबादी कायथमा हुने त्तविीय
लगानीलाई अपराधीकरण गनथ, सो को काननू ी व्यवस्था र तीनको कायाथन्त्वयन गने गराउने कायथमा सत्तु नत्तितता प्रदान गने कायथ गदै
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आएको छ । त्तवश्वव्यापी रुपमा हुने सम्पत्ति शद्धीकरण कायथहरुको पत्तहचान गने तथा त्ततनको त्तनरोध गरी प्रभावकारी कायाथन्त्वयन
गने गराउने क्षेरमा त्तविीय कारवाही कायथदल त्तियाशील रहेको छ ।
१.४.२ एवशया प्रशान्त क्षेत्र सिहू (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG)
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणसम्बन्त्धी त्तवत्तभन्त्न महादेशमा क्षेरीय संस्थाहरु त्तियाशील रहेका छ्न । तीमध्ये अरिेत्तलयाको त्तसड्नीमा
मख्ु य कायाथलय रहेको एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू (APG) एत्तशया तथा प्रशान्त्त क्षेरमा कायथरत छ । एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू मा
हाल नेपाल लगायत ४१ रारि सदस्य छन् । यसले सदस्य रारिहरुको बीचमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी सचू नाको
सम्प्रेषण गनथक
ु ो अत्ततररि सहयोगको आदान प्रदान गने र मानव संसाधन त्तवकास गने कायथमा सघाउँछ । त्यसैगरी सम्पत्ति
शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका मापदण्डहरु कायाथन्त्वयन गने गराउने कायथमा सघाउने
कायथ पत्तन एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू ले गदथछ । यसले सदस्य रारिको सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा
त्तविीय लगानी त्तनवारण कायाथन्त्वयनको सामत्तू हक समीक्षा गरे र सधु ारका लात्तग सझु ाव प्रदान गदथछ ।
१.४.३ एगिण्ट सिूह (Egmont Group)
एगमण्ट समहू (Egmont Group) त्तविीय कायथवाही कायथदलका वा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणमा त्तियाशील क्षेरीय सस्ं थाका
सदस्य रारिहरूमा स्थापना गररएका त्तविीय जानकारी इकाई (Financial Information Unit) हरूको साझा सगं ठन हो ।
यसले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने वा हुनसक्ने त्तविीय सहयोगलाई दरुु त्साहन गने उद्देश्यले त्यस्ता
सचू नाहरूको सक
ं लन, त्तवश्ले षण, अन्त्तरदेशीय सप्रं ेषण र FIU हरूबीच सहयोगको आदान प्रदान गने कायथ गदथछ । FIU हरूको
क्षमता अत्तणवृत्तद्ध गने कायथमा पत्तन एगमण्ट समहू ले सहयोग आदान प्रदान गदथछ । त्तवश्वभरका FIU हरू यस समहू को सदस्य
रहने व्यवस्था छ । नेपाल सन् २०१५ को जनू मत्तहनादेत्तख यस समहू को सदस्य रहेको छ ।

5
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विभागको साांगठवनक सिां चना ि जनशवि व्यिस्था
२.१ िौजुदा सगां ठन सिां चना
नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त सगं ठन सरं चना अनसु ार शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको नेतत्ृ व महात्तनदेशक (रा.प.प्रथम, प्रशासन) ले गने
व्यवस्था रहेको छ । त्तवभागमा उपमहात्तनदेशक (रा.प.प्रथम, प्रशासन) को नेतत्ृ वमा प्रशासन तथा अनसु न्त्धान महाशाखा र नीत्तत योजना
तथा अनसु न्त्धान महाशाखा गरी दइु थ वटा महाशाखाहरु रहेका छन ।
प्रशासन तथा अनसु न्त्धान महाशाखा अन्त्तगथत त्तनदेशक (रा.प.त्तद्वतीय) को नेतत्ृ वमा प्रशासन शाखा, काननू ी परामशथ शाखा, आत्तथथक
प्रशासन शाखा, अनसु न्त्धान शाखा न.ं १ र प्रहरी उपरीक्षकको नेतत्ृ वमा प्रहरी शाखा रहेका छन । त्यसैगरी नीत्तत योजना तथा अनसु न्त्धान
महाशाखा अन्त्तगथत त्तनदेशक (रा.प.त्तद्वतीय) को नेतत्ृ वमा नीत्तत तथा योजना शाखा र अनसु न्त्धान शाखा न.ं २, ३, ४, ५ र ६ रहेका छन ।
यी त्तवत्तभन्त्न महाशाखा र शाखा अन्त्तगथत प्रशासन सेवाका सामान्त्य प्रशासन, राजस्व, लेखा र न्त्याय सेवा सरकारी वत्तकल समहू , त्तवत्तवध
सेवाका कम्प्यटु र अपरे टर तथा अत्तधकृ तहरु एवम् श्रेणीत्तवत्तहन कायाथलय सहयोग र हलुका सवारीचालक कमथचारीहरु गरी ७४ जना र
नेपाल प्रहरीका ६ जना गरी जम्मा ८० जना कमथचारीको दरबन्त्दी रहेको छ । त्तवभागको संगठन संरचनाको िाँचा अनसु चू ीमा उल्लेख
गररएको छ ।
२.२ कायघविििण
त्तवभागका महात्तनदेशक र उपमहात्तनदेशक एवं महाशाखा प्रमख
ु हरुको कायथत्तववरण देहायअनसु ार छ ।
२.२.१ िहावनदेशकको कायघविििण
त्तवभागका महात्तनदेशकको कायथत्तववरण देहाय अनसु ार रहेको छ ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको समग्र प्रशासत्तनक, नीत्तत योजना, रणनीत्तत र वात्तषथक कायथिम र बजेट तथा
अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथहरुको रे खदेख सञ्चालन तथा त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी कायथ गने, गराउने ,
 त्तवभागमा प्राप्त उजरु ीको प्रारत्तम्भक छानत्तवन गरी अनसु न्त्धानको लात्तग अगात्तड बिाउने वा नबिाउने त्तनणथय गने ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण ऐनअन्त्तथगतको कसरू को अनसु न्त्धान गने वा अनसु न्त्धान अत्तधकृ त तोकी अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात
गराउने ,
 प्राप्त उजरु ीमा आवश्यक देखेमा सयं ि
ु अनसु न्त्धान टोत्तल गठन गने व्यवस्था गने ,
 मल
ू कसरू हेने त्तनयकासँग समानान्त्तर रुपमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्बन्त्धी अनसु न्त्धान तहत्तककात गने गराउने व्यवस्था गने,
 कसरू को सम्बन्त्धमा सम्बद्ध त्तनकायलाई सम्बद्ध कागजात प्रमाण उपलव्ध गराउन आदेश त्तदने ,
 नेपाल सरकारअन्त्तथगतका त्तवत्तभन्त्न त्तनकायहरु (मन्त्रालय, त्तवभाग, नेपाल रारि बैंक, त्तविीय जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरी,
के न्त्िीय अनसु न्त्धान व्यरू ो, अत्तख्तयार दरुु पयोग अनसु न्त्धान आयोग आत्तद) तथा अन्त्तरात्तरिय क्षेरमा त्तविीय कारवात्तह
कायथदल तथा एत्तशया प्रशान्त्त क्षेरीय समहू र अन्त्य बहुपक्षीय सरोकारवाला त्तनकायहरुसगं त्तवभागले गने गरी तोत्तकएका
कायथहरुमा समन्त्वय गने ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्बन्त्धी ऐन तथा त्तनयमावलीमा महात्तनदेशक तथा त्तवभागले गने गरी तोत्तकएका कायथ गने गराउने ,
 रात्तरिय समन्त्वय सत्तमत्तत र कायाथन्त्वन सत्तमत्ततको बैठकमा भाग त्तलने र अनसु न्त्धान उपसत्तमत्ततको सयं ोजक भै कायथ गने ,
 त्तवभागका लात्तग नेपाल सरकार अथथ मन्त्रालयबाट जारी भएका त्तनदेशनहरुको कायाथन्त्वयन गने गराउने ,
 त्तवभागबाट भएका कायथहरुको प्रगत्तत त्तववरणहरु तयार गनथ लगाउने र अथथ मन्त्रालय तथा त्तविीय कायथवाही कायथदलमा
प्रस्तत्तु तको लात्तग तयार पानथ लगाउने ,
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 अनसु न्त्धान अत्तधकृ तद्वारा अनसु न्त्धान भई त्तजल्ला न्त्यायात्तधविाबाट मद्दु ा चलाउने गरी राय साथ प्राप्त भएका मद्दु ाहरुको
अत्तभयोजन सम्बन्त्धी कायथ गने/गराउने ,
 त्तवज्ञ समहू बाट त्तलने सेवाको कायथ त्तववरण बनाउन लगाई त्तवशेषज्ञ सेवा त्तलने ,
 त्तनजामती सेवा ऐन तथा त्तनयमावली, सावथजत्तनक खररद ऐन तथा त्तनयमावली र अन्त्य प्रचत्तलत काननू मा त्तवभागीय प्रमख
ु ले
गने गरी तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने गराउने ,
 नेपाल सरकारबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने गराउने ।
२.२.२ प्रशासन तथा अनुसन्धान िहाशाखाका उप-िहावनदेशकको कायघविििण
त्तवभागका प्रशासन तथा अनसु न्त्धान शाखाका उपमहात्तनदेशकको कायथत्तववरण देहाय अनसु ार रहेको छ ।
 त्तवभागको सामान्त्य प्रशासन सम्बन्त्धी कायथ तथा महाशाखाअन्त्तथगत हुने अनसु न्त्धान कायथको रे खदेख, सञ्चालन तथा
समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ गने ।
 नेपाल सरकारले सश
ु ासनको अनभु त्तू त गराउन जारी गरे का नीत्तत तथा कायथिमहरुको कायाथन्त्वयन गने गराउने ।
 त्तवभागको आत्तथथक प्रशासन सम्बन्त्धी कायथको रे खदेख, सश
ु ासन, सचू ना व्यवस्थापन र अत्तभलेख सम्बन्त्धी कायथहरु
गने ।
 त्तवभागको साथवथजत्तनक खररद तथा त्तजन्त्सी व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायथ समन्त्वयात्मकरुपमा गराउने ।
 त्तवभागको लात्तग आवश्यक पने त्तवज्ञ जनशत्तिको आवश्यकता पत्तहचान, जनशत्तिको रोष्टर बनाई प्राप्त गने र पररचालन
योजना तयार गने ।
 काननू ी राय परामशथको समन्त्वय गने र मद्दु ाको अत्तभयोजना तथा प्रत्ततरक्षा सम्बन्त्धी कायथ गनथ आवश्यक दस्तावेज तयार
गराथई पेश गने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनयन्त्रण सम्वन्त्धी प्रवद्धथनात्मक कायथहरु सञ्चालन गने गराउने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरणको अनसु न्त्धान, तहत्तककात कायथमा प्रहरी पररचालन र त्तवभागको सरु क्षा व्यवस्था सम्बन्त्धी कायथहरु
गने गराउने ।
 त्तवभागको प्रशासत्तनक तथा अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथमा अन्त्तर त्तनकाय समन्त्वय तथा पररचालन सम्बन्त्धी कायथ गने
गराउने ।
 त्तवभागको यस महाशाखा अन्त्तथगत हुने अनसु न्त्धान कायथको रे खदेख, सञ्चालन तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ गने
गराउने ।
 प्रचत्तलत काननू तथा कायथत्तवत्तधमा यस महाशाखाले गने गरी तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने गराउने ।
 महात्तनदेशकबाट तोत्तकएका वा अत्तधकार प्रत्यायोजन भै आएका अन्त्य कायथहरु गने ।
२.२.३ नीवत योजना तथा अनुसन्धान िहाशाखाका उप-िहावनदेशकको कायघविििण
त्तवभागका नीत्तत योजना तथा अनसु न्त्धान शाखाका उपमहात्तनदेशकको कायथत्तववरण देहाय अनसु ार रहेको छ ।
 राज्यले सम्पत्ति सद्ध
ु ीकरण त्तनयन्त्रणका त्तबषयमा रात्तरिय एवं अन्त्तराथत्तरिय रुपमा गरे को प्रत्ततवद्धताहरुका आधारमा
त्तवभागबाट सम्पादन हुने नीत्तत, रणनीत्तत, योजना, कायथिमको तजमथु ा, कायाथन्त्वयन, पररमाजथन तथा अनगु मन सम्बन्त्धी
कायथ गने गराउने,
 त्तवभागको यस महाशाखाअन्त्तथगत हुने अनसु न्त्धान कायथको रे खदेख, सञ्चालन तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ गने
गराउने,
 म्यचू अ
ु ल इभाल्यएू सन सम्बन्त्धी कायथमा समन्त्वय गने ,
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 महाशाखा अन्त्तरगतको कायथमा अन्त्तर त्तनकाय समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ गने ,
 बात्तषकथ योजना, कायथिम तयारीको लात्तग मागथदशथन गने र मन्त्रालय तथा रात्तरिय योजना आयोगबाट स्वीकृ त गराथई
कायाथन्त्वयनमा ल्याउने ,
 छानत्तवन र अनसु न्त्धानको लात्तग पत्तहचान गररएका त्तबषयमा आवश्यकताबमोत्तजम नेपाल रारि बैंकको त्तविीय
जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरी, के न्त्िीय अनसु न्त्धान व्यरू ो, राजश्व अनसु न्त्धान त्तवभाग, मालपोत तथा अन्त्य सम्बद्ध
त्तवभाग वा नेपाल सरकारका अन्त्य त्तनकायबाट बझ्ु नु पने बझु ी आवश्यक अनसु न्त्धान कायथ गने गराउने ,
 कागजात प्रमाण सक
ं लन गदाथ सम्बत्तन्त्धत शाखा र आवश्यकताअनसु ार प्रहरी तफथ को टोली खटाउन आवश्यक देखमे ा
अको महाशाखासगं समन्त्वय गरी खटाउने ,
 अनसु न्त्धान अत्तधकृ तबाट तोत्तकएको शतथको अत्तधनमा रही तोत्तकएको अवत्तध त्तभर सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण ऐन, त्तनयम र
कायथत्तवत्तधको अनसु चू ीमा उल्लेख भएबमोत्तजमको िाँचामा प्रत्ततबेदन पेश गने गराउने ,
 प्रचत्तलत काननू तथा कायथत्तवत्तधमा यस महाशाखाले गने गरी तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु गने गराउने ,
 महात्तनदेशकबाट तोत्तकएका वा अत्तधकार प्रत्यायोजन भै आएका अन्त्य कायथहरु गने ।
२.३ िहाशाखा एिां शाखाहरुको कायघविििण
त्तवभागको महाशाखागत र शाखागत कायथत्तववरण देहाय अनसु ार रहेको छ ।
२.३.१ प्रशासन तथा अनुसन्धान िहाशाखा
यस महाशाखाको कायथ त्तववरण देहायबमोत्तजम रहनेछ ।
 त्तवभागको सामान्त्य प्रशासन सम्बन्त्धी कायथ तथा महाशाखाअन्त्तथगत हुने अनसु न्त्धान कायथको रे खदेख, सञ्चालन तथा
समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ,
 नेपाल सरकारले सश
ु ासनको अनभु त्तू त गराउन जारी गरे का नीत्तत तथा कायथिमहरुको कायाथन्त्वयन,
 त्तवभागको आत्तथथक प्रशासन सम्बन्त्धी कायथको रे खदेख, सचू ना तथा अत्तभलेख सम्बन्त्धी कायथहरु,
 त्तवभागको सावथजत्तनक खररद तथा त्तजन्त्सी व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायथ,
 त्तवभागको लात्तग आवश्यक पने त्तवज्ञ जनशत्ति तथा त्तनयत्तमत जनशत्ति त्तवकास तथा व्यवस्थापनको योजना तजथमु ा
कायाथन्त्वयन तथा समीक्षा र अनगु मन सम्बन्त्धी कायथ,
 काननू ी राय परामशथको लात्तग समन्त्वय र मद्दु ाको अत्तभयोजना तथा प्रत्ततरक्षा सम्बन्त्धी कायथ,
 सम्पत्ति सद्ध
ु ीकरण त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी प्रवद्धथनात्मक कायथ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरणको अनसु न्त्धान, तहत्तककात कायथमा प्रहरी पररचालन र त्तवभागको सरु क्षा व्यवस्था सम्बन्त्धी कायथ,
 त्तवभागको प्रशासत्तनक तथा अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथमा अन्त्तर त्तनकाय समन्त्वय तथा पररचालन सम्बन्त्धी कायथ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग अन्त्तगथत यस महाशाखाबाट सम्पादन गने गरी त्तवभागबाट तोत्तकइ आएमा
अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथहरुमा महात्तनदेशकको प्रत्यक्ष रे खदेखमा रही प्रारत्तम्भक छानत्तवनको कायथ ।
तात्तलका न.ं १.१ प्रशासन तथा अनसु न्त्धान महाशाखाअन्त्तथगतका शाखाहरुको कायथत्तववरण
१.

प्रशासन शाखा

 त्तवभागकोलात्तग आवश्यक जनशत्तिको दरबन्त्दी सृजना, त्तनयत्तु ि, बिुवा तथा स्तरवृत्तद्ध, सरुवा, काज, दरबन्त्दी त्तववरण तथा
कमथचारी अत्तभलेख, कमथचारीको तात्तलम, त्तबदा, पेन्त्सन, उपदान, अवकाश तथा त्तवभागीय कायथबाही सम्बन्त्धी कायथहरु,
 त्तवभागको सगं ठन सरं चना र प्रशासन सधु ारका कायथ,
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 कमथचारीको व्यत्तिगत तथा कायथ सम्पादन मल्ू यांकन सम्बन्त्धी अत्तभलेख तथा व्यवस्थापन र बिुवाको लात्तग सत्तचवालय सम्बन्त्धी
कायथ ,
 त्तवज्ञ समहू छनौट तथा रोष्टर तयार पाने कायथ ,
 त्तवभागको आन्त्तररक प्रशासन, कायाथलय व्यवस्थापन, सरसफाइ, भौत्ततक व्यवस्था, आन्त्तररक कायथ, त्तवभाजन, कमथचारीको
हात्तजरी, रमाना, कायथलयमा पालो पहरा र खटनपटन सम्बन्त्धी कायथ,
 कायाथलय भवन, उपकरण, पररसर, सवारी साधनको ममथत संभार तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायथ गने ,
 यस शाखालाई तोत्तकएको अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथ र अन्त्य शाखाहरुको काममा सहजीकरण गने कायथ,
 प्रहरी शाखासगं को समन्त्वयमा कायाथलयको सरु क्षा सम्बन्त्धी कायथ,
 महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।
आर्थिक प्रशासन शाखा
२.
यस शाखाले प्रशासन महाशाखाको सामान्त्य रे खदेखमा रही देहायअनसु ारका कायथहरु सम्पादन गनेछ ।
 त्तवभागको आत्तथथक प्रशासनसम्बन्त्धी कायथ ,
 त्तवभागको त्तवत्तनयोत्तजत बजेटको खचथ, लेखाङ्कन तथा प्रत्ततबेदन र लेखापरीक्षण सम्बन्त्धी कायथ,
 तजथमु ा भएको बजेट कायाथन्त्वयन, बेरुजु फथ छयौट,
 आत्तथथक प्रशासन राय सल्लाह, सझु ाबका त्तबषयहरु ,
 राजस्व तथा धरौटी बझु ने त्तवत्तनयोत्तजत रकम खचथ गने, आगामी बषो बजेट बनाउने कायथ,
 वेरुजक
ु ो प्रत्ततत्तिया/फछ्र्यौट/संपररक्षण/लगत कट्टा गने,
 धरौटी आम्दानी गने र फुकुवा सम्बन्त्धी कायथ,
 बात्तषकथ कायथिम तथा बजेट तयार गने कायथमा सहयोग,
 महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।
सूचना तथा अर्िलेख व्यवस्थापन शाखा
३.
यस एकाईले प्रशासन शाखाको सामान्त्य रे खदेखमा रही देहायअनसु ारका कायथहरु सम्पादन गनेछ ।
 त्तवभागबाट सञ्चालन हुने सश
ु ासन सम्बन्त्धी कायथहरु,
 सश
ु ासन सम्बन्त्धी रणनीत्ततक योजना कायाथन्त्वयन,
 त्तवभागबाट तामेलीमा राख्ने गरी त्तनणथय भएका दस्तावेजहरुको अत्तभलेखीकरण,
 जफत भएका तथा रोक्का भएका सम्पत्तिहरुको अत्तभलेखीकरण र प्रत्ततबेदन,
 त्तवभागको पस्ु तकालय सञ्चालन,
 त्तवभागबाट प्रकाशन हुने जनथल तथा बल
ु ेत्तटनहरुको प्रकाशन सम्बन्त्धी कायथ र सोको अत्तभलेखीकरण तथा त्तवतरण,
 त्तवभागको वेभ साथईटको पररमाजथन तथा त्तनयत्तमत अद्यावत्तधक गने कायथ,
 सचू ना प्रत्तवत्तध सम्बन्त्धी आन्त्तररक नेटथवक सञ्चालन,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी सचू ना त्तशक्षा तथा सञ्चार सामाग्रीहरुको तयार, त्तवतरण र समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ,
 महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।
साविजर्नक खरिद, र्जन्सी तथा सम्पर्ि व्यवस्थापन एकाई
४.
यस एकाईले प्रशासन शाखाको सामान्त्य रे खदेखमा रही देहायअनसु ारका कायथहरु सम्पादन गनेछ ।
 साथवथजत्तनक खररद ऐन तथा त्तनयमावलीको पररत्तध त्तभर रही त्तवभागलाई आवश्यक पने सामग्री तथा सेवाको बात्तषकथ खररद
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योजना, सस्ं थाहरु सचू ीकृ त गने, छनौट गने र खररद प्रत्तिया अगात्तड बिाउने कायथ,
त्तवभागको लात्तग अत्यावश्यक खररद गनथु पने अवस्था भएमा त्यसरी गररने खररदको लात्तग आवश्यक संत्तक्षप्त कायथत्तवत्तधको तजमथु ा
सम्बन्त्धी कायथ,
त्तवभागको त्तजन्त्सी सामानको आपत्तू तथ तथा व्यवस्था, त्तजम्मा रे खदेख, संभार, संरक्षण, त्तनरीक्षण तथा प्रत्ततवेदन सम्बन्त्धी कायथ,
अनावश्यक भएका र परु ाना सामानहरुको त्तललाम त्तविी सम्बन्त्धी कायथ,
कायाथलय कोठाहरु र वररपररको सरसफाइ ममथत सम्भार, धारा, विी, टेलीफोन र अन्त्य उपकरणहरुको प्रवन्त्ध तथा संभार सम्बन्त्धी
कायथ ,
महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।

अनुसन्धान शाखा (१)
५.
त्तवभागको संगठन तात्तलकामा उत्तल्लत्तखत अनसु न्त्धान शाखा १ बाट सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण ऐनमा उत्तल्लत्तखत कसरू हरुको
अनसु न्त्धान गनथ महात्तनदेशकबाट तोत्तकइ शाखामा आएका मद्दु ाहरुको उप-महात्तनदेशको रे खदेखमा रही सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान
त्तवभागको अनसु न्त्धान कायथत्तवत्तधलाई अवलम्बन गरी अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात गने र अन्त्य कायथ त्तववरण देहायबमोत्तजम रहेको छ ।
 कसरू को आरोप लागेको व्यत्तिलाई आवश्यकताअनसु ार त्तगरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गने ,
 अत्तभयि
ु सगं वयान त्तलने, कसरू को अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात गदाथ वा सवदु प्रमाण संकलन गदाथ आवश्यक देत्तखए जनु सक
ुै
कायाथलय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्त्य कुनै स्थानको खानतलासी त्तलने वा त्तलन लगाउने ,
 अत्तभयि
ु लाई तारे खमा राख्ने, धरौटी वा जमानत त्तलई छाड्न,े धरौटी राख्न वा जमानत त्तदन नसके मा अदालतको अनमु त्तत त्तलई
थनु ामा राख्न समेत सक्नेछ ।
 अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात गदाथ चौत्तवस घण्टा भन्त्दा वत्ति समय लाग्ने भएमा वा कारवाही चलाईएको व्यत्तिले कुनै प्रमाण लोप
वा नाश गनथ सक्ने वा प्रत्ततकुल प्रभाव पानथ सक्ने पयाथप्त कारण भएमा अनसु न्त्धान अत्तधकृ तले त्तनजलाई पिाउ गरी मद्ध
ु ा हेने
अत्तधकारीको अनमु त्तत त्तलई प्रचत्तलत काननू वमोत्तजम थनु वु ा पजु ी त्तदई थनु ामा राख्ने व्यवस्था त्तमलाउने,
 आवश्यक देत्तखए सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश त्तदने ,
 कव्जा गररएको सम्पत्ति तथा त्तलखत सरु त्तक्षत राख्ने ,
 संकत्तलत कागजात, प्रमाण र वयानको त्तवश्ले षण गने ,
 अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवभागका महात्तनदेशक समक्ष प्रत्ततवेदन पेश गने,
 महात्तनदेशकबाट स्वीकृ त भएका प्रत्ततवेदन मद्दु ा दायर गने त्तनणथयका लात्तग सम्बत्तन्त्धत त्तजल्ला सरकारी वत्तकल कायाथलयमा
रायको लात्तग पठाउने ,
 त्तजल्ला सरकारी वत्तकल कायाथलयबाट त्तनणथय भई आएकोमा मद्दु ा चल्नेको हकमा अत्तभयोजनपर तयार गरी त्तवशेष अदालतमा
मद्दु ा दायर गने ,
 अनसु न्त्धान जारी रहेका र अनसु न्त्धान संपन्त्न भैसके का त्तमत्तसल तथा कागजात सरु त्तक्षत राख्ने ,
 महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।
कानूनी पिामशि शाखा
६.
प्रशासन तथा अनसु न्त्धान महाशाखाको रे खदेखमा रही यस शाखाले देहायअनसु ारका कायथहरु गनेछ ।
 त्तवभागको लात्तग काननू ी त्तबषयमा राय तथा सल्लाह,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्बत्तन्त्ध मद्दु ाको अनसु न्त्धान तहत्तककातमा सहयोग,
 तोत्तकएको मद्दु ाहरुमा अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथ,
 अनसु न्त्धानको िममा बत्तु झएका मात्तनसहरुको बयान तथा वकपर, अनसु न्त्धान, तहत्तककात समात्तप्त पिात् राय तयार गरी
सम्बत्तन्त्धत सरकारी वकील कायाथलयमा मद्दु ा चल्ने नचल्ने त्तनणथयको लात्तग पठाउने सन्त्दभथ मा राय त्तदने,
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 अत्तभयोग पर तयारी तथा मद्दु ा दायर/अत्तभयोजन सम्बन्त्धी कायथ,
 अदालतमा त्तवभागको तफाथट वहस, पैरवी तथा प्रत्ततरक्षा र अन्त्य पनु रावेलन र प्रत्ततरक्षा गने कायथको सयं ोजन,
 ऐन र त्तनयम, त्तवत्तनयम, कायथत्तवत्तध, रणनीत्ततहरुको मस्यौदा तयारी, तथा ररट त्तनवेदन तथा त्तफराद दावी गने कायथ, मद्दु ाहरुको
त्तलत्तखत जवाफ तथा प्रत्ततउिर पर तयार गने कायथ,
 ऐन तथा त्तनयमहरुको व्याख्या गने र देत्तखन आएका काननू ी समस्याहरुको समाधान तफथ आवश्यक राय सझु ाव र त्तनदेशन कायथ,
 फै सला कायाथन्त्वयनको अनगु मन तथा अन्त्तरात्तरिय सत्तन्त्ध सम्झौताका बारे मा राय त्तदने कायथ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण मद्दु ाको अनसु न्त्धान कायथमा सहयोग गने, गराउने कायथ,
 महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।
प्रहिी शाखा
७.
प्रशासन तथा अनसु न्त्धान महाशाखाको रे खदेखमा रही यस शाखाले देहायअनसु ारका कायथहरु गनेछ ।
 त्तवभागबाट यस शाखाले अनसु न्त्धान गने गरी तोत्तकएका उजरु ीहरुमा अनसु न्त्धान अत्तधकृ त भई अनसु न्त्धान तथा तहकीकात
सम्बन्त्धी कायथ,
 अन्त्य अनसु न्त्धान शाखाहरुलाई मागअनसु ार सहयोग परु य् ाउने कायथ,
 शाखाअन्त्तथगत भएका अनसु न्त्धानको प्रगत्तत त्तववरण अद्यावत्तधक गने कायथ,
 अनसु न्त्धान अत्तधकृ तहरुबाट माग भएअनसु ार सबतु प्रमाणको खोजी, आरोत्तपतहरु पिाउ, म्यादथप, खानतलासी र सोधपछ
ु मा
सहयोग परु य् ाउने ,
 प्रहरी शाखाले गने भनी तोत्तकएका कायथहरु र आरोत्तपतहरुको सम्पत्ति बरामद तथा जफत सम्बन्त्धी कायथमा सहयोग ,
 त्तवभागले तोके का अन्त्य कायथहरु ।
सुिक्षा एकाई
८.
यस एकाईले प्रशासन शाखाको मातहतमा रही देहायका कायथहरु गनेछ ।
 सरु क्षा जोत्तखम व्यवस्थापन सम्बन्त्धी योजना तथा रणनीत्तत,
 प्रशासन शाखाको समन्त्वयमा कायाथलय तथा पदात्तधकारी, कमथचारी र अत्तभलेखहरुको सरु क्षा सम्बन्त्धी कायथ,
 त्तहरासत व्यवस्थापन तथा अनगु न गने कायथ,
 थनु वा व्यवस्थापन तथा थनु वु ाको स्वास््य उपचारको व्यवस्था,
 अदालती काम कायथवात्तहको त्तशलत्तशलामा थनवु ाको आवश्यक सरु क्षा व्यवस्थापन,
 त्तवभागबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु ।
२.३.२ नीवत, योजना तथा अनुसन्धान िहाशाखा
यस महाशाखाको कायथ त्तववरण देहाय बमोत्तजम रहनेछाः
 राज्यले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनयन्त्रणका त्तबषयमा रात्तरिय एवं अन्त्तराथत्तरिय रुपमा गरे को प्रत्ततवद्धताहरुका आधारमा
त्तवभागबाट सम्पादन हुने नीत्तत, रणनीत्तत, योजना, कायथिमको तजमथु ा, कायाथन्त्वयन, पररमाजथन तथा अनगु मन सम्बन्त्धी कायथ,
 त्तवभागको यस महाशाखाअन्त्तथगत हुने अनसु न्त्धान कायथको रे खदेख, सञ्चालन तथा समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ,
 पारस्पररक मल्ू याङ्कन सम्बन्त्धी कायथ,
 अन्त्तर त्तनकाय समन्त्वय सम्बन्त्धी कायथ,
 वात्तषथक योजना, कायथिम तयारीको लात्तग मागथदशथन गने र मन्त्रालय तथा रात्तरिय योजना आयोगबाट स्वीकृ त गराउने कायथ,
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 छानत्तवन र अनसु न्त्धानको लात्तग पत्तहचान गररएका त्तवषयमा आवश्यकताबमोत्तजम, नेपाल रारि बैंकको त्तविीय जानकारी
इकाई, नेपाल प्रहरी, के न्त्िीय अनसु न्त्धान व्यरु ो, राजश्व अनसु न्त्धान त्तवभाग, मालपोत तथा अन्त्य सम्बद्ध त्तवभाग वा नेपाल
सरकारका अन्त्य त्तनकायबाट बझ्ु नु पने बझु ी आवश्यक अनसु न्त्धान कायथ,
 कागजात प्रमाण सक
ं लन गदाथ सम्बत्तन्त्धत शाखा र आवश्यकताअनसु ार प्रहरी तफथ को टोली खटाउन आवश्यक देखेमा अको
महाशाखासँग समन्त्वय गरी खटाउने कायथ,
 अनसु न्त्धान अत्तधकृ तबाट तोत्तकएको शतथको अधीनमा रही तोत्तकएको अवत्तध त्तभर सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण ऐन, त्तनयम र
कायथत्तवत्तधको अनसु चू ीमा उल्लेख भएबमोत्तजमको िाँचामा प्रत्ततबेदन पेश गराउने कायथ ,
 अन्त्तरात्तरिय तथा क्षेत्तरय सगं ठानहरुलाई आवश्यक जानकारी त्तववरण तयार गने ,
 वात्तषथक कायथिम तथा रणनीत्तत-परको कायथ प्रगत्तत तयार गने गराउने ।
तात्तलका न.ं १.२ नीत्तत, योजना तथा अनसु न्त्धान महाशाखा अन्त्तगथतका शाखाहरुको कायथत्तववरणाः
नीर्त, योजना तथा अनुगमन शाखा
१.
नीत्तत, योजना तथा अनसु न्त्धान महाशाखाको रे खदेखमा यस शाखाले देहायअनसु ारका कायथहरु गनेछ ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी अल्पकालीन तथा दीघथकालीन नीत्तत, रणनीत्तत, योजना, कायथिमको तजमथु ा,
पररमाजथन, कायाथन्त्वयन र समीक्षा सम्बन्त्धी कायथ,
 आवत्तधक र बात्तषथक योजना तथा कायथिम तजथमु ा र कायाथन्त्वयन,
 पारस्पररक मल्ू याङ्कन (Mutual Evaluation) तथा रात्तरिय स्वाःमल्ू याङ्कन सम्बन्त्धी कायथ,
 त्तविीय कायथवाही कायथदल (FATF) को सझु ावअनसु ार गराउनु पने अध्ययन कायथ,
 यस शाखालाई तोत्तकएको अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी कायथ र अन्त्य शाखाहरुको काममा सहजीकरण गने कायथ,
 नीत्तत योजना सम्बन्त्धमा अन्त्तर त्तनकाय (जस्तैाः त्तविीय कायथवाही कायथदल, एत्तशया प्रशान्त्त समहू (APG), नेपाल रारि बैंक
त्तविीय जानकारी इकाई, के न्त्िीय अनसु न्त्धान व्यरू ो तथा अन्त्य सम्बद्ध सरकारी र दईु पक्षीय तथा बहु पक्षीय त्तनकायहरु) सँग
समन्त्वय,
 संस्थागत तथा कमथचारीको क्षमता त्तवकास (अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी समेत) सम्बन्त्धी कायथ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी प्रवद्धथनात्मक कायथ,
 चेतना अत्तभबृत्तद्ध सम्बन्त्धी गोष्ठी, अन्त्तरत्तिया सञ्चालन सम्बन्त्धी कायथ,
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण सम्बन्त्धी अनसु न्त्धान र त्तवकास सम्बन्त्धी अध्ययन कायथ,
 अन्त्तर त्तनकाय तथा अन्त्तर देशीय दईु पक्षीय सचू ना आदान प्रदान सम्बन्त्धी सहमती परको तयारी,
 महात्तनदेशक तथा महाशाखा प्रमख
ु बाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु ।
अनुसन्धान शाखा (२-६)
२.
त्तवभागको संगठन तात्तलकामा उत्तल्लत्तखत अनसु न्त्धान शाखा नं. २ देत्तख ६ सम्मका शाखाहरुबाट सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण ऐनमा
उत्तल्लत्तखत कसरू हरुको अनसु न्त्धान गनथ महात्तनदेशकबाट तोत्तकई शाखामा आएका मद्दु ाहरुको उप-महात्तनदेशकको रे खदेखमा रही
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको अनसु न्त्धान कायथत्तवत्तधलाई अवलम्बन गरी अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात गने र अन्त्य कायथ
त्तववरण देहायबमोत्तजम रहेको छ ।
 कसरू को आरोप लागेको व्यत्तिलाई आवश्यकताअनसु ार त्तगरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गने ,
 अत्तभयि
ु संग वयान त्तलने, कसरू को अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात गदाथ वा सवदु प्रमाण संकलन गदाथ आवश्यक देत्तखए
जनु सक
ु ै कायाथलय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्त्य कुनै स्थानको खानतलासी त्तलने वा त्तलन लगाउने ,
 अत्तभयि
ु लाई तारे खमा राख्ने, धरौटी वा जमानत त्तलई छाड्न,े धरौटी राख्न वा जमानत त्तदन नसके मा अदालतको अनमु त्तत
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त्तलई थनु ामा राख्न समेत सक्नेछ ,
अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात गदाथ चौबीस घण्टाभन्त्दा बत्ति समय लाग्ने भएमा वा कारवाही चलाइएको व्यत्तिले कुनै प्रमाण
लोप वा नाश गनथ सक्ने वा प्रत्ततकूल प्रभाव पानथ सक्ने पयाथप्त कारण भएमा अनसु न्त्धान अत्तधकृ तले त्तनजलाई पिाउ गरी मद्ध
ु ा
हेने अत्तधकारीको अनमु त्तत त्तलई प्रचत्तलत काननू बमोत्तजम थनु वु ा पजु ी त्तदई थनु ामा राख्ने व्यवस्था त्तमलाउने,
आवश्यक देत्तखए सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश त्तदने ,
कब्जा गररएको सम्पत्ति तथा त्तलखत सरु त्तक्षत राख्ने ,
संकत्तलत कागजात, प्रमाण र वयानको त्तवश्ले षण गने ,
अनसु न्त्धान तथा तहत्तककात कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवभाग समक्ष प्रत्ततवेदन पेश गने ,
महात्तनदेशकबाट स्वीकृ त भएका प्रत्ततवेदन मद्दु ा दायर गने त्तनणथयका लात्तग सम्बत्तन्त्धत त्तजल्ला सरकारी वत्तकल कायाथलयमा
रायको लात्तग पठाउने ,
त्तजल्ला सरकारी वत्तकल कायाथलयबाट त्तनणथय भई आएकोमा मद्दु ा चल्नेको हकमा अत्तभयोजनपर तयार गरी त्तवशेष
अदालतमा मद्दु ा दायर गने ,
अनसु न्त्धान जारी रहेका र अनसु न्त्धान सम्पन्त्न भैसके का त्तमत्तसल तथा कागजात सरु त्तक्षत राख्ने ,
महात्तनदेशक र महाशाखा प्रमख
ु ले तोके का अन्त्य कायथहरु ।

२.३.३ विज्ञ सिूह
सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धानको कायथमा त्तवभागमा मौजदू ा दरवन्त्दीका पदहरुबाट सेवा त्तलन नसत्तकने पयाथप्त आधार भएमा
त्तवभागको संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनसु ार बात्तषकथ रुपमा रोष्टर बनाई अथथशास्त्री, लेखा/चाटथड एकाउण्टेण्ट, सचू ना
प्रत्तवत्तध त्तवज्ञ, फोरे त्तन्त्सक वैज्ञात्तनक, काननू त्तवद, सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तवज्ञ, त्तविीय क्षेरका त्तवज्ञहरु सम्वत्तन्त्धत क्षेरको
अनसु न्त्धान कायथको लात्तग सेवा त्तलनु पने देत्तखएमा आवश्यकता अनसु ार त्तनजहरुको सेवा करारमा त्तलने व्यवस्था गररएको छ
। ती त्तवज्ञहरुलाई सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागका महात्तनदेशकले एक कायथत्तवत्तध बनाई आवश्यताअनसु ार अवत्तध र
सख्ं या तोकी सेवा करारमा त्तलई पररचालन गनथ सक्नेछ ।
२.३.४ सच
ू ना सङ्कलन कक्ष
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्बन्त्धी त्तबषयमा प्राप्त भएका सचू नाहरुलाई व्यवत्तस्थत गरी त्तवभागका महात्तनदेशक समक्ष प्रस्ततु गनथको
लात्तग एक सचू ना सक
ं लन कक्षको व्यवस्था प्रस्ताव गररएकोछ । उि कक्षको कायथत्तववरण देहायबमोत्तजम रहनेछ ।
 त्तवभागसँग सम्वत्तन्त्धत न्त्यजू तथा पर पत्तरकामा प्रकात्तशत लेख, सचू ना, खवर र रचनाहरुको अत्तभलेख व्यवस्थापन र त्तवतरण
सम्बन्त्धी कायथ,
 त्तवभागको नाममा सम्बोधन गरी प्राप्त भएका उजरु ीहरुको सक
ं लन र वगीकरण गरी पेश गने कायथ,
 त्तवभागको वेबसाइट माफथ त प्राप्त भएका सझु ाव तथा गनु ासोहरुको सक
ं लन गरी वगीकरण गरी पेश गने कायथ,
 साझेदार त्तनकायहरुबाट प्राप्त गोप्य सचू नाहरुलाई तोत्तकएको अत्तधकारी समक्ष पेश गने कायथ,
 उल्लेख भए अनसु ारको सचू नाहरुको वगीकरण पिात् महत्वपणू थ सचू नाहरुलाई सचू ना प्रत्तवत्तधका उपकरणको प्रयोगद्वारा
अत्तभलेखीकरण गने कायथ,
 महात्तनदेशकबाट तोत्तकएका अन्त्य कायथहरु ।
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२.४ विभागको िौजुदा जनशवि व्यिस्था
२.४.१ वनजािती सेिातर्घ को दििन्दी विििण
त्तवभागको त्तनजामती सेवा तफथ को स्वीकृ त दरबन्त्दी त्तववरण देहाय अनसु ार रहेको छाः
क्र. स.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

पद
महात्तनदेशक
उप-महात्तनदेशक
उप-सत्तचव
उप-सत्तचव
उप-सत्तचव
उप-न्त्यायात्तधविा
शाखा अत्तधकृ त
शाखा अत्तधकृ त
शाखा अत्तधकृ त
लेखा अत्तधकृ त
कम्प्यटू र अत्तधकृ त
कम्प्यटू र अपरे टर
नायव सब्ु बा
नायव सब्ु बा
नायव सब्ु बा
लेखापाल
टा. ना. स.ु
ह. स. चा.
कायाथलय सहयोगी
जम्िा

श्रेणी
रा. प. प्र.
रा. प. प्र.
रा.प. त्तद्व.
रा.प. त्तद्व.
रा.प. त्तद्व.
रा.प. त्तद्व.
रा. प. तृ.
रा. प. तृ.
रा. प. तृ.
रा. प. तृ.
रा. प. तृ.
रा. प. अन.ं प्र.
रा. प. अन.ं प्र.
रा. प. अन.ं प्र.
रा. प. अन.ं प्र.
रा. प. अन.ं प्र.
रा. प. अन.ं प्र.
त्तवहीन
त्तवहीन

सेिा
प्रशासन
प्रशासन
प्रशासन
प्रशासन
प्रशासन
न्त्याय
प्रशासन
प्रशासन
न्त्याय
प्रशासन
त्तवत्तवध
त्तवत्तवध
प्रशासन
प्रशासन
न्त्याय
प्रशासन
प्रशासन
ईत्तन्त्ज.
प्रशासन

सिूह

सा. प्र.
राजस्व
लेखा
स. व.
सा. प्र.
राजस्व
स. व.
लेखा
त्तवत्तवध
त्तवत्तवध
सा. प्र.
राजस्व
स. व.
लेखा
सा. प्र.
मेकात्तनकल
सा. प्र.

कूल दिबन्दी
१
२
५
३
१
१
१२
५
२
१
२
५
९
५
२
१
१
५
११
७४

२.४.२ नेपाल प्रहिीतर्घ का अनस
ु न्धान कायघिा खवटने प्रहिी किघचािीहरुको स्िीकृत दिबन्दी
क्र. स.ां
पद
श्रेणी
सेिा
कूल दिबन्दी
प्रहरी उपरीक्षक
रा. प. त्तद्विीयस्तर
नेपाल प्रहरी
१
२०.
प्रहरी नायब उपरीक्षक
रा. प. त्तद्विीयस्तर
नेपाल प्रहरी
१
२१.
प्रहरी त्तनरीक्षक
रा.प. तृतीयस्तर
नेपाल प्रहरी
२
२२.
प्रहरी नायब त्तनरीक्षक
रा. प. अन.ं प्रथमस्तर नेपाल प्रहरी
१
२३.
प्रहरी सहायक त्तनरीक्षक
रा. प. अन.ं त्तद्विीयस्तर नेपाल प्रहरी
१
२४.
जम्मा
६
कूल जम्िा
८०
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वटप्पणीः त्तवभागका अनसु न्त्धान तफथ का उि कमथचारीको दरबन्त्दी प्रहरी प्रधान कायाथलमा रहनेछ ।
२.४.३ नेपाल प्रहिीतर्घ का सिु क्षा इकाईिा खवटने प्रहिी किघचािीहरुको व्यिस्था
त्तवभागको सरु क्षाथथ एउटा सरु क्षा इकाईको समेत व्यवस्था गररएको छ । सो इकाई अन्त्तरगत प्रहरी प्रधान कायाथलयमा नै
दरबन्त्दी रहने गरी प्रहरी त्तनरीक्षकको नेतत्ृ वमा एक प्लाटुन प्रहरी अत्तधकृ त तथा अन्त्य तहका प्रहरी रहने व्यवस्था गररएको छ ।
२.५ िौजुदा कानूनी तथा नीवतगत व्यिस्था
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४ ले मख्ु य रुपमा सम्बद्ध कसरू हरु (Predicate Offences) गरी सम्पत्ति
आजथन गरे को त्तवषय र कुनै पत्तन आतंकवादी त्तियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष गररएको त्तविीय लगानीको कसरू को त्तनवारणको लात्तग
आवश्यक त्तनवारणात्मक व्यवस्थाहरु (Preventive Measures), त्तनयमनकारी त्तनकायहरुको व्यवस्था, शंकास्पद गत्ततत्तवत्तधको
सम्बन्त्धमा सचू ना त्तदने सचू क सस्ं थाहरूको व्यवस्था, शक
थ कारोवारहरूको सचू ना सक
ं ास्पद आत्तथक
ं लन र त्तवश्लेषणका लात्तग त्तविीय
जानकारी इकाई समेतको व्यवस्था समेत गरे को छ । उि ऐनले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी कृ याकलापमा त्तविीय लगानी
सम्बन्त्धी कसरू लाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो कायथमा सल
ं ग्न व्यत्तिालाई हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पत्तन गरे को छ । त्यस्ता मद्दु ाहरुको
अनसु न्त्धान तथा अत्तभयोजन सम्बन्त्धी कायथ गनथको लात्तग सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको स्थापना समेत गरे को छ । नेपालमा
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी कृ याकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धमा त्तवशेष ऐन तथा त्तवशेष व्यवस्था सत्तहत जारी
गररएको सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण ऐन,२०६४ लाई प्रभावकारी िगं ले लागू गने प्रयोजनाथथ सो सँग अन्त्तर सम्बत्तन्त्धत भएका अन्त्य ऐन
तथा त्तनयमावली समेत जारी भएका छन । सो को अत्ततररि सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी कृ याकलापमा त्तविीय लगानी
त्तनवारणको प्रयोजनाथथ त्तविीय कायथवाही कायथदल (FATF) का ४० वटा मापदण्ड परू ा गनथका लात्तग उपयि
ु काननू को साथ साथै
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धी पाँच वषे रणनीत्तत तथा कायथ
योजना समेत बनाई लागू गरे को छ ।
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी कृ याकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरू लाई त्तनवारण गने प्रयोजनाथथ सम्बद्ध कसरू सँग
सम्बत्तन्त्धत प्रचत्तलत नेपाल काननू का साथै त्तनम्न काननू ी तथा नीत्ततगत व्यवस्था समेत गररएको छ ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण ऐन, २०६४
 सपदु गथ ी सपदु गथ ी ऐन, २०७०
 पारस्पररक काननू ी सहायता ऐन, २०७०
 सङ्गत्तठत अपराध त्तनवारण ऐन, २०७०
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ) त्तनवारण त्तनयमावली, २०७३
 कसरू जन्त्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, त्तनयन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउन्त्डररङ्ग) त्तनवारण (सचू ीकृ त व्यत्ति, समहू वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) त्तनयमावली,
२०७०
 पारस्पररक काननू ी सहायता त्तनयमावली, २०७०
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना, २०६८-२०७३
 साल वसालीका बात्तषथक बजेट तथा नीत्तत ।
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पररच्छे दाः तीन

कायघ तथा प्रगवत
३.१ आ.ि. २०७३।०७४ को उजुिी, अनुसन्धान एिां िुद्दाको विििण
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण प्रणालीको मल
ू कायथ अपराध सम्बन्त्धी अनसु न्त्धान गरी
मद्दु ा दायर गनथु हो । नेपालमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण ऐन¸ २०६४ लागू भएपिात, २०६८ सालमा यस त्तवभाग स्थापना हुनपु वू थ
राजस्व अनसु न्त्धान त्तवभागको एक महाशाखाको रुपमा समेत रत्तह यस त्तवभागले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतक
ं वादी त्तियाकलापमा
त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी अनसु न्त्धान कायथ गदै आईरहेको छ । यसैिममा यस त्तवभागले आत्तथथक वषथ २०७३।०७४ मा त्तवत्तभन्त्न
सरोकारवाला त्तनकायहरु तथा व्यत्तिहरुबाट जम्मा २८४ सचु ना/ उजरु ीहरु प्राप्त गरे को, १७७ वटा सचु ना/ उजरु ीहरुमा प्रारत्तम्भक
जाँचबझु अत्तधकृ त तोत्तकएको, २ वटा सचु ना/ उजरु ी उपर त्तवस्तृत अनसु न्त्धान शरुु गररएको छ भने ६५ वटा सचु ना/ उजरु ीहरू हाललाई
तामेलीमा रात्तखएको तथा अन्त्य त्तनकायको क्षेरात्तधकारमा पने देत्तखएका ४२ वटा सचू ना/उजरु ीहरु सम्बत्तन्त्धत त्तनकायमा पठाईएको छ ।
चालु आत्तथथक बषथ सम्ममा ६ वटा उजरु ीउपरको अनसु न्त्धान समाप्त भई त्तवशेष अदालतमा मद्दु ाको रुपमा दायर भएका छन् । यसलाई
तलको तात्तलकामा स्पष्ट पाररएको छाः
विभागिा
दताघ भएका
उजुिी

प्रािवम्भक
अनुसन्धानिा
जााँचबुझ
लवगएका
अवधकृत
उजुिी
तोवकएका उजुिी

२८४

१७७

िद्दु ाको रूपिा
अदालतिा दायि
भएका उजुिी

तािेलीिा िावखएका
उजुिी

अन्य वनकायिा
पठाईएका उजुिी

६

९५

४२

२

३.२ आ.ि. २०७३।०७४ सम्िका उजुिी, अनुसन्धान एिां िुद्दाको विििण
अदालतमा दायर मद्दु ा, अदालतले फै सला गरे का मद्दु ा र अदालतमा त्तवचाराधीन मद्दु ाबाट यस त्तवभागको समग्र काम कारवाहीको
मल्ू यांकन गनथु त्यत्तत यत्तु ि संगत हुने नदेत्तखए पत्तन जानकारीको लात्तग सो को त्याङ्क तल तात्तलकामा देखाइएको छ । यद्यत्तप
अदालतबाट सबैजसो मद्दु ामा त्तवभागले दावी गरे को सजाय र दण्ड जररवानामा सारभतू रुपमा फरक नपने गरी फै सला भएको त्य यहाँ
उल्लेखनीय छ । यस सन्त्दभथमा त्तवभाग गठन हुनु पवू थ र गठन भएपत्तछ भएको मद्दु ा दताथ र मद्दु ा दायर भएको अनपु ात एवं हालसम्म
गररएको मागदावीको तुलनामा अदालतबाट भएको फै सलालाई त्तलएर मल्ू यांकन गदाथ यी त्यले यस त्तवभागलाई आगामी त्तदनहरूको
लात्तग गत्ततलो मापदण्डको काम गनेछ भन्त्ने आशा गनथ सत्तकन्त्छ ।
त्तवभागको स्थापना कालदेत्तख आ.व. २०७३ ।०७४ सम्ममा त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला त्तनकायहरु तथा व्यत्तिहरुबाट त्तवभागमा प्राप्त जम्मा
१११८ वटा सचू ना/ उजरु ीहरु मध्ये ६०४ वटा सचू ना/उजरु ीहरु उपर प्रारत्तम्भक जाँचबझु को भइरहेको छ भने २०४ वटा सचू ना/
उजरु ीहरू उपर त्तवस्तृत अनसु न्त्धान भैरहेको छ । चालु आ.व सम्ममा जम्मा २३० वटा सचू ना/ उजरु ीहरु हाललाई तामेलीमा रात्तखएको
छ भने ४२ वटा उजरु ी/सचू नाहरुलाई अन्त्य त्तनकायमा पठद्दईएको छ । अनसु न्त्धानको कायथ समाप्त भई हालसम्म ३८ वटा मद्दु ा त्तवशेष
अदालतमा दायर गररएकोमा अदालतबाट २३ वटा मद्दु ाको फै सला भएको जानकारी प्राप्तहुन आएको छ । आ.ब. २०७३/७४ सम्मको
उजरु ी तथा मद्दु ाहरुको त्तववरण तलको तात्तलका तथा चाटथ माफथ त प्रष्ट गनथ सत्तकन्त्छ ।
विभाग प्रािवम्भक अनुसन्धान
िा प्राप्त जााँचबुझिा िा िहेका
उजुिी िहेका उजुिी
उजुिी
१११८

६०४

२०४

िद्दु ाको रूपिा
अदालतिा
दायि भएका
उजुिी
३८

तािेलीिा
िावखएका
उजुिी
२३०
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अन्य
वनकायिा
पठाईएका
उजुिी
४२

विशेष
अदालतबाट
र्ै सला
भएका िुद्दा
२३

विभागको िागदािी
बिोवजि भएको
र्ै सला (पूणघ तथा
आवां शक सिेत)
२२

३.३ कसिू को िगीकिण
नेपालमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी कसरू को प्रवृत्ति तथा प्रकारको ठोस अध्ययन
गनथ बाँकी भए पत्तन यस त्तवभागबाट अनभु व तथा त्तवश्ले षणका आधारमा कसरु हरुको यथासम्भव वत्तगथकरण गररएको गररएको छ ।
त्तवभागले आफू समक्ष प्राप्त भएका सचू ना तथा उजरु ीहरूको वत्तगथकरणको लात्तग थप वैज्ञात्तनक आधारको आवश्यकता प्रष्ट देत्तखन्त्छ ।
APG को िमसंख्या १ देत्तख ५ सम्मको वगीकरणका आधारमा मार सम्पणू थ कसरू हरूलाई समेट्न नसकीएको कारण थप शीषथक
राख्नपन,थु भ्रष्टाचार र अनत्तु चत कायथ बारे को अत्तख्तयार दरू
ु पयोग अनसु न्त्धान आयोगबाट समेत सम्बद्ध कसरू बाहेकको सम्पत्ति
शद्ध
ु ीकरण (भ्रष्टाचार र अनत्तु चत कायथ गनेहरुको अनमु ात्तनत कसरू लगायतको अश
ं ) को त्यांक त्तलई पणू तथ ा त्तदन त्तिलाई हुन,ु सामात्तजक/
वातावरणीय लगायतका सबै कसरू हरूको पररभाषाजन्त्य समस्या रहेकोमार नभई त्तवभागमा प्राप्त कत्ततपय उजरु ीहरूमा उजरु ीकताथले
सम्बद्ध कसरू बारे को जानकारी अभावमा आरोपीलाई ठोस र स्पष्ट आरोप लगाउन समस्या हुनु जस्ता कारणले आगामी त्तदनमा वैज्ञात्तनक
अनसु न्त्धानको आधारमा कसरू को वगीकरणलाई पत्तु ष्ट गदथछ । तथात्तप APG को वत्तगथकरण, यस त्तवभागमा रहेका त्तमत्तसलको आधार
तथा त्तवगतको अनभु व समेत आधारमा कसरू हरुको वत्तगथकरण गने गररएको छ ।
३.४ सच
ां ावलत कायघक्रि तथा वक्रयाकलापहरु (नीवतगत, सचेतनािुलक, प्रिर्द्घनात्िक एिां क्षिता अवभिृवर्द् सम्िन्धी
वक्रयाकलापहरु)
नेपालमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ को अपराधजन्त्य कायथबाट प्राप्त सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा
आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी गनथरे कायथलाई त्तनवारण गने सम्बन्त्धमा ऐनमा व्यवस्था भएका कसरू हरुमा अनसु न्त्धान गरी
कसरू को मारा र गात्तम्भयथता अनसु ार कसरू दारलाई उत्तचत दण्ड र जररवाना दाबी गरी मद्दु ा दायर गने¸ सरोकारवालासँग समन्त्वय गने¸
अन्त्तररात्तरिय सहयोग आदान प्रदान गने¸ आपरात्तधक आजथनलाई जफत गने जस्ता अपराध न्त्यत्तू नकरणसंग सम्बत्तन्त्धत काननू
कायाथन्त्वयनको त्तजम्मेवारी यस त्तवभागलाई छ । त्तवभागको मल
ू कायथ अनसु न्त्धान रहेतापत्तन सो कायथलाई प्रभावकारी तुल्याउनको त्तनत्तमि
एकात्ततर त्तवभागका कमथचारीहरुको अनसु न्त्धानसम्बन्त्धी ज्ञान, सीप तथा क्षमतामा अत्तभवृत्तद्ध गनपथु ने त छदैछ अकोत्ततर त्तवत्तभन्त्न काननु
कायाथन्त्वयन त्तनकायहरु, सचू क संस्था तथा त्तनयमनकारी त्तनकायहरु, सरोकारवालाहरु तथा आम जनमानसमा समेत सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण
तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवषयमा स्पष्ट अवधारणाको त्तवकास गरी यस त्तकत्तसमको कसरू बाट रारि तथा
समाजमा पनथ जाने असरको समेत बोध गराई सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणका त्तनत्तमि सम्पणू थ पक्षबाट प्रत्ततबद्धता प्राप्त गनथु जरुरी रहेको छ।
त्तवभागले आफूलाई तोत्तकएको कायथत्तजम्मेवारीलाई प्रभावकारी िंगले परू ा गनथ मद्दत पग्ु ने गरी वात्तषथक रुपमा नीत्तत तथा कायथिम र
त्ततनको त्तनत्तमि सञ्चालन गररने कायथिम तथा त्तियाकलापहरु तजमथु ा गने तथा त्ततनको सामत्तयक तथा पणू थ कायाथन्त्वयनमा जोड त्तददँ ै
आएको छ । यसै सन्त्दभथमा गत आ.व. २०७३/७४ को वात्तषथक नीत्तत तथा कायथिमको त्तववरण तथा सो मा भएको प्रगत्ततलाई तलको
तात्तलकामा प्रस्तुत गररएको छाः
त्तस.नं.
१

नीत्तत र कायथिमको त्तववरण

सञ्चालन गररएका कायथिम तथा
त्तियाकलापहरू

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान संयि
ु अनसु न्त्धानको संयन्त्र पररचालन ।
त्तवभागलाई
नेपालको
AML/CFT Regime को
Apex Body को रूपमा त्तवकास
गदै सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण
सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
सम्बन्त्धी रात्तरिय काननू हरूको
कृ याकलापमा हुने त्तविीय लगानीको
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प्रगतत्त
ATM, Money changer and
Banking कसरु सम्वन्त्धमा अनसु न्त्धान
टोली गठन भई अनसु न्त्धानको प्रकृ या
अगाडी विेको ।
त्तविीय लगानीको क्षेरगत जोत्तखम
मल्ू याङ्कन सम्वन्त्धी अध्ययन कै लाली,

त्तस.नं.

नीत्तत र कायथिमको त्तववरण
पररमाजथन र प्रभावाकारी
कायाथन्त्वयन एवं क्षेरीय तथा
अन्त्तरात्तरिय स्तरमा गररएका
प्रत्ततवद्धता हरूलाई िमश :
कायाथन्त्वयन गदै लत्तगने छ ।
सम्पत्ति
शद्ध
ु ीकरण
त्तनवारणसम्बन्त्धी
रात्तरिय
काननू को कायाथन्त्यनलाई अझ
प्रभावकारी बनाउन समयानक
ु ूल
आवश्यक पररमाजथन गरर
अन्त्तराथत्तरिय रूपमा अवलम्बन
गररएका नीत्तत तथा अभ्यासलाई
मल
ु ुकको रात्तरिय प्रणालीमा
समावेश गने ।

सञ्चालन गररएका कायथिम तथा
त्तियाकलापहरू

प्रगतत्त

क्षेरगत जोत्तखम मल्ू याङ्कन सम्वन्त्धी कन्त्चनपरु र पवथत त्तजल्लामा सम्पन्त्न
अध्ययन ।
गररएको ।
त्तवभागको आन्त्तररक
त्तनदेत्तशका पररमाजथन।

कायाथत्तवत्तध आन्त्तररक कायाथत्तवत्तध त्तनदेत्तशका पररमाजथन
गने कायथ सम्पन्त्न भएको ।

उच्च पदस्थ अत्तधकारीहरुको (PEPs) त्तवज्ञताको कमीका कारणले हुन नसके को ।
को कारोवारको अनगु मन तथा जोत्तखम
मल्ू याङ्कन ।
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी
त्तनवारणसम्बन्त्धी त्तवत्तवध त्तवषयको
अध्ययन गने (दोस्रो चरणको रात्तरिय
जोत्तखम मल्ू याङ्कन NRA समेत)

सम्मत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग,
अथथमन्त्रालय र रारि वैङ्क सत्तम्मत्तलत
संयि
ु संयन्त्रको त्तनमाथण भई कायथ थालनी
भएको ।

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी हुन नसके को ।
कृ याकलापमा त्तविीय लगानीको
कसरू सम्बन्त्धी सचू नाहरू खररद ।
आवश्यकतानसु ार त्तवशेष अनसु न्त्धान त्तवशेष अनसु न्त्धान प्रत्तवत्तध Control
प्रत्तवत्तध Control Delivery तथा Delivery तथा
Undercover
Undercover Operation सञ्चालन । Operation संचालन गने सन्त्दभथमा प्रथम
चरण मा त्तमत्तत २०७४/०२/१४ गते तथा
त्तद्वतीय चरणमा त्तमत्तत २०७४/०३/१९ गते
के त्तन्त्िय अनसु न्त्धान ब्यरू ो, त्तवशेष
अनसु न्त्धान ब्यरू ो, लागओ
ु षध ब्यरू ो
लगायतसंग अन्त्तरत्तिय कायथिम संचालन
गररएको ।
२

सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण तथा
आतङ्कवादी कृ याकलाप मा
त्तविीय लगानी त्तनवारणमा
नेपालको
AML/CFT
Regime को कायाथन्त्वयन ,
कायथसम्पादन
र

रणनीत्ततक कायथयोजनाबमोत्तजमका सत्तमत्तत सत्तमत्तत तथा उपसत्तमत्ततहरुमका बैठकहरु
एवं उपसत्तमत्तत आत्तदको बैठक सञ्चालन । त्तवत्तभन्त्न त्तमत्ततमा संचालन भईरहेका ।
अन्त्तर त्तवभागीय प्रमख
ु हरूको बैठक त्तवभात्तगय प्रमख
ु को वैठक भंसार त्तवभागको
महात्तनदेशकको संयोजकत्वमा १ पटक
सञ्चालन ।
बसेको ।
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त्तस.नं.

नीत्तत र कायथिमको त्तववरण
कायथकुशलतासम्बन्त्धी सन्
२०१८ मा अन्त्तराथत्तरिय
त्तनयमनकारी त्तनकाय त्तविीय
) कारवाही कायथदलFATF( बाट
हुन गइरहेको
पारस्पाररक
मल्ू याङकन तथा अनगु मनका
लात्तग
रात्तरिय
तथा
अन्त्तराथत्तरियस्तरमा
व्यि
प्रत्ततवद्धता अनरू
ु पको नीत्ततगत
तथा अन्त्य पवू ाथधारहरूको त्तनमाथण
तथा
पररचालनका
कायथिमहरूलाई प्राथात्तमकताका
साथ अगात्तड बिाइने छ ।

सञ्चालन गररएका कायथिम तथा
त्तियाकलापहरू

प्रगतत्त

सम्पत्ति शद्ध
थ प्रगत्तत ५०० प्रत्तत वात्तषथक प्रगत्तत त्तववरण
ु ीकरण त्तनवारण वात्तषक
त्तववरण, ऐन त्तनयमहरु तथा अन्त्य अध्ययन २०७२/०७३ को प्रकाशन भईसके को तथा
ऐन त्तनयम संग्रह ५०० प्रत्तत प्रकात्तशत
प्रत्ततवेदनको प्रकाशन ।
भईसके को ।
अन्त्तरत्तनकाय समन्त्वयका लात्तग समझदारी उद्योग त्तवभागसगं समझदारीका लात्तग
छलफल भईरहेको तथा सहकारी
परको िाँचा तयारी एवं सम्झौता ।
त्तवभागसगं त्यस्तो सम्झौता भईसके को ।
आन्त्तररक सरु क्षा कागजात तथा प्रमाण अध्ययनको कायथ अगाडी विेको ।
अत्तभलेख व्यवस्थापन सम्वन्त्धी अध्ययन
।

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
कृ याकलापमा त्तविीय लगानीको कसरू
त्तविीय कारवाही कायथदल त्तनवारण
सम्बन्त्धी
रात्तरिय
FATF बाट हुनAML/CFT
े
रणनीत्ततको समीक्षा र (२०७३-२०६८)
Regime को कायाथन्त्वयन गदै नयाँ रणनीत्तत त्तनमाथण
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा
आतङ्कवादी त्तियाकलापमा
ु ीकरण त्तनवारणसम्बन्त्धी
त्तविीय लगानी त्तनवारण रात्तरिय सम्पत्ति शद्ध
कायथसम्पादनको
रणनीत्तत को (२०७३-२०६८) त्तवभागको
हालसम्मको प्रगत्ततको समीक्षा स्वाःमल्ू याङकन कायथिम सचं ालन ।
गरर समयानक
ु ु ल नयाँ रणनीत्तत
समेत तयार गररनेछ ।
सम्पत्तत
शद्ध
त्तनवारण
ु ीकरण

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
कृ याकलापमा त्तविीय लगानीको कसरू
त्तनवारण सम्बन्त्धी रात्तरिय रणनीत्तत
(२०६८-२०७३) को सत्तमक्षा वैठक
सम्पन्त्न भई नयाँ रणनीत्तत त्तनमाथण गने
प्रकृ यामा रहेको ।
सम्मत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग,
अथथमन्त्रालय र रारि वैङ्क सत्तम्मत्तलत
संयि
ु संयन्त्रको त्तनमाथण भई कायथ थालनी
भएको ।

सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण स्वाःमल्ू याङकन
सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण तथा स्वाःमल्ू याङकन सत्तमत्ततको बैठक /गोष्ठी / सत्तमत्ततको बैठक त्तवत्तभन्त्न त्तमत्ततमा सम्पन्त्न
भएका ।
ु ीकरण/सेत्तमनार/अन्त्तरत्तिया ।
आतङ्कवादी कृ याकलापमा अत्तभमख
त्तविीय लगानी त्तनवारणमा सम्पत्ति
शद्ध
त्तनवारण सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
नेपालको
AML/CFT स्व:मल्ू याङ्कन सत्तमत्तत अन्त्तगथतका कृ याकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणमा
Regime को हाल सम्मको त्तवत्तभन्त्न त्तवषयगत सत्तमत्तत तथा नेपालको AML/CFT Regime को हाल
कायाथन्त्वयन समग्र कायथसम्पादन उपसत्तमत्ततहरुको
सम्मको कायाथन्त्वयन समग्र कायथसम्पादन
स्तरको स्वाः मल्ू याङ्कन गररनेछ गोष्टी/सेत्तमनार/अत्तभमत्तु खकरण/
स्तरको स्वाः मल्ू याङ्कन प्रयोजनथथ सम्पत्तत
।
शद्ध
अन्त्तरिृ या कायथिमहरु सञ्चालन ।
ु ीकरण त्तनवारण स्वाःमल्ू याङकन सत्तमत्तत
तथा सो अन्त्तगथतका उपसत्तमत्ततहरुको त्तनम्न
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त्तमत्ततमा वैठक सम्पन्त्न भईसके का छन् ।
त्तमत्तत २०७३/०४/१६ मा त्तविीय क्षेर
उपसत्तमत्तत
त्तमत्तत २०७३/०४/१७ मा त्तविीय क्षेर
उपसत्तमत्तत, अनसु न्त्धान तथा अत्तभयोजन
क्षेर उपसत्तमत्तत र अनसु न्त्धान तथा
अत्तभयोजन क्षेर उपसत्तमत्तत
त्तमत्तत २०७३/०४/१८ गैरनाफामल
ु क संस्था
उपसत्तमत्तत र गैरत्तविीय व्यवसाय उपसत्तमत्तत
त्तमत्तत २०७३/०४/२४ वास्तत्तवक धत्तन
पत्तहचान उपसत्तमत्तत
त्तमत्तत २०७३/०४/२३, ०९/२९, १०/१७,
१०/२६, ११/०१, ११/०२ मा कानत्तू न क्षेर
उपसत्तमत्ततको वैठक सम्पन्त्न
त्तमत्तत २०७३/०५/०१, ५/१३, १०/०६,
१०/२३ मा समेत त्तवत्तभन्त्न उपसत्तमत्ततका
वैठक सम्पन्त्न भएका

सम्पत्ति
शद्ध
त्तनवारण
ु ीकरण
स्व:मल्ू याङ्कन सत्तमत्तत अन्त्तगथतका
त्तवत्तभन्त्न त्तवषयगत सत्तमत्तत तथा
उपसत्तमत्ततहरुका पदात्तधकारीहरुको क्षमता
त्तवकास सम्वन्त्धी तालीम सञ्चालन ।

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारण स्व:मल्ू याङ्कन
सत्तमत्तत अन्त्तगथतका त्तवत्तभन्त्न त्तवषयगत
सत्तमत्तत
तथा
उपसत्तमत्ततहरुका
पदात्तधकारीहरुको क्षमता त्तवकास सम्वन्त्धी
तालीम सञ्चालन भईरहेका

सम्पत्ति
शद्ध
त्तनवारण
ु ीकरण
स्व:मल्ू याङ्कन सत्तमत्तत अन्त्तगथतका
त्तवत्तभन्त्न त्तवषयगत सत्तमत्तत तथा
उपसत्तमत्ततहरुका पदात्तधकारीहरुको क्षमता
त्तवकास सम्वन्त्धी अध्ययन, अवलोकन
कायथिम सञ्चालन ।

त्तवत्तभन्त्न १६ बटा सत्तमत्तत तथा
उपसत्तमत्ततहरु गठन भई स्वमल्ू याङ्कनका
कायथिम अगाडी बिेको । यो
Multifunctional
and
Multiorganizational Task भएकोले
सबै
सरोकारवालाहरुको
प्रत्यक्ष
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सहभात्तगतामा हुने जत्तटल प्रकृ या भएकोले
समयमा सम्पन्त्न हुन नसके को ।

३

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणका
लात्तग सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण
अनसु न्त्धान त्तवभाग र सम्बद्ध
त्तनकायहरू
समेतको
अनसु न्त्धानात्मक
क्षमता
अत्तभवृत्तद्ध गरी कसरू बाट आत्तजथत
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण गने कायथलाई
प्रभावकारी रूपमा त्तनवारण गदै
मल
ु क
ु मा आत्तथथक पारदत्तशतथ ा
कायम गरी लगानी योग्य
वातावरण त्तनमाथण गररनेछ ।

त्तवभागका पदात्तधकारीहरूको अनसु न्त्धान
सीप एवं क्षमता त्तवकाससम्बन्त्धी तालीम
एवं अत्तभमख
ु ीकरण कायथिमहरू
सञ्चालन ।

त्तवभागका कमाथचारीको क्षमता त्तवकास गने
प्रयोजनाथथ त्तमत्तत २०७३/०७/२९२०७३/०८/०१ सम्म अत्तभमख
ु ीकरण
कायथिम सचं ालन भएको ।

अनसु न्त्धान अत्तधकृ तका लात्तग त्तविीय त्तमत्तत
२०७३/११/०१
देत्तख
त्तववरण
त्तवश्ले षण सम्बन्त्धी गोष्ठी २०७३/११/०५ सम्म त्तविीय त्तववरण
त्तवश्ले षण सम्वन्त्धी आधारभतु तालीम
सञ्चालन ।
सम्पन्त्न गररएको ।

सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्बन्त्धी जोत्तखम सम्पत्तत शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
कृ याकलाप मा त्तविीय लगानीको जोत्तखम
त्तवश्ले षण एवं अन्त्तत्तकथया सञ्चालन ।
मल्ू याङ्कन सम्वन्त्धी अध्ययन रारि
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान
वैङ्कको समन्त्वयमा सम्पन्त्न भएको ।
त्तवभाग
लगायत
काननू
कायाथन्त्वयन गने त्तनकायहरू र
अनसु न्त्धान
गने
अन्त्य
पदात्तधकारीहरूको त्तवभागका
पदात्तधकारीहरूको
त्तनकायहरूको सस्ं थागत क्षमता त्तवभागका
अनसु न्त्धानात्मक क्षमता त्तवकाससम्बन्त्धी अनसु न्त्धानात्मक क्षमता त्तवकासका लात्तग
अत्तभवृत्तद्ध गने ।
अध्ययन एवं अवलोकन कायथिम त्तफजी भ्रमण चैर पत्तहलो साता सम्पन्त्न
सञ्चालन ।
भएको ।
त्तवशेष अनसु न्त्धान पद्धत्ततसम्बन्त्धी गोष्ठी के त्तन्त्िय अनसु न्त्धान ब्यरू ो, त्तवशेष
अनसु न्त्धान ब्यरू ो, लागओ
एवं अन्त्तरत्तिया कायथिम सञ्चालन ।
ु षध ब्यरू ो
लगायतसगं अन्त्तरत्तिय कायथिम सचं ालन
गररएको ।
त्तवभागका
कमथचारीहरुको
सीप त्तवभागका कमाथचारीको क्षमता त्तवकास गने
त्तवकाससम्बन्त्धी
आन्त्तररक प्रयोजनाथथ त्तमत्तत २०७३/०७/२९२०७३/०८/०१ सम्म अत्तभमख
अत्तभमत्तु खकरण तालीम सञ्चालन ।
ु ीकरण
कायथिम सचं ालन भएको ।
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सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणका लात्तग रे त्तडयोबाट श्रव्य सामाग्री प्रसारण १६४४
सचेतना अत्तभवृत्तद्ध कायथिम सञ्चालनाः पटक भएको
(क) छापा (परपत्तरका) माध्यममाफथ त टेत्तलत्तभजनबाट श्रव्य दृश्य त्तवज्ञापन ३०५
प्रचारप्रसार ।
पटक भएको
(ख) सचेतनामल
ू क श्रव्य - दृश्य सामाग्री छापाबाट जनचेतना मल
ू क प्रचार प्रसार
उत्पादन ।
१२३ पटक भएको
(ग) सचेतनामल
ू क श्रव्य - दृश्य सामाग्री सचेतनामल
ू क प्रचार सामाग्री १००० प्रत्तत
टेत्तलत्तभजन माफथ त प्रसारण ।
उत्पादन र ६०० प्रत्तत त्तवतरण
(घ) सचेतनामल
ू क श्रव्य
उत्पादन ।

सामाग्री सरोकारवालाहरु संगको अन्त्तरत्तिया
काठमान्त्डौ, वटु वल, हेटौंडा, धनगिी,
पोखरा, वाग्लङु ् ग, पवथत, मस्ु ताङ्ग लगायत
(ङ) सचेतनामल
ू क श्रव्य सामाग्री रे त्तडयो/
त्तजल्लामा संचालन भएको
एफएम माफथ त प्रसारण ।
(च) सचेतनामल
ू क प्रचार सामाग्री (पचाथ,
पम्प्लेट) उत्पादन तथा त्तवतरण ।
(छ)
सरोकारवालाहरुसगं को
अन्त्तरिृ यात्मक गोष्ठी तथा कायाथशाला
संचालन गने
(ज) साझेदारहरुसंगको अन्त्तरिृ यात्मक
गोष्ठी तथा कायाथशाला सचं ालन गने
(झ) पेशात्तवदह् रुसंगको अन्त्तरिृ यात्मक
गोष्ठी तथा कायाथशाला सचं ालन गने
4

Digital
Documentaton
Software Development गने।

को त्तमत्तत २०७४/०१/२० मा आसयपरको
सचू ना जारी भै ६ वटा आसयपरदाता
Digital Documentation
छनौट भै RFP मल्ू याङ्कन कायथ भैरहेको ।
प्रणालीको त्तवकास गने ।
अत्तभलेख तथा त्तनणथयको वगीकरण गने।
त्तवभाग तथा कायाथलयका सबै
अत्तभलेखलाई
Digital
महत्वपणू थ
त्तनणथय
र Documentaton मा रुपान्त्तरण गने ।
अत्तभलेखहरूलाई
Digital
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Documentation मा रुपान्त्तरण
गने ।

३.६ िोक्का, वनयन्त्रण ि जर्त सम्िन्धी विििण
अपराधको अनसु न्त्धान गने िममा भएका आरोत्तपत कसरू दारको कसरू बाट प्राप्त आजथनलाई रोक्का र त्तनयन्त्रण र बरामदी गने र
अनसु न्त्धान कायथ समाप्त भई अदालतमा मद्दु ा दायर भई फै सला भएपत्तछ भएको जफत जस्ता तीन पररसचू कहरूले कुनै पत्तन मल
ु ुकमा
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीलाई त्तनयन्त्रण गनथ कत्तिको प्रभावकारी कायथ भइरहेछ भन्त्ने देखाउँछ
। यद्यत्तप जफत अदालतको आदेशले हुने हो तैपत्तन यसमा त्तवभागको दण्ड सजायँको मागदाबी तथा सो दाबीको पक्षमा प्रत्ततवेदनमा
गररएको त्तजत्तकर तथा संलग्न त्य प्रमाणको भत्तू मका अहम हुने भएकोले त्यसमा त्तवभागको सत्तियता र त्तियाशीलताको भत्तु मका रहने
हुन्त्छ । आ. व. २०७३/०७४ मा त्तवभागबाट सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको कसरू को
अनसु न्त्धान, तहकीकात र अत्तभयोजनको त्तसलत्तसलामा रोक्का, त्तनयन्त्रण (बरामद) र अत्तभयोग मागदावी गररएको सम्पत्तिको त्तववरण
यस बमोत्तजम रहेको छाः
३.६.१ बिािद िा वनयन्त्रणिा वलईएको सम्पवत्त
क) बिािद िकि सम्बन्धी विििण
क्र.स.ां विििण

आ.ि.
सम्िको

२०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ को

१.

बरामद भएको रकम

१९,९३,१५,६७२

२.

आ.ि. २०७३/७४
सम्िको जम्िा

१,५५,९५,५००

२१,४९,११,१७२

त्तवशेष अदालतको फै सला अनसु ार १,०१,७५,१४०
अदालत पठाईएको वा सदर स्याहा
गररएको

३८,८२,४००

१,४०,५७,५४०

३.

त्तवभाग स्थापना हुनपु वू थ अत्तभयोजन भएका ८९,२८,४००
तथा बरामद भई अन्त्य त्तनकायको त्तजम्मामा
रही जफत हुने फै सला भईसके को

-

८९,२८,४००

४.

जाँचबझु सम्पन्त्न भई त्तफताथ भएको

६,१२,६५,०२०

२,५५,०६,०००

८,६७,७१,०२०

५.

त्तवभागको धरौटी खातामा बाँकी रहेको

११,८९,४७,११२
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१०,५१,५४,२१२

ख) िकि बाहेक बिािद भएका अन्य सम्पवत्तको विििण
क्र.स.ां विििण

आ.ि. २०७२/७३ सम्िको

आ.ि. २०७३/७४ आ.ि. २०७३/७४ सम्िको
को
जम्िा

१.

बरामद भएको
सामानको त्तववरण

त्तजन्त्सी रु. २१,००,००० मल्ू य खल
ु ेको
गाडी, कार १ थान, मोटरसाईकल
३ थान, हेल्मेट २ थान, मोबाईल ४
थान, ४७.२१५ ग्राम सनु तथा
६२७४.३४ ग्राम चाँदी, प्लात्तष्टकका
रौ ँ जस्तो २९ थान

रु. २१,००,००० मल्ू य खल
ु ेको
गाडी, कार १ थान,
मोटरसाईकल ३ थान, हेल्मेट २
थान, मोबाईल ४ थान,
४७.२१५ ग्राम सनु तथा
६२७४.३४ ग्राम चाँदी,
प्लात्तष्टकका रौ ँ जस्तो २९ थान

२.

त्तवशेष अदालतको फै सलाबाट रु. २१,००,००० मल्ू य खल
ु ेको
जफत भएको
गाडी, मोटरसाईकल २ थान, हेल्मेट
२ थान, ११.६६४ ग्राम सनु तथा
६२७४.३४ ग्राम चाँदी, प्लात्तष्टकका
रौ ँ जस्तो २९ थान

रु. २१,००,००० मल्ू य खल
ु ेको
गाडी, मोटरसाईकल २ थान,
हेल्मेट २ थान, ११.६६४ ग्राम
सनु तथा ६२७४.३४ ग्राम
चाँदी, प्लात्तष्टकका रौ ँ जस्तो २९
थान

३.

त्तवशेष अदालतको फै सलाबाट कार १ थान, मोटरसाईकल १ थान,
जफत भएको
सनु ३५.५५१ ग्राम, मोबाईल ४ थान

कार १ थान, मोटरसाईकल १
थान, सनु ३५.५५१ ग्राम,
मोबाईल ४ थान

४.

अत्तभयोजन भई त्तवचाराधीन
मद्दु ामा रहेका

५.

अनसु न्त्धानरत मद्दु ामा रहेका

३.६.२ अनुसन्धानको क्रििा िोक्का सम्पवत्त
क) िौविक िूल्य खल
ु े को
क्र.स.ां विििण

आ.ि.
सम्िको

१.

बैंक खाता रोक्का

६,८९,८५,५४२।५०

-

६,८९,८५,५४२।५०

२.

घर जग्गा

३,६५,०००

-

३,६५,०००

६,९३,५०,५४२।५०

-

६,९३,५०,५४२।५०

जम्मा

२०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ को
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आ.ि. २०७३/७४
सम्िको जम्िा

ख) िौविक िूल्य नखुलेको
क्र.स.ां विििण

आ.ि.
सम्िको

२०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ को

आ.ि. २०७३/७४
सम्िको जम्िा

१.

बैंक खाता रोक्का

नेपाल ईन्त्भेष्टमेण्ट बैंक
लगायतका अन्त्य त्तवत्तभन्त्न
बैंकका खाताहरु

नेपाल ईन्त्भेष्टमेण्ट बैंक
लगायतका
अन्त्य
त्तवत्तभन्त्न
बैंकका
खाताहरु

२.

घर जग्गा

मोरङ त्तजल्लाका त्तवत्तभन्त्न
जग्गा

मोरङ
त्तजल्लाका
त्तवत्तभन्त्न जग्गा

आ.ि.
सम्िको

आ.ि. २०७३/७४
सम्िको जम्िा

३.६.३ जर्त सम्पवत्त
क्र.स.ां विििण

२०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ को

१.

त्तवशेष अदालतको फै सलाबाट जफत ११,९४,२९,६८७।६३
भएको रकम

-

११,९४,२९,६८७।६३

२.

जफत मध्ये सवोच्चको फै सलाबाट त्तफताथ
भएको रकम

२०,५०,०२०

२०,५०,०२०

२.

जफत भएका सम्पत्तिको मौत्तिक मल्ू य २,३१,७१,४५२।८४
(खल
ु ेकोमा)

-

२,३१,७१,४५२।८४

३.

मौत्तिक मल्ू य नखल
ु ेका जफत सम्पत्ति

११.६६४ ग्राम सनु ,
६२२४.७४ ग्राम चाँदी,
मोटरसाईकल- २ थान,
हेल्मेट- १ थान,
प्लात्तष्टकका रौ ँ जस्तो २९
थान

११.६६४ ग्राम सनु ,
६२२४.७४
ग्राम
चाँदी, मोटरसाईकल२ थान, हेल्मेट- १
थान, प्लात्तष्टकका रौ ँ
जस्तो २९ थान

३.६.४ अवभयोग वलईएको बीगो तथा र्ै सलाबाट भएको जरििाना

क्र.स.ां विििण

आ.ि.
सम्िको

२०७२/७३ आ.ि. २०७३/७४ को

१.

अत्तभयोग परमा कायम भएको बीगो १,१६,१५,०७,७४८।०१
(३८ वटा मद्दु ाको)

२.

त्तवशेष अदालतको फै सलाबाट गररएको
जररवाना (२३ वटा मद्दु ाको)

४१,८९,९२,१२५।९७
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१०,५६,७२,९४३।९०

आ.ि.
२०७३/७४
सम्िको जम्िा
१,२६,७१,८०,६९१।९१
४१,८९,९२,१२५।९७

३.७ विभागको वित्तीय तथा भौवतक प्रगवतः
३.७.१ विभागको विवनयोजन तर्घ को प्रगवतः

३०५०२८३ चालु खचथ

३०५०२८४ पँजू ीगत खचथ

प्रस्ततु आत्तथथक वषथ २०७३/०७४ मा यस सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागका लात्तग त्तवत्तनयोत्तजत बजेटको खचथ
प्रगत्ततको अवस्था अपेत्तक्षत रुपमा सन्त्तोषजनक नै देत्तखन्त्छ । पँजू ीगत खचथ अन्त्तगथत फत्तनथचरमा १०० प्रत्ततशत, मेत्तशनरी
औजारमा ८६.६९ प्रत्ततशत, सावथजत्तनक त्तनमाथण सधु ार ९६.२२ प्रत्ततशत, सवारी साधनमा ९६.१९ प्रत्ततशत र सफ्टवेयर
त्तनमाथण तथा परामशथमा ६.७९ प्रत्ततशत खचथ भै समग्रमा ८१.६२ प्रत्ततशत प्रगत्तत हात्तसल हुनसके को छ। सफ्टवेयर त्तनमाथण
तथा परामशथ बहुवषीय कायथिम रहेकोले हालसम्म अध्ययन सम्पन्त्न भई खररद प्रत्तिया शरुु वात भएकोले यस आ.व. मा उि
शीषथकमा कम खचथ भएको देत्तखन्त्छ । त्यसैगरी चालु खचथ शीषथक अन्त्तगथत उपभोग अन्त्तगथत ९०.९३ प्रत्ततशत, कायाथलय
सञ्चालनमा ८४.८२ प्रत्ततशत, अन्त्य सेवा शल्ु कमा ९८.०४ प्रत्ततशत खचथ भएतापत्तन सेवा र परामशथ खचथ, सीप त्तवकास र
जनचेतना एवं कायथिम खचथ भने के ही न्त्यनू रहेको छ । यस वषथको बजेट तथा खचथको त्तववरणलाई तल उत्तल्लत्तखत
तात्तलकाबाट समेत प्रष्ट्याइएको छाः
(रू. हजारमा)
स्वीकृ त कायथिम
२०७३/७४ को २०७४ असार त्तविीय प्रगात्तत
त्तवत्तनयोत्तजत
सम्मको खचथ
प्रत्ततशत
बजेट
फत्तनचथ र
६५०
६५०
१००
सवारी साधन
१६०००
१५३९०
९६.१९
सफ्टवेयर त्तनमाथण तथा परामशथ
४२६५
२८९.५०६
६.७९
मेत्तशन औजार
४०५०
३५१०.७८१
८६.६९
सावथजत्तनक त्तनमाथण सधु ार
३६८०.२२३
३५४१.०३५
९६.२२
जम्िा २८६४५.२२३ २३३८१.३२२
८१.६२
२२९९९
२०९११.८९८
९०.९३
उपभोग
३०२१२
२५६२७.१६२
८४.८२
कायाथलय सञ्चालन
१५००
१४८
९.८७
सेवा र परामशथ खचथ
३९५४
३८७६.६२९
९८.०४
अन्त्य सेवा शल्ु क
३१००
४२०.२९६
१३.५६
सीप त्तवकास र जनचेतना
२३८५०
११६८९.५८६
४९.०१
कायथिम खचथ
जम्िा
८५६१५
६२६७४.३७१
७३.२
कूल जम्िा ११४२६०.२२ ८६०५५.६९३
७५.३२
३
३.७.२ भौवतक प्रगवतः
 प्रचार प्रसार समेतमा परपत्तरका तथा रे त्तडयोबाट सचू ना प्रवाह गरे को, त्तजल्ला तथा के न्त्िमा आवश्यिानसु ार
गोष्टी सञ्चालन, अन्त्तर त्तनकाय सहकायथ छलफल, अत्तभमख
ु ीकरण कायथिम सचं ालन, वेबसाइट अपग्रेड
लगायतका कायथ सम्पादन भएको ।
 पँजू ीगत तफथ त्तस्टल दराज -३ थान र फाईल क्यात्तवनेट -२ थान खररद गररएको छ ।
 मेत्तशनरी औजार तफथ डेस्कटप कम्प्यटु र -५ थान, लेजर त्तप्रन्त्टर -७ थान, ल्यापटप कम्प्यटु र -३ थान,
फोटोकपी मेत्तशन- १ थान, स्टाण्ड फ्यान –२थान, ई हाजीर मेत्तशन – १थान, एयर कत्तन्त्डसनर- २१ थान,
प्रोजेक्टर- १ थान खररद गररएको छ ।
 सवारी साधन अन्त्तगथत मोटरगाडी २ थान खररद गररएको छ।
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३.७.३ िाजस्ि तथा धिौटी
 यस वषथ त्तवभागमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण सम्वन्त्धी मद्दु ाको िममा त्तवत्तभन्त्न त्तमत्ततमा आरोत्तपत त्तवत्तभन्त्न
व्यत्तिहरुबाट जम्मा गररएको धरौटी रू. १,८१,८३,४१९।०० तथा गत आ.व. बाट त्तजम्मेवारी सरी आएको
रु. १४,००,२६,४०६।११ गरी रु. १५,८२,०९,८२५।११ रहेको रु. ३,६६,६४,७९०।०० धरौटी त्तफताथ भई
ने.बै.त्तल. गावाहाल, लत्तलतपरु को धरौटी खाता न.ं ०१८००५१००१६५८६ मा रु.१२,१५,४५,०३५।११
बाँकी रहेको छ ।
 प्रस्तुत आ.व. मा अन्त्य प्रशासत्तनक सेवा शल्ु कबाट रु. ५३,०००/- क१-६ बेरुजु दात्तखलाबाट रु. ८०,७८१/तथा प्रशासत्तनक दण्ड जररवानाबाट रू. १,३९,५९८। समेत गरर जम्मा रू. २,७३,३७९।– राजस्व आम्दानी
ने. बै. त्तल. गावाहल, लत्तलतपरु को राजस्व खाता न.ं ०१८०१००००००००००१४००० मा दात्तखला भएको
छ।
३.८ विभागबाट यस िषघ भएका विवभन्न प्रकाशनहरु
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणसँग सम्बत्तन्त्धत ऐन, त्तनयम सग्रं ह, ४०० प्रत्तत । (सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनयमावली, २०७३ समेत
समावेश गरीण
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणसम्बन्त्धी आधारभतू जानकारी पत्तु स्तक ा, १००० प्रत्तत ।
 आ. व. ०७२/०७३ वात्तषथक प्रगत्तत प्रत्ततवेदन , ५०० प्रत्तत ।
 सम्पत्ति पत्तरका (२०७३), ५०० प्रत्तत ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धी प्रचार सामग्री (ब्रोत्तशयर) तथा
बक
ु लेटहरू, १५०० प्रत्तत ।
 त्तविीय कारवाही कायथदलका त्तसफाररशहरु (नेपाली अनवु ाद), ५०० प्रत्तत ।
 A Brief Introduction (about money laundering), १५०० प्रत्तत ।
 प्रारत्तम्भक जाँचबझु तथा अनसु न्त्धान त्तदग्दशथन, २०७४,५०० प्रत्तत ।
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पररच्छे दाः चार

सिस्या, चुनौती ि अिसि
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग अथथ मन्त्रालय अन्त्तगथतका त्तवभागहरुमध्ये सबैभन्त्दा कान्त्छो त्तवभागका रुपमा रहेको छ । त्तव.स.
२०६८ सालमा छुट्टै त्तवभागको स्थापनासँगै सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू को
अनसु न्त्धान गरी त्यस्ता त्तियाकलापहरुका त्तवरुद्ध काननू ी कारवाही अगात्तड बिाउने त्तनकायको पररपत्तू तथ भएको छ । जसको फलस्वरुप
त्तवत्तभन्त्न अपरात्तधक त्तियाकलापहरु गरी अवैध रुपमा सम्पत्ति आजथन गने तथा त्यस्ता आजथनको स्रोत र स्वरुप बदली गैर काननू ी
आजथनलाई शद्ध
ु ीकरण गने त्तियाकलापहरु त्तनवारण गनथ त्तवभाग प्रयत्नशील रहेको छ । स्थापनाको छोटो अवत्तधमा नै त्तवभागले त्तनम्न
बमोत्तजमका कायथहरु सम्पादन गरी आफुलाई सत्तु म्पएको त्तजम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गदै आएको छ ।
क. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण एवं त्तवभागको कायथ सञ्चालनका त्तनत्तम्त
आवश्यक नीत्ततगत तथा काननू ी आधारहरु लगभग तयार भएका छन । यसमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग)
त्तनवारण ऐन, २०६४ मा दोस्रो सश
ं ोधन भई त्तवभागको भत्तू मका, काम, कतथव्य र अत्तधकार क्षेर थप स्पष्ट भएको छ । ऐनको
दोस्रो संशोधन अनक
ु ु लन हुने गरी नयाँ त्तनयमावली जारी भसके को छ ।
ख. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना (२०६८-०७३)
तयार भई लागू भएको छ । त्तवभागले सो अनसु ार वात्तषथक कायथयोजना समेत तयार गरी सो अनरुु प कायथ सम्पादन भइरहेको छ
। नेपाल संयि
ु रारि संघको लागु औषध त्तनयन्त्रण, आतङ्कवादमा त्तविीय लगानी त्तनवारण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत
अपराध त्तनयन्त्रण र साकथ क्षेरीय स्तरमा समेत लागु औषध तथा आतङ्कवाद त्तनयन्त्रण सम्बन्त्धी अन्त्तराथत्तरिय तथा क्षेरीय
महासत्तन्त्धहरुको पक्ष समेत बत्तनसके को छ ।
ग. त्तविीय कारवाही कायथदल (FATF) का ४० वटा मापदण्ड, बैंत्तकङ्, वीमा, त्तधतोपर सम्बन्त्धी क्षेरगत अन्त्तराथत्तरिय
त्तनकायहरुले प्रत्ततपादन गरे का मापदण्डको पालना एवं एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू (APG) ले नेपालको पारस्पररक
मल्ू यांकनको िममा औल्याइएका कमजोरीहरुमध्ये त्तवभागको तफथ बाट गनथु पने सधु ारका कायथहरु समेत भैरहेका छन् ।
घ. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको फै लदो दायरा (Regime) लाई त्तनयन्त्रण गनथ सक्षम
हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण परू ा गरी त्तवभागको मौजदु ा संगठन संरचनामा पररवतथन गररएको छ । नवीन सगं ठन
संरचना अनरुु प जनशत्ति थप गने कायथ भइरहेको छ ।
ङ. त्तवभागको कायथ सञ्चालनलाई व्यवत्तस्थत बनाउनका लात्तग अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी प्रारत्तम्भक जाँचबझु तथा अनसु न्त्धान
त्तदग्दशथन, २०७४ तयार गरी लागू गररएको छ । यसबाट अनसु न्त्धान कायथमा एकरुपता एवं व्यवसात्तयकता अत्तभवृत्तद्ध भएको
छ।
च. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण त्तनवारणसँग सम्बत्तन्त्धत ऐन त्तनयमहरूको संग्रह र सम्पत्ति पत्तरका, सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्बन्त्धी जानकारी मल
ु क ब्रोत्तशयर तथा बक
ु लेटको प्रकाशन तथा FATF का
Recommendation (नेपाली अनवु ाद समेत) र FATF को Methodology को पनु मथिु ण गरी प्रकाशन गररएकोले
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका सम्बन्त्धमा जानकारी त्तलन चाहनेलाई थप
अध्ययन सामग्रीको सहज उपलब्धता भएको छ ।
छ. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको कसरू का बारे मा नेपाल रारि बैंकमा अवत्तस्थत
त्तविीय जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरी, सरोकारवाला त्तनकायहरु र सवथसाधारण जनता समेतबाट व्यापक रुपमा सचू ना तथा
उजरु ीहरु त्तवभागमा प्राप्त भएका छन् । यसबाट अनसु न्त्धान कायथलाई अगात्तड बिाई ठोस त्तनरकषथमा परु य् ाउनमा सहयोग
पगु ेको छ ।
ज. त्तवभागको पहलमा काठमाडौं र अन्त्य त्तजल्लाहरूमा समेत सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय
लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी काननू ी प्रावधानहरुका बारे मा त्तवत्तभन्त्न प्रवद्धथनात्मक कायथिमहरुबाट सम्बत्तन्त्धत साझेदार
त्तनकायहरू, त्तवत्तभन्त्न पेशात्तवद् तथा अन्त्य सरोकारवाला त्तनकायहरु र सवथसाधरण लत्तक्षत सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा
आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्धमा सचेतना अत्तभवृत्तद्ध कायथिमहरू सचं ालन गररएका छन् ।
झ. त्तवत्तभन्त्न पर पत्तरका लगायतका छापा माध्यम माफथ त सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी
त्तनवारण सम्बन्त्धी जनचेतनामल
ु क त्तवत्तभन्त्न सचू नाहरू त्तनयत्तमत रूपमा प्रकात्तशतभइरहेका छन् ।
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ञ. त्तवभागले काठमाण्डौ उपत्यका त्तभरका त्तवत्तभन्त्न वात्तणज्य बैंकका शाखाहरू र मालपोत कायाथलयहरूमा सवथसाधारण तथा
सरोकारवालाहरूले देख्ने गरी सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धी
जनचेतनामल
ु क सचू नाहरूको फ्लेक्स त्तप्रण्ट त्तडस्प्ले बोडथ रात्तखएका छन् ।
ट. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका सम्बन्त्धमा त्तवभागमाफथ त त्तवत्तभन्त्न एफ.
एम. रे त्तडयो तथा टेत्तलत्तभजन च्यानल माफथ त जानकारीमल
ु क श्रब्य तथा श्रब्य- दृश्य सामग्रीका सचू ना तथा त्तवज्ञापनहरू
प्रसारण भइरहेका छन् ।
ठ. त्तवभागले नेपाल टेत्तलकमका नेटवकथ का पोष्टपेड र त्तप्र-पेड गरी कररव नौ लाख मोबाईल फोनमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा
आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्ध सचेतनामल
े (SMS) प्रवाह गरे को छ ।
ू क सत्तं क्षप्त सन्त्दश
ड. त्तवभागबाट उपचारात्मक एवं दण्डात्मक कायथ अन्त्तगथत त्तवत्तभन्त्न कसरू हरुको अनसु न्त्धान कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवशेष अदालतमा
अत्तभयोजन पर दायर भएका छन । दायर भएकामध्ये अत्तधकांश मद्ध
ु ाहरुमा त्तवभागले अत्तभयोग परमा त्तलएको मागदावी
बमोत्तजम नै फै सला भएको छ ।
४.१ सिस्याहरु
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कबादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको अपरात्तधक सञ्जाल सीमात्तवत्तहन र असीत्तमत दायरामा
फै त्तलएको हुनाले यसको त्तनयन्त्रण एवं त्तनवारण गनथु आफैं मा एउटा जटील कायथ हो । त्तवत्तभन्त्न नीत्ततगत, काननू ी एवं संरचनागत प्रयासका
बावजदु पत्तन यसको त्तनयन्त्रण कायथमा थप्रु ै कमीकमजोरीहरु औल्याउन सत्तकने अवस्था छ । यसै सन्त्दभथमा त्तवभागले आफ्नो
कायथसम्पादनका िममा झेल्नु परे का समस्याहरुलाई त्तनम्न वमोत्तजम प्रस्तुत गनथ सत्तकन्त्छ ।
क. त्तविीय कारवाही कायथदल (FATF) का ४० वटा मापदण्ड, बैंत्तकङ्, वीमा, त्तधतोपर सम्बन्त्धी क्षेरगत अन्त्तराथत्तरिय
त्तनकायहरुले प्रत्ततपादन गरे का मापदण्डको पररपालना तथा एत्तशया प्रशान्त्त क्षेर समहू (APG) ले नेपालको पारस्पररक
मल्ू यांकनको िममा औल्याइएका कमजोरीहरु सधु ार गरी आगामी सन् २०१८-२० मा हुने पारस्पररक मल्ू याङ्कनका लात्तग
गनथु पने सधु ारका बाँकी कायथ र नेपालको कायथक्षमताको अत्तभवृत्तद्धका प्रयासहरुलाई अपेत्तक्षत गत्तत त्तदन सत्तकएको छै न ।
ख. त्तवभागको सगं ठन सरं चना अनसु ारको जनशत्तिको पणू थ रुपमा आपत्तू तथ तथा व्यवस्थापन गनथ नसक्दा त्तवभागले गने
कायथसम्पादनमा पयाथप्त गत्ततशीलता आउन सके को छै न ।
ग. रात्तरिय साझेदार, सरोकारवाला त्तनकायहरु एवं अन्त्तराथत्तरिय साझेदार त्तनकायहरुसँग आपसी समन्त्वय र साझेदारी त्तनमाथण गरी
अगात्तड बि्न सत्तकएको छै न ।
घ. त्तवभागको काम कारवाहीको जानकारी एवं सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण
सम्वन्त्धी स्पष्ट र पणू थ जानकारी आम नागररकसमक्ष परु य् ाउन अझै धेरै मेहनत गनथु पने देत्तखएको छ ।
४.२ चनु ौतीहरू
मात्तथ उल्लेख गररए अनसु ार यस त्तवभागका सबल पक्ष एवं समस्याहरुका साथसाथै के ही त्तवत्तशष्ट चनु ौत्ततहरु समेत त्तवद्यमान देत्तखन्त्छन,्
जसलाई देहाय अनसु ार उल्लेख गररएको छाः
क. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना (२०६८-०७३)
अनसु ारका परू ा नभएका प्रत्ततवद्धताहरु परू ा गने ।
ख. त्तविीय कारवाही कायथदलले तोके का ४० वटा अन्त्तरात्तरिय मापदण्ड परू ा गने ।
ग. FATF/APG बाट सन् २०१८-२०२० मा हुने पारस्पररक मल्ू यांकनका लात्तग नेपालको कायथसम्पादन स्तर प्रभावकारी
बनाउने ।
घ. सबल काननू ी संरचनाको त्तनमाथण र प्रभावकारी पररपालना एवं कायाथन्त्वयन गराउने ।
ङ. सम्वद्ध त्तनकायहरुबीच सचू ना सञ्जालको त्तवकास र उपयोग गने ।
च. सम्वद्ध जनशत्तिको व्यावसात्तयक दक्षता तथा क्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने ।
छ. दक्ष जनशत्तिको प्रात्तप्त र स्थात्तयत्व ।
ज. त्तवज्ञ समहू को रोष्टर बनाई त्ततनीहरुको उपयोग गने वातावरण तयार गने ।
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झ. अनसु न्त्धान प्रयोजनका लात्तग सम्पत्ति मल्ू यांकन त्तनदेत्तशका तजथमु ा गरी कायाथन्त्वयनमा ल्याउने ।
ञ. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण ऐन त्तनयमहरुसँग बात्तझएका अन्त्य काननू हरुको अध्ययन गरी सश
ं ोधनका लात्तग आवश्यक कायथ गने ।
ट. सपु दु गथ ी सम्बन्त्धी ऐन र पारस्पररक काननू ी सहायता सम्बन्त्धी ऐन कायाथन्त्वयनका सम्बन्त्धमा आवश्यक देत्तखएका देशहरुसँग
MOU गने ।
ठ. त्तविीय कारवाही कायथदलले औँल्याएका कमीकमजोरीहरुलाई सम्बोधन गने गरी सधु ारका प्रयासहरु अगात्तड विाउने ।
ड. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण र आतंकवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी बारे का सचू ना, उजरु ी तथा शंकास्पद कारोबार त्तववरणहरुको
अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी सचू ना तथा जानकारीहरूलाई सचू ना प्रत्तवत्तधमा आधाररत उजरु ी व्यवस्थापन प्रणाली (Case
Management System) को स्थापना र उपयोग गने व्यवस्था लागू गने ।
४.३ अिसि
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी कसरू हरुमा अनसु न्त्धान गरी आवश्यक काननू ी कारवाही
अगात्तड बिाउने त्तनकायको रुपमा अथथ मन्त्रालय अन्त्तगथत सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको स्थापना आफै मा एउटा अवसर हो ।
यसले एकातफथ अन्त्तराथत्तरिय जगतमा नेपालमा पत्तन सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण
सम्वन्त्धी काननू ी एवं सरं चनागत त्तनकायको अभावलाई पररपत्तू तथ गरर त्तदएको छ भने अको तफथ काननू को पररपालना, स्वस्थ अथथ
संरचनाको त्तनमाथणका साथै दण्डत्तहनताको अन्त्त्य गरी सश
ु ासन बहालीमा सघाउ परु य् ाउने सनु ौलो अवसर समेत प्राप्त भएको छ, अन्त्य
अवसरहरुलाई त्तनम्न वमोत्तजम अध्ययन गनथ सत्तकन्त्छाः
क. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्बन्त्धमा आवश्यक ऐन काननू हरु तयार
भएका छन् भने अन्त्य के ही परू क काननू हरु बन्त्ने िम पत्तन जारी छ । काननू कायाथन्त्वयन गने त्तनकायका रुपमा सम्पत्ति
शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको गठन भई यसले कायथ सञ्चालन गरर आएको छ ।
ख. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना (२०६८-०७३)
तयार भई लागू भई सो रणनीत्ततको समयावत्तध तोत्तकएको छ । कायथयोजनामा उत्तल्लत्तखत प्रावधानको सफल कायाथन्त्वयन गनथु
पत्तन आफै मा एउटा अवसर बनेको छ ।
ग. संयि
ु रारि संघको लागु औषध त्तनयन्त्रण, आतङ्कवादमा त्तविीय लगानी त्तनवारण, भ्रष्टाचार त्तनवारण, सङ्गत्तठत अपराध
त्तनयन्त्रण र साकथ क्षेरीय स्तरमा समेत लागु औषध तथा आतङ्कवाद त्तनयन्त्रणसम्बन्त्धी क्षेरीय महासत्तन्त्धहरुको नेपाल पक्ष
रारि बनेको छ । यसका प्रावधानहरुबाट स्वस्थ र सवल अथथतन्त्रको त्तनमाथणका साथै काननू ी शासनको प्रत्याभत्तू त त्तदलाउने
त्तवषयमा अपेत्तक्षत लाभ हात्तसल गनथका लात्तग अनक
ु ु ल वातावरणको त्तसजथना हुन पगु ेको छ ।
घ. सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीको फै लँदो दायरा (Regime) लाई त्तनयन्त्रण गनथ सक्षम
हुने गरी त्तवभागको सगं ठन सरं चनामा पररवतथन गररएको छ । यसलाई ठूलो अवसरका रुपमा त्तलई कायथ सम्पादनमा गणु ात्मक
सधु ार गनथ आवश्यक छ ।
ङ. त्तवभागको कायथ सम्पादस्तरमा सधु ार ल्याउनका लात्तग तयार गररएका अनसु न्त्धान सम्बन्त्धी प्रारत्तम्भक जाँचबझु तथा
अनसु न्त्धान त्तदग्दशथन जस्ता अनसु न्त्धान कायथमा सहजता ल्याउने औजारहरुलाई पत्तन अवसरका रुपमा स्वीकार गरी
अनसु न्त्धान कायथलाई व्यवसात्तयक बनाउदै एकरुपता कायम गनथु पने देत्तखन्त्छ ।
च. नेपाल रारि बैंकमा अवत्तस्थत त्तविीय जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरीको के न्त्िीय अनसु न्त्धान व्यरु ो, महान्त्यायात्तधविाको
कायाथलय, त्तवशेष अदालत जस्ता त्तनकायहरुसँगको समन्त्वय र सहकायथमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण गने साझा महाअत्तभयानमा जटु ् ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
छ. देशका त्तवत्तभन्त्न स्थानमा सम्पन्त्न गररएका प्रवद्धथनात्मक एवं सचेतनामल
ू क कायथिमहरुबाट सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा
आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी काननू ी प्रावधानहरुका बारे मा साझेदार त्तनकायहरू, त्तवत्तभन्त्न
पेशात्तवद् तथा अन्त्य सरोकारवाला त्तनकायहरु र सवथसाधरणमा सचेतना अत्तभवृत्तद्ध गने अवसर प्राप्त भएको छ ।
ज. त्तवत्तभन्त्न पर पत्तरका लागायतका छापा तथा त्तवद्यत्तु तय माध्यम माफथ त त्तनयत्तमत रूपमा प्रकात्तशत तथा प्रसाररत जनचेतनामल
ु क
त्तवत्तभन्त्न पाठ्य एवं श्रब्य तथा श्रब्य- दृश्य सामग्रीका सचू ना तथा त्तवज्ञापनहरूबाट पत्तन त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला तथा अन्त्य
सवथसाधारण समेतमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्धमा सचेतना अत्तभवृत्तद्ध गने
अवसर प्राप्त भएको छ ।
30

झ. मोबाइल तथा इन्त्टरनेटजन्त्य प्रत्तवत्तधको त्तवकासले त्तवभागले गनपथु ने सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा
त्तविीय लगानी त्तवरूद्ध त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला तथा अन्त्य सवथसाधारण समेतमा प्रवाह गनपथु ने सचेतनामल
ू क कायथिमहरुमा
सहजताको अवसर प्राप्त भएको छ ।
ञ. त्तवभागको पहलमा काठमाण्डौ उपत्यका त्तभरका त्तवत्तभन्त्न वात्तणज्य बैंकहरूका शाखाहरू र मालपोत कायाथलयहरूमा
सवथसाधारण तथा सरोकारवालाहरूले देख्ने गरी रात्तखएका जनचेतनामल
ु क सचू नाहरूको फ्लेक्स त्तप्रण्ट त्तडस्प्ले बोडथ जस्ता
सामग्रीहरूबाट त्तवत्तभन्त्न सरोकारवाला तथा अन्त्य सवथसाधारण समेतमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी
त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तवरूद्धमा सचेतना अत्तभवृत्तद्ध गने अवसर प्राप्त भएको छ ।
ट. त्तवभागबाट उपचारात्मक एवं दण्डात्मक कायथ अन्त्तगथत त्तवत्तभन्त्न कसरू हरुको अनसु न्त्धान कायथ सम्पन्त्न गरी त्तवशेष अदालतमा
अत्तभयोजन पर दायर भएका छन । दायर भएकामध्ये अत्तधकांश मद्ध
ु ाहरुमा त्तवभागले अत्तभयोग परमा त्तलएको मागदावी
बमोत्तजम नै फै सला भएको सन्त्दभथलाई समेत अवसरका रुपमा त्तलन सत्तकन्त्छ ।
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रणनीतिक कार्य र्ोजना एवं भावी कार्य तिशा
५.१ सम्पवत्त शुर्द्ीकिण तथा आतङ्किादी वक्रयाकलापिा वित्तीय लगानी वनिािण िणनीवत तथा कायघयोजना
नेपालमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्ककारी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरू त्तनवारण गनथ सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी
लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) त्तनवारण त्तनयमावली २०७३ जारी गररएका छन् ।
त्तवद्यमान फौजदारी काननू ले सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरणसम्बन्त्धी कसरू का अत्तधकांश सम्बद्ध कसरू हरुलाई सम्बोधन गररसके को अवस्था छ ।
उत्तल्लत्तखत कसरू हरुको अनसु न्त्धान, अत्तभयोजन तथा न्त्याय त्तनरुपणको लात्तग उपयि
ु सरं चनाहरुको व्यवस्था समेत त्तवद्यमान रहेका छन
। तथात्तप फौजदारी न्त्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जाने रात्तरिय आवश्यकता तथा अन्त्तराथत्तरिय पररवेश समेतको सन्त्दभथमा
नेपाल र समसामत्तयक त्तवश्वको स्वभात्तवक चासोको रुपमा रहेको सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय
लगानीसम्बन्त्धी अपराधको प्रभावकारी त्तनवारणका लात्तग त्तवद्यमान मल
ु क
ु को रात्तरिय क्षमता थप सदृु ि गनथु आवश्यक हुन्त्छ । साथै
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानीको त्तनवारणसम्बन्त्धी नेपालको पारस्पाररक मल्ू याङ्कन समेत
सम्पन्त्न भएको छ । यसै सन्त्दभथमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणसम्बन्त्धी रात्तरिय
क्षमतालाई थप सदृु ि गदै उत्तल्लत्तखत मल्ू याङ्कनबाट औल्याइएका कमी कमजोरीहरुलाई समेत सम्बोधन गनथ यो पञ्चवत्तषथय "िावरिय
िणनीवत तथा कायघयोजना २०६८-२०७३" को अवत्तध समाप्त भएपत्तन अको रणनीत्तत तथा कायथयोजना तयार नहुन्त्जल
े यसै बमोत्तजम
अगात्तड बि्नपु ने सन्त्दभथमा उि रणनीत्ततक कायथयोजनामा त्तनत्तदष्टथ त्तवभागीय अत्तवभारालाई परू ा गनथ त्तवभागको तफथ बाट समेत कायथयोजना
कायाथन्त्वयन कायथतात्तलका समेत तयार भई कायाथन्त्वयनमा रहेको छ ।
त्तवभागबाट तयार गररएको कायथयोजना कायाथन्त्वयनमा समात्तवष्ट प्रमख
ु व्यवस्थाहरु देहाय अनसु ार रहेका छन ।
 समन्त्वय सत्तमत्तत, कायाथन्त्वयन सत्तमत्तत र उपसत्तमत्ततहरुको कायथत्तवत्तध बनाउने ।
 अन्त्तर त्तनकाय सम्बन्त्ध त्तवस्तार गने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरू को प्रभावकारी अनसु न्त्धानको लात्तग
संयि
ु रुपमा अनसु न्त्धान गने संयन्त्रको व्यवस्था गने ।
 कसरू को अनसु न्त्धान गने त्तनकायहरुको सक्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने ।
 अनसु न्त्धानात्मक दक्षता र क्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने ।
 जनचेतना अत्तभवृत्तद्धसम्बन्त्धी कायथिम सचं ालन गने ।
५.२ सम्पवत्त शुर्द्ीकिण तथा आतङ्किादी वक्रयाकलापिा वित्तीय लगानी वनिािण िणनीवत तथा कायघयोजनािा
उवल्लखत सस्ां थागत व्यिस्था
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजना, २०६८-२०७३ को
कायाथन्त्वयनलाई सहज त्तकत्तसमबाट सम्पादन गनथ त्तवत्तभन्त्न संस्थागत व्यवस्था गररएको छ । यस सम्वन्त्धी प्रमख
ु व्यवस्थाहरुलाई देहाय
अनसु ार उल्लेख गररएको छ ।
 समन्त्वय सत्तमत्तत, कायाथन्त्वयन सत्तमत्तत र उपसत्तमत्ततहरुको कायथत्तवत्तध बनाउने ।
 अन्त्तर त्तनकाय सम्बन्त्ध त्तवस्तार गने ।
 सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानीसम्बन्त्धी कसरू को प्रभावकारी अनसु न्त्धानको लात्तग
सयं ि
ु रुपमा अनसु न्त्धान गने सयं न्त्रको व्यवस्था गने ।
 कसरू को अनसु न्त्धान गने त्तनकायहरुको सक्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने ।
 अनसु न्त्धानात्मक दक्षता र क्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने ।
 जनचेतना अत्तभवृत्तद्धसम्बन्त्धी कायथिम सचं ालन गने ।
५.२.१ िावरिय सिन्िय सविवत*
(क)
सत्तचव, अथथ मन्त्रालय.
सयं ोजक
(ख) सत्तचव, काननू तथा न्त्याय तथा ससं दीय व्यवस्था मन्त्रालय
सदस्य
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(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ि)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

सत्तचव, गृह मन्त्रालय
सत्तचव, पररारि मन्त्रालय
सत्तचव, प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक
् ो कायाथलय
नायव महान्त्यायात्तधविा, महान्त्यायात्तधविाको कायाथलय
डेपटु ी गभनथर, नेपाल रारि बैंक
प्रहरी महात्तनरीक्षक, नेपाल प्रहरी
प्रमख
ु , त्तविीय जानकारी इकाई
 ५.२.२ कायाघन्ियन सविवत*
डेपटु ी गभनथर, नेपाल रारि बैंक
प्रहरी अत्ततररि महात्तनरीक्षक, नेपाल प्रहरी
प्रहरी अत्ततररि महात्तनरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल
सहसत्तचव, प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपररषदक
् ो कायाथलय
सहसत्तचव, अथथ मन्त्रालय
सहसत्तचव, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय
सहसत्तचव, गृह मन्त्रालय
सहसत्तचव, पररारि मन्त्रालय
सहसत्तचव, अत्तख्तयार दरुु पयोग अनसु न्त्धान आयोग
महात्तनदेशक, सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग
महात्तनदेशक, आन्त्तररक राजश्व त्तवभाग
महात्तनदेशक, राजस्व अनसु न्त्धान त्तवभाग
रत्तजरिार, सहकारी त्तवभाग
महात्तनदेशक, भन्त्सार त्तवभाग
कायथकारी त्तनदेशक, बैंक सपु रीवेक्षण त्तवभाग, नेपाल राष्ट बैंक
कायथकारी त्तनदेशक, बीमा सत्तमत्तत
त्तनदेशक, त्तवत्तिय जानकारी इकाई
त्तनदेशक, नेपाल त्तधतोपर बोडथ
उपसत्तचव, अथथ मन्त्रालय
 ५.२.३
काननू ी उपसविवत*
सहसत्तचव, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय संयोजक
प्रत्ततत्तनत्तध, अथथ मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, गृह मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, पररारि मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, महान्त्यायात्तधविाको कायाथलय
प्रत्ततत्तनत्तध, नेपाल नेपाल प्रहरी
प्रत्ततत्तनत्तध, त्तवत्तिय जानकारी इकाई
 ५.२.४
सपु िीिेक्षण उपसविवत*
त्तनदेशक, त्तवत्तिय जानकारी इकाई
प्रत्ततत्तनत्तध, सहकारी त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, भत्तू मसधु ार तथा व्यवस्थापन त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, कम्पनी रत्तजरिारको कायाथलय
प्रत्ततत्तनत्तधहरु, सपु ररवेक्षण त्तवभाग, नेपाल रारि बैंक
प्रत्ततत्तनत्तध, नेपाल वीमा सत्तमत्तत
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सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सत्तचव
सयं ोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य सत्तचव

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सयं ोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

(छ)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

प्रत्ततत्तनत्तध, नेपाल त्तधतोपर वोडथ
 ५.२.५ अनुसन्धान उपसविवत*
महात्तनदेशक, सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, अत्तख्तयार दरुु पयोग अनसु न्त्धान आयोग
प्रत्ततत्तनत्तध, राजस्व अनसु न्त्धान त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, भन्त्सार त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, आन्त्तररक राजश्व त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, अध्यागमन त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, महान्त्यायात्तधविाको कायाथलय
प्रत्ततत्तनत्तध, नेपाल नेपाल प्रहरी
प्रत्ततत्तनत्तध, त्तवत्तिय जानकारी इकाई
 ५.२.६.
अन्तिाघवरिय सहयोग उपसविवत*
सहसत्तचव, गृह मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, पररारि मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, नेपाल प्रहरी
प्रत्ततत्तनत्तध, सशस्त्र प्रहरी बल
प्रत्ततत्तनत्तध, त्तविीय जानकारी इकाई
 ५.२.७.
प्राविवधक उपसविवत*
सहसत्तचव, अथथ मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, काननू तथा न्त्याय मन्त्रालय
प्रत्ततत्तनत्तध, सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभाग
प्रत्ततत्तनत्तध, नेपाल प्रहरी
प्रत्ततत्तनत्तध, त्तविीय जानकारी इकाई

सदस्य
सयं ोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सयं ोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सयं ोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

५.३ भािी कायघवदशा
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण गने सन्त्दभथमा काननू कायाथन्त्वयन गने प्रमख
ु त्तनकायका
रुपमा सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण अनसु न्त्धान त्तवभागको भत्तू मकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन देहाय अनसु ारको भावी कायथत्तदशा अवलम्वन
गनथ आवश्यक ठात्तनएको छ ।
 सवल काननू ी र संरचनागत त्तवकास, पररमाजथन एवं प्रभावकारी कायाथन्त्वयन गने,
 त्तनदेत्तशका एवं कायथत्तवत्तधहरु तयार गरी लागू गने र कायथप्रत्तिया सरलीकरण गने,
 त्तविीय कारवाही कायथदल (FATF) का त्तसफाररसहरूको पररपालना गने,
 सम्पत्ति शद्धु ीकरण तथा आतङ्कवादी त्तियाकलापमा हुने त्तविीय लगानी त्तनवारण रणनीत्तत तथा कायथयोजनाको
पररमाजथन गरी कायाथन्त्वयन गने,
 सन२् ०१८-२०२० मा हुने पारस्पररक मल्ू याङ्कनको (Mutual Evaluation) पवू थ तयारीका लात्तग रात्तरिय
स्वमल्ू याङ्कनका कायथिमहरू सचं ालन गने
 साझेदारबीच प्रभावकारी समन्त्वय, सहयोग तथा सहकायथको पहल गने,
 Asset Recovery Interagency Network/Asia-Pacific (ARIN/AP) को पयथवेक्षक बन्त्ने।
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 सचू ना संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र त्तवश्ले षण गने प्रणाली त्तवकास, संस्थागत क्षमता र अनसु न्त्धानको प्रभावकाररता

















अत्तभवृत्तद्ध गने,
सचेतनामल
ू क एवं प्रचारप्रसार सम्बन्त्धी प्रवधथनात्मक कायथलाई व्यापक रुपमा अगात्तड बिाउने ।
कसरू जन्त्य सम्पत्ति व्यवस्थापन त्तवभागको स्थापना नभएसम्मको लात्तग उि त्तवभागको कायथसम्पादन गनथ आवश्यक
व्यवस्था त्तमलाउने।
आफ्नै भवनको लात्तग पहल गने ।
कायथसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणाली कायाथन्त्वयनमा ल्याउन पहल गने।
त्तविीय कारवाही कायथदलका ४० वटा त्तसफाररसहरुको पररपालना गने गराउने र नेपालको स्थलगत भ्रमणका िममा
गररएको पारस्पररक मल्ू यांकनबाट औँल्याइएका कमीकमजोरीहरुलाई सधु ार गने, (त्तविीय कारवाही कायथदलका ४०
वटा त्तसफाररसको नेपाली अनवु ाद अनसु चू ी-१ मा उल्लेख गररएको छ ।)
त्तवभागको त्तवद्यमान सगं ठन सरं चनालाई अनसु न्त्धान प्रभावी हुने गरी कायथमल
ू क बनाउने र अनसु न्त्धान बाहेकका
सचेतनामल
ू क, प्रचारात्मक लगायतका कायथहरुमा समेत पयाथप्त ध्यान त्तदने,
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारणका क्षेरमा कायथ गने अन्त्तराथत्तरिय समदु ाय,
साझेदार त्तनकाय एवं सस्ं थाहरुसँग आवश्यक समन्त्वय गरी आपसी त्तहत र सहयोगका त्तवषयमा पारस्पररक समझदारी
कायम गरी सहयोग आदान प्रदान गने ,
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी सम्वन्त्धी अपराधका क्षेरमा उपयोग गररएका नवीन
शैली एवं पद्धत्ततलाई पिा लगाउन सक्ने त्तकत्तसमले त्तवभागको संस्थागत क्षमता अत्तभवृत्तद्ध गने ,
त्तवभागमा कायथरत कमथचारीहरुको त्तवषयसँग सम्वत्तन्त्धत ज्ञान, सक्षमता, सीप, शैली, कौशल र व्यावसात्तयकता अत्तभवृत्तद्ध
गरी कुशल, दक्ष एवं अनसु न्त्धान क्षमता भएका जनशत्ति त्तवकास गने ,
कमथचारीहरुमा उच्च आत्मसम्मान एवं मनोवल कायम राखी काम प्रत्तत उत्प्रेररत गराउन कायथ सम्पादनमा आधाररत
प्रोत्साहन प्रणाली लागू गने ,
कमथचारीहरुलाई सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण र आतङ्कवादी त्तियाकलापमा त्तविीय लगानी त्तनवारण सम्वन्त्धी क्षमता त्तवकासका
त्तनत्तम्त स्वदेशी तथा त्तवदेशी तात्तलम, प्रत्तशक्षणको व्यवस्था गने र ती अवसरहरुको न्त्यायोत्तचत त्तवतरणको व्यवस्था
त्तमलाउने ,
स्वीकृ त दरबन्त्दी अनसु ारका कमथचारीहरुको पदपपत्तू तथ हुने व्यवस्था त्तमलाउने र सबै कमथचारीहरुलाई सचू ना प्रत्तवत्तधमैरी
बनाउने ,
आत्तथथक एवं त्तविीय अपराधका तौर तरीकाहरुमा आएको पररवतथन र प्रत्तवत्तधमा आएको त्तवकासका कारणले पत्तन
त्तवभागमा अनसु न्त्धान कायथका लात्तग आवश्यक त्तवज्ञ/त्तवशेषज्ञ सेवा करारमा त्तलई अनसु न्त्धान कायथलाई थप प्रभावकारी
र नत्ततजामख
ु ी बनाउने तफथ ध्यान त्तदने ,
त्तवभागले अनसु न्त्धान कायथलाई प्रभावकारी बनाउने त्तकत्तसमको सचू ना प्रणालीको त्तवकास गरी सो प्रणालीमाफथ त सचू ना
सक
ं लन, त्तवश्ले षण, प्रशोधन र उपयोग गने र त्तविीय जानकारी इकाइ, अथथ मन्त्रालय अन्त्तगथतका अन्त्य त्तवभागहरु, गृह
मन्त्रालय लगायत अन्त्य सरकारी त्तनकाय, त्तनजी क्षेर र सरोकारवाला त्तनकायहरुबाट त्तनयत्तमत रुपमा सचू ना प्राप्त गने
उपयि
ु सचू ना सञ्जालको त्तवकास गने ।
सम्पत्ति शद्ध
ु ीकरण तथा आतंकवादी त्तियाकलापममा त्तविीय लगानी गने कायथलाई त्तनवारण गने सम्बन्त्धमा नेपालमा
अन्त्तराथत्तरिय /क्षेरीय स्तरमा गरे को प्रत्ततवद्धता, सो बाट त्तसजथना भएको दात्तयत्व, रात्तरिय संवैधात्तनक, काननु ी तथा
न्त्यात्तयक व्यवस्था समेतको बारे मा त्तवस्तृत अध्ययन गने ।
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अनस
ु ूची-१
वित्तीय कायघिाही कायघदलका ४० वसर्ारिसहरू
s= ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0fsf] gLlt tyf
;dGjo M
!= hf]lvd d"Nof+sg tyf hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0f nfu" ug]{
/fi6«x?n] cfˆgf] /fi6«sf] xsdf ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL hf]lvdsf] cj:yf klxrfg, d"Nof+sg tyf jf]w ug{'k5{ / To:tf]
hf]lvd k|efjsf/L ?kdf 36fpg] p2]Zon] hf]lvd d"Nof+sg tyf ;|f]t kl/rfng ug{]
clek|fon] sfd sf/afxL ;+of]hg ug{ lgsfo jf ;+oGq tf]Sg] nufotsf sfd
sf/afxL ug{'k5{ . To:tf] d"Nof+sgsf] cfwf/df /fi6«n] ;DklQ z'4Ls/0f tyf
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ug]{ sfo{ 36]sf] jf lgjf/0f ePsf] ;'lglZlrt
ug{sf] nflu klxrfg ul/Psf] hf]lvdsf] cg'kftdf hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0f nfu"
ug'{k5{ . ljQLo sf/afxL sfo{bnsf ;a} l;kmfl/;sf] xsdf hf]lvddf cfwfl/t
pkfosf] sfo{fGjog ug{ / ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo
nufgL lgjf/0f k|0ffnLdf ;|f]t, ;fwgsf] k|efjsf/L ljt/0f ug]{ ;DaGwdf of]
b[li6sf]0f Pp6f dxTjk"0f{ cfwf/ x'g'k5{ . pRr hf]lvd klxrfg u/]sf]df
/fi6«x?n]] cfkm"n] ckgfPsf] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo
nufgL lgjf/0f k|0ffnL k"0f{tof ;xL ?kdf To:tf] hf]lvd ;Daf]wg ug{ ;jn ePsf]
;'lglZrt ug'{k5{ . Go"g hf]lvd klxrfg u/]sf]df /fi6«x?n]] s]xL lglZrt zt{df
ljQLo sf/afxL sfo{bnsf l;kmfl/; sfof{GjognfO{ ;/nLs[t pkfo nfu" ug]{
lg0f{o ug{ ;S5g\ .
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf] hf]lvd
klxrfg, d"Nof+sg / Go"gLs/0f ug{ ljQLo ;+:yf tyf tf]lsPsf u}/ljQLo
k]zfsdL{ jf Joj;foLx?n] k|efjsf/L sfd sf/afxL ug{'kg{] u/L Joj:yf ug{' kg{]5
.
@= /fli6«o ;xof]u / ;dGjo
/fi6«x?n] klxrfg u/]sf hf]lvdåf/f ;"lrt ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL lgjf/0f ;DaGwL /fli6«o gLlt cjnDag u/L ;f]sf] lgoldt ?kdf
k'g/fjnf]sg ug{'k5{ / To:tf] gLltsf] ;DaGwdf ;dGjosf] nflu s'g} Ps lgsfo jf
cGo lhDd]jf/ ;+oGq tf]Sg'k5{ .
/fi6«x?n] gLlt lgdf{tf, ljQLo hfgsf/L OsfO{, sfg"g sfof{Gjog ug]{ lgsfo,
;'kl/j]Ifs tyf gLlt lgdf{0f / kl/rfng txdf /x]sf cGo ;DalGwt ;Ifd lgsfox?df
;DklQ z'4Ls/0f, cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL tyf cfd ljgf;sf/L
xftxltof/sf] lj:tf/df x'g] nufgL lj?4 n8\g] gLlt / lqmofsnfksf] ljsf; tyf
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sfof{Gjogsf] ;DaGwdf /fli6«o txdf Ps csf{nfO{ ;xof]u ug{ / pko'{Qmfg';f/
;dGjo ug{ cfjZos kg{] k|efjsf/L ;+oGq ljBdfg /x]sf] ;'lglZrt ug'{k5{ .
v=

;DklQ z'4Ls/0f / hkmt
#= ;DklQ z'4Ls/0fsf] ck/fw
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0fnfO{ leofgf dxf;lGw / kfn]df]{ dxf;lGwsf]
cfwf/df ck/fwsf] ?kdf kl/eflift ug'{k5{ . ;Da4 s;"/sf] km/flsnf] bfo/f ;dfj]z
ug]{ p2]Zon] /fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0fsf] ck/fwnfO{ ;a} uDeL/ ck/fwsf]
xsdf nfu" ug'{k5{ .
$= hkmt tyf cNksfnLg pkfox?
/fi6«x?sf] ;Ifd lgsfon] lgbf]{if t]:f|f] kIfsf] clwsf/df k|lts"n k|efj gkg]{
u/L] b]xfosf ;DklQ /f]Ssf, lgoGq0f / hkmt ug{;Sg] u/L leofgf dxf;lGw,
kn]df]{ dxf;lGw / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL bdg ;DaGwL
dxf;lGwdf Joj:yf ul/P ;/xsf sfg"gL pkfo nufotsf pkfox? cjnDag ug'{k5{
M–
-s_ z'4Ls/0f ul/Psf] ;DklQ,
-v_ ;DklQ z'4Ls/0fsf] s;"/ jf ;Da4 s;"/ ug{df k|of]u ul/Psf] jf k|of]u
ug{ vf]lhPsf] s;"/hGo ;DklQ jf ;fwg,
-u_ cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf] nflu jf cftÍsf/L sfo{ jf cftÍjfbL
;+u7gn] k|of]u u/]sf] jf k|of]u ug{ vf]h]sf] jf k|of]u ug{
5'6\ofOPsf] ;DklQ, jf
-3_ To:t} d"No a/fa/sf] cGo ;DklQ .
To:tf pkfox?df /fi6«x?sf] ;Ifd lgsfon] b]xfosf sfo{ ;d]t ug{ ;Sg] Joj:yf
klg ;dfj]z ug'{k5{ M -s_ hkmt x'g] ;DklQ vf]Hg], klxrfg ug]{ / d"NofÍg
ug]{, -v_ ;DklQsf] s'g} sf/f]af/, :yfgfGt/0f jf lgM;u{ ug{] sfo{ /f]Sgsf]
nflu To:tf] ;DklQ /f]Ssf jf lgoGq0f ug]{ h:tf cGt/sflng sfg"gL pkfo
cjnDag ug]{, -u_ hkmt x'g] ;DklQ /f]Ssf jf lgoGq0f jf k|flKt ug]{ /fHosf]
;Ifdtfdf k|lts"n k|efj kfg]{ sfd sf/afxL lgjf/0f jf jb/ ug]{, -3_ cGo s'g}
pko'Qm cg';GwfgfTds pkfo cjnDag ug]{ .
cfkm\gf] /fli6«o sfg"gsf l;¢fGtx? cg's'n x'g] xb;Dd kmf}hbf/L cleof]u
k|dfl0ft geO{sg hkmt x'g;Sg] To:tf] s;"/hGo ;DklQ jf ;fwg hkmt -lagf
cleof]udf cfwfl/t hkmt_ ug{ ;Sg] jf hkmt x'g] egL bfjL ul/Psf] ;DklQsf]
j}w pTklQ s;"/bf/n] k|dfl0ft ug'{ kg]{ Joj:yf ug]{ pkfox? cjnDag ug]{
tkm{ /fi6«x?n] ljrf/ ug'{k5{ .
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u=

cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL / cfdljgf;sf/L xftxltof/sf] lj:tf/df
x'g] nufgL
%= cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL ck/fw
/fi6«x?n] cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL bdg ;DaGwL dxf;lGwsf]
cfwf/df cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLnfO{ ck/fwsf] ?kdf kl/eflift
ug'{k5{, / cftÍsf/L sfo{df ljQLo nufgLnfO{ dfq geO{ s'g} ljz]if cftÍsf/L
sfo{ jf sfo{x?;Fu ;DaGw gePsf cftÍjfbL ;+u7g / cftÍsf/L JolQmnfO{
ug{] ljQLo nufgLnfO{ ;d]t ck/fwsf] ?kdf kl/eflift ug'{k5{ . /fi6«x?n] To:tf
ck/fwnfO{ ;DklQ z'4Ls/0f ck/fwsf] ;Da4 s;"/sf] ?kdf kl/eflift ul/Psf]
;'lglZrt ug'{k5{ .
^= cftÍjfb / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL;Fu ;DalGwt nlIft ljQLo
sf/afxL M
/fi6«x?n] cftÍjfb / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf] lgoGq0f / bdg
;DaGwL ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo ;'/Iff kl/ifb\sf] k|:tfjsf] kl/kfngf ug{ nlIft
ljQLo sf/afxL k|0ffnLsf] sfof{Gjog ug'{k5{ . oL k|:tfjx?n] /fi6«x?nfO{ !_ ;+o'Qm /fi6« ;+3sf] a8fkqsf] kl/R5]b & cGtu{t ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo
;'/Iff kl/ifb\n] lbPsf] clwsf/åf/f lgwf{/0f ul/Psf] k|:tfj g+ !@^& -!(((_ /
To;sf kl5sf k|:tfjx?af6 jf, -@_ k|:tfj g+ !#&# -@))!_ adf]lhd sf]if jf cGo
;DklQ lagf s'g} l9nfO{ /f]Ssf ug{ / tf]lsPsf] s'g} JolQm / lgsfonfO{ jf
lghsf] lxtsf] nflu k|ToIf jf ck|ToIf ?kdf To:tf] sf]if jf ;DklQ pknAw
gu/fOPsf] ;'lglZrt ug]{ bfloTj l;h{gf u/]sf 5g\ .
&=

cfdljgf;sf/L xftxltof/sf] lj:tf/df x'g] nufgL;Fu ;DalGwt nlIft
ljQLo sf/afxL
/fi6«x?n] cfd ljgf;sf/L xftxltof/sf] lj:tf/df x'g] nufgL lgjf/0f, bdg / cj/f]w
;DaGwL ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo ;'/Iff kl/ifb\sf] k|:tfjsf] kl/kfng ug{ nlIft
ljQLo sf/afxL sfof{Gjog ug'{ k5{ . oL k|:tfjx?n] ;+o'Qm /fi6« ;+3sf]
a8fkqsf] kl/R5]b & cGtu{t ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo ;'/Iff kl/ifb\n] tf]s]sf] jf
;f]sf] clVtof/L cGtu{tsf] s'g} JolQm jf lgsfonfO{ jf ltgsf] lxtsf] nflu k|ToIf
jf ck|ToIf ?kdf s'g} sf]if jf cGo ;DklQ pknAw gu/fOPsf] ;'lglZrt ug]{ /
To:tf JolQm jf lgsfosf] sf]if jf ;DklQ lagf s'g} l9nfO{ /f]Ssf ug'{kg]{
/fi6«x?sf] bfloTj l;h{gf u/]sf 5g\ .
*= u}/gfkmfd"ns ;+u7g
/fi6«x?n] cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL b'?kof]u ug{ hf]lvdo'Qm
u}/gfkmfd"ns ;+u7g;Fu ;DalGwt sfg"g / lgodx? kof{Kt eP gePsf]
k'g/fjnf]sg ug'{k5{ . /fi6«x?n] hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0faf6 To:tf
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u}/gfkmfd"ns ;+:yfx?nfO{
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf]
b'?kof]uaf6 arfpg b]xfosf nufot k|lta4 / ;dfg'kflts pkfo cjnDag ug'{k5{
M
-s_ cftÍsf/L ;+u7gåf/f To:tf ;+u7gx? j}w lgsfosf] ?kdf b'?kof]u ug{
g;lsg],
-v_ ;DklQ /f]Ssf ug{] pkfoaf6 pDsg] ;d]t p2]Zon] cftÍsf/L sfo{df
ljQLo nufgL ug]{ sfo{sf] dfWodsf] ?kdf To:tf ;+u7gx?nfO{ j}w
lgsfosf] ?kdf b'?kof]u ug{ g;lsg], /
-u_ uf]Ko ?kdf kl/jt{g ul/Psf] sf]if n'sfO{ jf l5kfO{ j}w agfpg]
p2]Zon] cftÍsf/L ;+u7gn] b'?kof]u ug{ g;Sg] .
3=

lg/f]wfTds pkfo
(= ljQLo ;+:yfsf] uf]klgotf ;DaGwL sfg"g
/fi6«x?n] ljQLo ;+:yfsf] uf]kgLotf ;DaGwL sfg"gn] ljQLo sf/afxL
sfo{bnsf] l;kmfl/; sfof{Gjogdf /f]sfj6 gug]{ s'/f ;'lglZrt ug'{k5{ .

u|fxssf] klxrfg / clen]v ;+/If0f
!)= u|fxssf] klxrfg
ljQLo ;+:yfx?n] a]gfdL vftf jf :ki6 ?kdf sfNklgs gfddf vftf ;~rfng ug{
gkfpg] u/L lgif]w ug'{k5{ .
b]xfosf] cj:yfdf ljQLo ;+:yfx?n] u|fxssf] klxrfg ug'{k5{ M
-!_ Jofkfl/s ;DaGw :yfkgf ubf{,
-@_
cfsl:ds ?kdf b]xfo adf]lhd sf/f]af/ ubf{ M -s_ tf]lsPsf]
pko'Qm ;Ldf eGbf dfly -!%,))). cd]l/sL 8n/÷o"/f]_ jf, -v_
l;kmfl/; !^ sf] JofVofTds l6Kk0fLdf ;d]l6Psf kl/l:yltdf ePsf
To:tf jfo/ 6«fG;km/,
-#_ ;DklQ z'4Ls/0f jf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ePsf]
cfz+sf ePdf, jf
-$_ klxn] lnPsf] u|fxs klxrfgsf] tYof+ssf] ;Totf jf kof{Kttfsf] af/]df
ljQLo ;+:yfnfO{ z+sf ePdf .
ljQLo ;+:yfn] ;~rfng ug]{ u|fxssf] klxrfg -s:6d/ 8\o" l8lnh]G;_ sf] Joj:yf
sfg"gdf ul/Psf] x'g'k5{ eGg] l;4fGt 5 . k|To]s /fi6«n] sfg"gåf/f jf nfu"
ug{ ;lsg] ;fwgåf/f s;/L u|fxssf] klxrfg -s:6d/ 8\o" l8lnh]G;_ ug{ ;lsG5
eGg] s'/fsf] lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 .
u|fxssf] klxrfg -s:6d/ 8\o" l8lnh]G;_ ug{ cjnDag ul/g] pkfo b]xfo
adf]lhd 5g\M
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-s_ u|fxssf] klxrfg ug]{ / To:tf] u|fxssf] klxrfgnfO{ ljZj;gLo, :jtGq
b:tfj]hsf] ;|f]t, tYofFs / ;"rgfsf] k|of]u u/L hfFr ug]{,
-v_ jf:tljs wgL klxrfg / To:tf] jf:tljs wgLsf] klxrfg hfFr ug{ plrt
pkfo ckgfpg] h;n] ubf{ jf:tljs wgL sf] xf] eGg] s'/fdf ljQLo
;+:yf ;Gt'i6 x'g ;sf];\ . sfg"gL JolQm / sfg"gL k|aGwsf] xsdf
u|fxssf] :jfldTj / lgoGq0f ;+/rgfsf] af/]df ljQLo ;+:yfnfO{
hfgsf/L x'g ;Sg] pkfo ;d]t ;dfj]z ug{],
-u_
Jofkfl/s ;DaGwsf] k|of]hg / nlIft k|s[lt a'‰g cfjZos /
pko'Qm ;"rgf k|fKt ug{],
-3_ u|fxssf ;DaGwdf cfkm";Fu /x]sf] hfgsf/L lghsf] Joj;fo jf
hf]lvd ;DaGwL ljj/0f / cfjZostf cg';f/ sf]ifsf] ;|f]t cg'?k sf/f]af/
eP gePsf] ;'lglZrt ug{ lgh;Fu Jofj;flos ;DaGw sfod /x];Dd
lg/Gt/ u|fxs klxrfg -cguf]Oª s:6d/ 8\o" l8lnh]G;_ ug]{ .
ljQLo ;+:yfx?n] dflysf a'Fbf -s_ b]lv -3_ cGtu{t ;a} u|fxssf] klxrfg s:6d/ 8\o" l8lnh]G;_ sf pkfo nfu" ug{' kg{]5 . t/ ljQLo ;+:yfx?n]
l;kmfl/; ! / of] l;kmfl/;sf] JofVofTds l6Kk0fL adf]lhd hf]lvddf cfwfl/t
b[li6sf]0f ckgfO{ To:tf pkfosf] xb lgwf{/0f ug'{kg{]5 .
ljQLo ;+:yfx?n] Jofkfl/s ;DaGw :yfkgf ubf{ jf ;f] cl3 jf cfsl:ds ?kdf
cfpg] u|fxs;Fu sf/f]af/ ;~rfng ubf{ u|fxs / jf:tljs wgLsf] klxrfg / ;f]sf]
hfFr ug{'k5{ . ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf]
hf]lvd k|efjsf/L ?kdf Jojl:yt ul/Psf] / Joj;fosf] ;fdfGo ;~rfngdf cj?4 ug{
cfjZos gePsf] cj:yfdf /fi6«x?n] To:tf ljQLo ;+:yfnfO{ ;DaGw :yfkgf
eO;s]kl5 dgfl;a ?kn] Jojxfl/s x'g] u/L oyfzSo l56f] hfFr ul/;Sg' kg{]
u/L cg'dlt lbg ;Sg]5g\ .
ljQLo ;+:yfx?n] ckgfpg'kg{] dfly v08 -s_ b]lv -3_ df plNnlvt zt{x?
-hf]lvddf cfwfl/t b[li6sf]0fsf] cfwf/df pkfox?sf] pko'Qm ;+zf]wgsf]
clwgdf /xL_ kl/kfng ug{ c;Ifd ePsf] cj:yfdf To:tf ljQLo ;+:yfn] vftf
;~rfng ug{, Jofj;flos ;DaGw k|f/De ug{' jf sf/f]af/ ug'{ xF'b}g jf
Jofj;flos ;DaGw cGTo ug'{k5{, / To:tf u|fxssf] ;DaGwdf z+sf:kb
sf/f]af/ ;DaGwL k|ltj]bg lbg] tkm{ ljrf/ ug'{k5{ .
oL zt{x? ;a} gofF u|fxsx?sf] xsdf nfu" ug'{k5{ . ljQLo ;+:yfx?n] oL
zt{x? tflTjs ?kdf / hf]lvdsf] cfwf/df ljBdfg u|fxsx?sf] xsdf ;d]t nfu"
ug'{k5{ . ;fy} ljBdfg ;DaGwsf af/]df pko'Qm ;dodf u|fxssf] klxrfg
ug{'k5{ .
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!!= clen]v /fVg]
;Ifd lgsfoaf6 cg'/f]w ul/Psf ;"rgfx? l56f] 5l/tf] tj/n] pknAw u/fpg ;Sg]
u/L ljQLo ;+:yfx?n] b'j} cfGtl/s / cGt/f{li6«o sf/]af/ ;DaGwL ;a} cfjZos
clen]v sDtLdf kfFr jif{;Dd b'?:t /fVg'k5{ . cfjZostfg';f/ kmf}hbf/L
sfo{sf] cleof]hgsf] nflu k|df0f pknAw u/fpg] p2]Zon] To:tf clen]vx?
JolQmut sf/f]af/sf] k'glg{df{0f -s'g} d'b|f ;dfj]z ePsf] eP ;f] d'b|fsf]
k|sf/ / kl/df0f ;d]t_ ug{ ;lsg] u/L kof{Kt x'g'k5{ .
ljQLo ;+:yfx?n] u|fxs klxrfgsf pkfox?åf/f k|fKt ul/Psf ;a} clen]vx? h:t}, /fxbfgL, kl/rokq, ;jf/L rfns cg'dltkq jf To:t} k|sf/sf sfuhft h:tf ;/sf/L
klxrfgsf clen]v jf k|lt_, n]vf ;DaGwL sfuhft, kmfOn / Jofkfl/s kqfrf/
Pj+ ljZn]if0f ul/Psf] eP ;f]sf] glthf -h:t}, hl6ntf / c:jefljs 7"nf sf/f]af/sf]
p2]Zo / e"ldsf :yflkt ug{ ul/Psf ;f]wk'5_ Joj;flos ;DaGw ;dfKt ePsf]
ldltn] jf cfsl:ds sf/f]af/ ePsf] ldltn] sDtLdf kfFr jif{;Dd ;'/lIft /fVg'k5{ .
ljQLo ;+:yfx?n] sf/f]af/sf] clen]v / u|fxssf] klxrfg -s:6'd/ 8\o" l8lnh]G;_
sf] pkfoåf/f k|fKt ul/Psf ;"rgfx? ;'/lIft /fVg'kg{] u/L sfg"gL Joj:yf
ug{'k5{ .
u|fxssf] klxrfg -s:6d/ 8\o" l8lnh]G;_ sf] ;"rgf / sf/f]af/sf] clen]v
pko'Qm lgsfo dfkm{t /fli6«o ;Ifd lgsfonfO{ pknAw u/fpg' k5{ .
ljz]if u|fxs / lqmofsnfksf nflu cltl/Qm pkfox?
!@= pRr kb:y JolQmx?
ljQLo ;+:yfx?n] pRr kb:y ljb]zL JolQmx? -u|fxs jf jf:tljs wgL_ sf]
;DaGwdf, u|fxssf] klxrfg -s:6'd/ 8\o" l8lnh]G;_ sf] cltl/Qm b]xfosf
sfo{ ug{'k5{ M
-s_ u|fxs jf jf:tljs wgL pRr kb:y JolQm xf] jf xf]Og eGg] s'/fsf]
lgwf{/0f ug{ pko'Qm hf]lvd Joj:yfkg k|0ffnL :yflkt ug]{
-v_ To:tf] Joj;flos ;DaGw :yfkgf ug{ -jf ljBdfg u|fxssf] lg/Gt/tfsf]
nflu_ pRr Joj:yfkgsf] cg'dlt k|fKt ug]{,
-u_ ;DklQsf] :f|f]t / sf]ifsf] ;|f]t :Yfflkt ug{ d'gfl;a pkfo cjnDag
ug{], /
-3_ Jofkfl/s ;DaGwsf] j[xt\ lg/Gt/ cg'udg ug{] .
ljQLo ;:+yfx?n] s'g} u|fxs jf jf:tljs wgL :jb]zL pRr kb:y JolQm xf] jf lgh
cGt/f{li6«o ;+u7gsf] of To:tf] ;+u7gsf] vf; sfdsf] lhDd]jf/L lnPsf]
JolQm xf] jf xf]Og eGg] s'/fsf] lgwf{/0f ug{ d'gfl;a pkfox? cjnDag
ug{'k5{ . To:tf]] JolQm;Fu pRr hf]lvdo'Qm Jofj;flos ;DaGw ePsf]
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v08df ljQLo ;+:yfx?n] cg'R5]b -v_, -u_ / -3_ df pNn]v ul/Psf pkfox?
cjnDjg ug'{k5{ .
pRr kb:y ;a} lsl;dsf JolQmx?sf xsdf nfu" x'g] zt{x? To:tf JolQmsf
kl/jf/sf ;b:o jf lgs6 ;DaGw ePsf JolQmx?sf xsdf klg nfu" x'g]5g\ .
!#= s/:kf]G8]G6 -k|ltlglw_ a}+lsË
;Ldfkf/ s/:kf]G8]G6 a}+lsË / o:t} cGo ;DaGwsf jf/]df ljQLo ;+:yfx?n]
;fdfGo u|fxs klxrfgsf pkfox?sf cltl/Qm b]xfosf sfo{ ug{'k5{M
-s_ /]:kf]G8]G6 ;+:yfsf] Joj;fosf] k|s[lt k"0f{ ?kn] a'‰g / To:tf]
;+:yf lj?4 ;DklQ z'4Ls/0f jf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL
;DaGwL jf lgodgsf/L sf/jfxL rn] jf grn]sf] s'/f nufot ;f] ;+:yfsf]
Voflt ;fj{hlgs ?kdf pknAw ;"rgfsf cfwf/sf lgwf{/0f ug{ To:tf]
;+:yfsf] af/]df kof{Kt ;"rgf, hfgsf/L ;+sng ug{],
-v_ /]:kf]G8]G6 ;+:yfsf] ;DkQL z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL lgjf/0f lgoGq0f k|0ffnLsf] d"Nof+sg ug]{,
-u_ gofF s/]:kf]G8]G6 ;DaGw :yfkgf ug'{ k"j{ pRr Joj:yfkgaf6
cg'dlt k|fKt ug]{,
-3_ k|To]s ;+:yfsf] cf–cfˆgf] lhDd]jf/L :ki6 ?kdf a'‰g], /
-ª_ vftf dfkm{t ul/g] e'QmfgLsf] ;Gbe{df, /]:kf]G8]G6 a}+sn]
s/]:kf]G8]G6 a}+ssf] vftfdf k|ToIf kx'Fr ePsf] u|fxssf] klxrfg
u/]sf] s'/fdf ;Gt'i6 x'g], / To:tf] a+}sn] cg'/f]w ul/Psf] avt
;Da4 u|fxssf] klxrfg ;DaGwL ;"rgf s/]:kf]G8]G6 a}+snfO{
pknAw u/fpg ;Ifd /x]sf] s'/fdf ;Gt'i6 x'g] .
ljQLo ;+:yfx?n] z]n a}+s;Fu s/]:kf]G8]G6 a}+lsÍ ;DaGw /fVg jf To:tf]
;DaGwnfO{ lg/Gt/tf lbg gkfpg] u/L lgif]w ug'{ k5{ . ljQLo ;+:yfx?
/]:kf]G8]G6 ;+:yfn] cfkm\gf] vftf z]n a}+snfO{ k|of]u ug{ cg'dlt
glbPsf] s'/fdf :jo+df ;Gt'i6 x'g'k5{ .
!$= d'b|f jf d"No :yfgfGt/0f ;]jf
/fi6«x?n] d'b|f jf d"No :yfgfGt/0f ;]jf k|bfg ug]{ k|fs[lts jf sfg"gL
JolQmx?n] Ohfhtkq k|fKt u/]sf jf btf{ ePsf / ljQLo sf/afxL sfo{bnsf]
l;kmfl/;df cfXjfg ul/Psf ;Da4 pkfox?sf] kl/kfngf ;'lglZrt ug{] k|efjsf/L
cg'udg k|0ffnLsf] cwLgdf /x]sf] ;'lglZrt ug{] pkfox? cjnDag ug'{k5{ .
/fi6«x?n] Ohfht glnO{ jf btf{ gu/fO{ d'b|f jf d"No :yfgfGt/0fsf] sfd ug]{
k|fs[lts jf sfg"gL JolQmsf] klxrfg ug{] / pko'Qm sf/afxL x'g] Joj:yf
ug'{k5{ .
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Ph]G6sf] ?kdf sfd ul//x]sf] s'g} klg sfg"gL jf k|fs[lts JolQmn] ;Ifd
lgsfoåf/f Ohfhtkq k|fKt u/]sf] jf ;f] lgsfodf To:tf] JolQm btf{ ePsf]
x'g'k5{, jf d'b|f jf d"No :yfgfGt/0fsf] ;]jf k|bfosn] cfkm\gf Ph]G6sf] jf
d'b|f jf d"No :yfgfGt/0fsf] ;]jf k|bfossf] ;"rL ;Ifd lgsfoåf/f kxF'rof]Uo
x'g] u/L b'?:t cj:yfdf /fVg' kg]{5 . /fi6«x?n] Ph]G6 dfkm{t d'b|f jf d"No
:yfgfGt/0f ;]jf k|bfosnfO{ ;DkQL z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL lgjf/0f sfo{qmddf ;dfj]z ug{ / tL sfo{qmdsf] kl/kfngfsf]
cg'udg u/]sf] ;'lglZrt ug{sf] nflu pkfox? cjnDag ug'{k5{ .
!%=gofF k|ljlwx?
/fi6«x? / ljQLo ;+:yfx?n] -s_ gofF pTkfbgsf] ljsf; / gofF ljt/0f ;+oGq
nufotsf gofF Jofkfl/s cEof;, / -v_ gofF / k"j{jt b'j} pTkfbgsf] nflu gofF
jf ljsl;t k|ljlwsf] k|of]usf ;DaGwdf pTkGg x'g;Sg] ;DklQ z'4Ls/0f jf
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf] hf]lvdsf] d"Nof+sg / klxrfg
ug'{k5{ .
ljQLo ;+:yfsf] xsdf To:tf] hf]lvdsf] d"Nof+sg gofF pTkfbg, Jofkfl/s
cEof; jf gofF jf ljsl;t k|ljlwsf] k|of]u ug'{ eGbf klxn] ug'{k5{ . To:tf
;+:yfn] To:tf] hf]lvd 36fpg / Joj:yfkg ug{ d'gfl;a pkfo cjnDag ug'{k5{ .
!^=jfo/ 6«fG;km/
/fi6«x?n] ljQLo ;+:yfx?n] cfjZos / ;xL ;|f]tsf ;"rgf tyf jfo/ 6«fG;km/ /
;DalGwt ;Gb]z ;DaGwL cfjZos lxtu|fxL ;"rgf ;dfj]z u/]sf] / e'QmfgL
>[+vnfe/ jfo/ 6«fG;km/ / ;DalGwt ;Gb]z ;DaGwL hfgsf/L /fv]sf]
;'lglZrt ug'{k5{ .
/fi6«x?n] ljQLo ;+:yfx?n] cfjZos ;|f]tbftf jf lxtflwsf/L ;"rgf sfod
g/fVg]x?sf] klxrfg ug{] k|of]hgsf] nflu jfo/ 6«fG;km/sf] cg'udg u/]sf] /
pko'Qm pkfosf] cjnDag u/]sf] ;'lglZrt ug'{k5{ .
/fi6«x?n] cftÍjfb / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f ;DaGwL
k|:tfj g+ !@^& -!(((_ / To; kl5sf k|:tfjx? tyf k|:tfj g+= !#&# -@))!_ h:tf
;+o'Qm /fi6« ;+3 ;'/Iff kl/ifb\sf] k|:tfjdf pNn]v ul/Psf lhDd]jf/Lx? cg';f/
ljQLo ;+:yfx?n] jfo/ 6«fG;km/sf] k|lqmofsf] ;Gbe{df /f]Ssfsf] sf/afxL
u/]sf] / lgwf{l/t JolQm / lgsfo;Fu sf/f]af/ ug{ gkfpg] u/L lgif]w ul/Psf]
;'lglZrt ug'{k5{ .
lge{/tf, lgoGq0f / ljQLo ;d"x
!&= t];|f] kIf;Fusf] lge{/tf
/fi6«x?n] l;kmfl/; !) df plNnlvt u|fxs klxrfgsf pkfox? ;DaGwL v08 -s_
b]lv -u_ ;Ddsf sfd ug{ jf Joj;fo z'? ug{ t]:f|f] kIfdf lge{/ x'g;Sg] u/L
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ljQLo ;+:yfx?nfO{ cg'dlt lbg ;S5g\ . t/ b]xfodf plNnlvt dfkb08x? eg]
k"/f ug'{k5{ . To:tf] lge{/tfsf] cg'dlt lbOPsf] cj:yfdf u|fxssf] klxrfg
;DaGwL pkfo nfu" ug{] clGtd lhDd]jf/L t];|f] kIf;Fu lge{/ /xg] ljQLo
;+:yfx?df lglxt /xGf]5 .
o; ;DaGwdf k"/f ug'{kg]{ dfkb08 b]xfo adf]lhd 5g\ M
-s_ t];|f] kIf;Fu lge{/ /x]sf] ljQLo ;+:yfn] l;kmfl/; !) df plNnlvt
u|fxs klxrfgsf pkfox? ;DaGwL v08 -s_ b]lv -u_ ;Fu
;DalGwt cfjZos ;"rgfx? t'?Gt k|fKt ug'{k5{ .
-v_ ljQLo ;+:yfx?n] u|fxssf] klxrfg ;DaGwL tYofÍ / u|fxssf]
klxrfgsf] nflu cfjZos kg{] cGo ;Da4 b:tfj]h cg'/f]w ugf{ ;fy
lagf s'g} l9nfO{ t];|f] kIfaf6 pknAw u/fOg] s'/fdf cfk"m
;Gt'i6 x'g kof{Kt sbd rfNg'k5{ .
-u_ ljQLo ;+:yfx? t]:f|f] kIfsf] lgodg, ;'k/Lj]If0f jf cg'udg ul/Psf]
;DaGwdf / l;kmfl/; !) / !! cg'?k u|fxssf] klxrfg / clen]v
;+/If0f ;DaGwL zt{ kl/kfngfsf] nflu t];|f] kIfn] pkfo cjnDjg
u/]sf] s'/fdf :jo+df ;Gt'i6 x'g'k5{ .
-3_ To:tf] zt{ k"/f ug{] t];|f] kIf s'g d'n'sdf cfwfl/t x'g;S5 egL
lgwf{/0f ubf{ /fi6«x?n] /fi6«sf] hf]lvdsf] txsf ;DaGwdf
pknAw ;"rgfnfO{ b[li6ut ug'{k5{ .
s'g} ljQLo ;+:yf Pp6} ljQLo ;d"xsf] kIf /x]sf] t];|f] kIf;Fu lge{/ /x]sf]df
tyf -!_ To:tf] ;d"xn] l;kmfl/; !), !!, !@ cg'?ksf] u|fxssf] klxrfg / clen]v
;+/If0f ;DaGwL zt{ / l;kmfl/; !* cg';f/sf] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4sf sfo{qmd nfu" u5{, / -@_ ;Ifd lgsfoaf6
tL u|fxssf] klxrfg / clen]v ;+/If0f zt{sf] k|efjsf/L sfof{Gjog ul/G5 /
;d"xut txdf ;DklQ z'l4s/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4sf
sfo{qmdsf] ;'k/Lj]If0f ul/G5 eg] ;DalGwt ;Ifd lgsfon] ljQLo ;+:yfn]
o;sf] ;d"xut sfo{qmd dfkm{t dfly plNnlvt v08 -v_ / -u_ cGtu{tsf
pkfox? nfu" u/]sf] s'/f ljrf/ ug{ ;S5 / ;f] ;d"x ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4sf gLltx?åf/f /fi6«df /x]sf] pRr hf]lvdnfO{
kof{Kt tl/sfn] sd ul/Psf] cj:yfdf lge{/tfsf] nflu v08 -3_ cfjZos k"j{ zt{
xf]Og eGfL lg0f{o ug{ ;S5 .
!*= cfGtl/s lgoGq0f tyf ljb]ZfL zfvf / ;xfos ;+:yfx?
ljQLo ;+:yfx?n] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL
lj?4sf sfo{qmdx? sfof{Gjog ug'{kg]{ u/L Joj:yf ug{'k5{ . ljQLo
;d"xx?n] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f ug{]
k|of]hgsf] nflu ;f] ;d"xleq gLltx? / ;"rgf cfbfg k|bfg ug]{ sfo{ljlw ;d]tsf
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;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4sf ;d"xut
sfo{qmdx? sfof{Gjog ug'{kg]{ u/L Joj:yf ug{'k5{ .
ljQLo ;+:yfx?n] cfˆgf ljb]zL zfvf tyf cfˆgf] ax'dt :jfldTj ePsf] ;xfos
;+:yfn] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4sf
sfo{qmd dfkm{t ljQLo sf/afxL sfo{bnsf] l;kmfl/; sfof{Gjog ug{]
;DaGwL cfˆgf] d'n'ssf] zt{;Fu cg's"n x'g] u/L ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgoGq0f ;DaGwL pkfox? ckgfPsf] ;'lglZrt
ug'{kg{] u/L Joj:yf ug{'k5{ .
!(= pRr hf]lvdo'Qm /fi6«x?
ljQLo ;+:yfx?n] ljQLo sf/afxL sfo{bnn] tf]s] adf]lhdsf /fi6«sf ljQLo
;+:yf / k|fs[lts tyf sfg"gL JolQm;Fusf] Jofkfl/s ;DaGw / sf/f]af/sf xsdf
j[xt\ u|fxs klxrfgsf pkfox? nfu" ug'{kg]{ u/L Joj:yf ug'{k5{ . cjnDag
ul/Psf] j[xt\ u|fxs klxrfgsf pkfo k|efjsf/L x'g'sf] ;fy} hf]lvd cg'?ksf]
;dfg'kflts x'g'k5{ .
/fi6«x? ljQLo sf/afxL sfo{bnn] lglb{i6 u/]sf] cj:yfdf pko'Qm k|lt/f]wL
pkfo cjnDag ug{ ;Ifd x'g'k5{ . /fi6«x? ljQLo sf/afxL sfo{bnn]] lglb{i6
gu/]sf] cj:yfdf klg :jtGq ?kdf pko'Qm k|lt/f]wL pkfo cjnDag ug{ ;d]t ;Ifd
x'g'k5{ . To:tf k|lt/f]wL pkfox? k|efjsf/L x'g'sf] ;fy} hf]lvd cg'?ksf]
;dfg'kflts x'g'k5{ .
z+sf:kb sf/f]af/sf] k|ltj]bg
@)= z+sf:kb sf/f]af/sf] k|ltj]bg
s'g} ljQLo ;+:yfnfO{ s'g} /sd cfk/flws lqmofsnfkaf6 k|fKt x'g cfPsf] jf
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ul/g] ljQLo nufgL;Fu ;DalGwt xf] eGg] nfu]df jf
To:tf] s'/fdf ljZjf; ug'{ kg]{ pko'Qm cfwf/ / sf/0f ePdf To;sf] oyfy{
k|ltj]bg sfg"g adf]lhd ljQLo hfgsf/L OsfO{nfO{ lbg'k5{ .
@!= hfgsf/L lbg] / uf]kgLotf
ljQLo ;+:yf, ltgsf ;+rfns, clws[t tyf sd{rf/Lx?nfO{ M
-s_ s:tf] k|sf/sf] cfk/flws lqmofsnfk ePsf] xf] eGg] s'/f olsg ;fy
yfxf gkfPsf] / jf:tjdf u}/sfg"gL lqmofsnfk x'g uPsf] jf guPsf]
h] eP tfklg ltgLx?n] z+sf:kb s'/fsf] hfgsf/L c;n dg;fon] ljQLo
hfgsf/L OsfO{df lbPsf] cj:yfdf ltgLx?nfO{ s/f/ jf s'g} sfg"gL,
lgodgsf/L jf k|zf;sLo Joj:yfåf/f ;"rgf k|s6 ug{ nufOPsf] s'g}
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k|ltaGw pNn+3g eP afkt s'g} klg b]jfgL tyf kmf}hbf/L
bfloTjaf6 pgLx?nfO{ sfg"g adf]lhd ;+/If0f ul/g' k5{, /
-v_ z+sf:kb sf/f]af/ ;DaGwL k|ltj]bg jf tT;DaGwL ;"rgf jf ljQLo
hfgsf/L OsfO{df /x]sf tYo Pj+ ;"rgf v'nf;f ug{ gkfpg] u/L
sfg"gåf/f lgif]w ug{'k5{ .
tf]lsPsf] u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foL
@@=u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLM u|fxssf] klxrfg
l;kmfl/; !), !!, !@, !% / !& df plNnlvt u|fxssf] klxrfg / clen]v ;+/If0f
;DaGwL zt{ b]xfosf] cj:yfdf u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLsf] xsdf ;d]t nfu"
x'G5M–
-s_ Sofl;gf]M tf]lsPsf] y|];xf]N8 a/fa/sf] jf ;f] eGbf a9Lsf] ljQLo
sf/f]af/df u|fxs;+nUg ePdf .
-v_ 3/hUuf vl/b jf laqmL Joj;foLM pgLx? 3/hUufsf] vl/b, laqmL
jf sf/f]af/;Fu ;DalGwt u|fxs;Fusf] sf/f]af/df ;+nUg ePdf .
-u_ ax'd"No wft' tyf ax'd"No j:t'sf] sf/f]af/ ug{] Joj;foLM pgLx?
s'g} u|fxs;Fu tf]lsPsf] y|];xf]N8 a/fa/sf] jf ;f] eGbf a9Lsf]
gub sf/f]af/df ;+nUg ePdf .
-3_ sfg"g Joj;foL, gf]6/L, cGo :jtGq sfg"g Aoj;foL / n]vf
Joj;foLM pgLx? cfˆgf u|fxssf] nflu b]xfosf ultljlw ;DaGwL
sf/f]af/ ug{ tof/ ePsf] jf sf/f]af/ u/]sf]dfM





3/hUufsf] vl/b, laqmL
u|fxssf] /sd, lwtf]kq jf cGo ;DklQsf] Joj:yfkg,
a}+s, art jf cGo lwtf]kq ;DaGwL sfo{sf] Joj:yfkg,
sDkgLsf] :yfkgf, ;~rfng / Joj:yfkg ubf{sf avt ul/Psf]
of]ubfg tyf nufgLsf] Joj:yfkg,

sfg"gL JolQm jf sfg"gL k|aGwsf] ;[hgf, ;+:yfkg, btf{,
;~rfng jf Joj:yfkg jf s'g} Jofj;flos ;+:yfsf] vl/b / laqmL .
-ª_ 6«i6 tyf sDkgL ;]jf k|bfosM pgLx? cfˆgf u|fxssf] nflu b]xfosf
ultljlw ;DaGwL sf/f]af/ ug{ tof/ ePsf] jf sf/f]af/ u/]sf]dfM
 sfg"gL JolQmsf] u7g ;DaGwL Ph]G6sf] ?kdf sfd ug]{,
 sDkgLsf] ;+rfns jf ;lrj, ;fem]bf/Lsf] ;fem]bf/sf] ?kdf jf
cGo sfg"gL JolQmsf] ;DaGwdf To:t} kbdf sfo{ ug]{ -jf
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cGo JolQmsf nflu To:tf] sfo{ ug{ Joj:yf ldnfpg] sfo{
ug{]_,
 s'g} sDkgL, ;fem]bf/L jf cGo s'g} sfg"gL JolQm jf
sfg"gL k|aGwsf] nflu /lhi68{ sfof{no, Jofkfl/s 7]ufgf jf
cfjf;, kqfrf/ ug]{ jf k|zf;sLo 7]ufgf pknAw u/fpg],
 u'7L -6«i6_ sf] u'7Lof/ -6«i6L_ sf] ?kdf sfd ug{]]{ -jf
csf]{ JolQmsf] nflu To:tf] sfo{ ug{] Joj:yf ldnfpg] sfo{
ug{]_ jf cGo :j?ksf] sfg"gL k|aGwsf] nflu ;f] ;/xsf] sfd
ug{],
 csf]{ JolQmsf] nflu dgf]lgt z]o/wgLsf] ?kdf sfo{ ug]{ -jf
csf]{ JolQmsf] nflu To:tf] sfo{ ug]{ Joj:yf ldnfpg]_ .
@#=u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLM cGo pkfox?
l;kmfl/; !* b]lv @! ;Dd l;kmfl/;df plNnlvt zt{x? b]xfosf] s'/fsf] clwgdf
/xL ;a} tf]lsPsf u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLsf]] xsdf nfu" x'g]5g\M–
-s_ sfg"g Joj;foL, gf]6/L, cGo :jtGq sfg"g Aoj;fo / n]vf Joj;foLn]
l;kmfl/; @@ sf] cg'R5]b -ª_ df pNn]v ul/Psf lqmofsnfk;Fu
;DalGwt ljQLo sf/f]af/df s'g} u|fxssf] nflu jf lghsf] tkm{af6
;+nUg ePdf pgLx?n] z+sf:kb sf/f]af/sf] k|ltj]bg lbg'kg{]
Joj:yf ug{'k5{ . n]vf Joj;foLsf n]vfk/LIf0f nufotsf cGo
Joj;flos ultljlwsf] xsdf hfgsf/L lbg'kg]{ zt{ lj:tf/ ug{
/fi6«x?nfO{ ljz]if ?kdf k|f]T;fxg ul/Psf] 5 .
-v_ ax'd"No wft' tyf ax'd"No j:t'sf] sf/f]af/ ug{] Joj;foL s'g}
u|fxs;Fu tf]lsPsf] y|];xf]N8 a/fa/sf] jf ;f] eGbf a9Lsf] gub
sf/f]af/df ;+nUg ePsf]df pgLx?n] To:tf] z+sf:kb sf/f]af/sf]
k|ltj]bg lbg' kg{] Joj:yf ug'{k5{ .
-u_ 6«i6 / sDkgL ;]jf k|bfosx? l;kmfl/; @@ sf] cg'R5]b -ª_ df
plNnlvt ultljlw;Fu ;DalGwt sf/f]af/df cfˆgf] u|fxssf] nflu jf
u|fxssf] tkm{af6 ;+nUg ePdf To:tf] 6«i6 / ;]jf k|bfosn] To:tf]
z+:sf:kb sf/f]af/sf] k|ltj]bg lbg' kg{] Joj:yf ug'{k5{ .
ª= kf/bzL{tf tyf sfg"gL JolQm jf sfg"gL k|aGwsf] jf:tljs wgL
@$=kf/bzL{tf tyf sfg"gL JolQmsf] jf:tljs wgL
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f jf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf] nflu
sfg"gL JolStnfO{ b'?kof]u x'gaf6 /f]Sg] pkfox? cjnDag ug'{k5{ .
vf;u/L /fi6«x?n] ;Ifd clwsf/Lx?n] ;dod} k|fKt ug{ jf kx'Fr k|fKt ug{ ;Sg]
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u/L sfg"gL JolQmsf] jf:tljs wgL / lgoGq0f ;DaGwL kof{Kt, ;xL / ;fdlos
;"rgf pknAw /x]sf] ;'lglZrt ug'{k5{ . vf;u/L, wf/s z]o/ jf wf/s z]o/ k"FhL{
hf/L ug{ ;Sg] sfg"gL JolQmx? ePsf jf dgf]lgt z]o/wgL jf dgf]lgt
;+rfnssf] Joj:yf ug{] sfg"gL JolQmx? ePsf /fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f /
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf nflu To:tf sfg"gL JolQmx?sf]
b'?kof]u gePsf] ;'lglZrt ug{sf] nflu k|efjsf/L pkfo ckgfpg' k5{ .
/fi6«x?n] ljQLo ;+:yf / l;kmfl/; !) / @@ df pNn]v ul/Psf zt{x? kl/kfngf
ug{'kg{] k]zfsdL{ jf Joj;foLsf] jf:tljs wgL / ;"rgf lgoGq0fdf kxF'Fr
;xhLs/0f ug{ pkfox?sf] af/]df ljrf/ ug'{k5{ .
@%= kf/bzL{tf tyf sfg"gL k|aGwsf] jf:tljs wgL
/fi6«x?n] sfg"gL k|aGwnfO{ ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgLsf] nflu b'?kof]u x'gaf6 /f]Sg] pkfox? cjnDag ug'{k5{ .
vf;u/L, /fi6«x?n] ;Ifd clwsf/Lx?n] ;dod} k|fKt ug{ jf kx'Fr k|fKt ug{
;Sg] u/L 6«i6, 6«i6L / lxtflwsf/L ;DaGwL kof{Kt, ;xL / ;fdflos hfgsf/L
pknAw ePsf] ;'lglZrt ug'{k5{ . /fi6«x?n] ljQLo ;+:yf / l;kmfl/; !) / @@
df pNn]v ul/Psf zt{x? kl/kfngf ug{'kg{] u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLsf
jf:tljs wgL / ;"rgf lgoGq0fdf kxF'Fr ;xhLs/0f ug{ pkfox?sf] af/]df ljrf/
ug'{k5{ .
r= ;Ifd lgsfosf] clwsf/ / lhDd]jf/L tyf cGo ;+:yfut pkfox?
lgodg / ;'k/Lj]If0f
@^=ljQLo ;+:yfsf] lgodg / ;'k/Lj]If0f
/fi6«x?n] ljQLo ;+:yfx? Kfof{Kt lgodg / ;'k/Lj]If0fsf] clwgdf /x]sf] /
ltgn] ljQLo sf/afxL sfo{bnsf] l;kmfl/; k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ul//x]sf]
s'/f ;'lglZrt ug'{k5{ . ;Ifd lgsfo jf ljQLo ;'k/Lj]Ifsn] ck/fwL jf ltgsf
;xof]uLn] s'g} klg ljQLo ;+:yfdf dxTjk"0f{ jf lgoGq0fsf/L lxt wf/0f ug{
jf ;f]sf] jf:tljs wgL x'g jf To:tf] ;+:yfdf Joj:yfksLo lhDd]jf/L lng gkfpg]
u/L cfjZos sfg"gL jf lgodgsf/L pkfo cjnDag ug'{k5{ . /fi6«x?n] z]n
a}+ssf] :yfkgf ug]{ jf To:tf a}+ssf] lg/Gt/tf lbg] u/L s'g} cg'dlt lbg'
x'Fb}g .
Aoj;flos k|of]hgsf nflu k|of]u ul/g] d'Vo l;4fGtx?sf] clwgdf /x]sf ljQLo
;+:yfx?sf] xsdf ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL;Fu
;d]t ;DalGwt d'Vo lgodgsf/L / ;'k/Lj]IfsLo pkfox? ;DklQ z'4Ls/0f tyf
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4sf] k|of]hgsf] nflu ;f]xL cg'?k
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nfu" x'g'k5{ . o;df ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL
lgjf/0f ug{] k|of]hgsf] nflu ;'b[9 ;fd"lxs ;'k/Lj]If0f ;d]t ;dfj]z x'g'k5{ .
cGo ljQLo ;+:yfx?nfO{ ;f] If]qdf ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgLsf] hf]lvdnfO{ b[li6ut u/L Ohfht lbOg] jf btf{ ul/g] / kof{Kt
lsl;dn] lgodg ul/g] / ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo
nufgL lgjf/0f ug{] k|of]hgsf] nflu ;'k/Lj]If0f jf cg'udgsf] clwgdf /fVg'
k5{ . ljQLo ;+:yfn] jf d"Nosf] :yfgfGt/0f ;]jf jf /sd jf d'b|fsf] ;6xL ;'ljwf
;]jf pknAw u/fpg] ePdf sDtLdf klg To:tf ;+:yfn] Ohfhtkq lng'kg{] jf
To:tf] ;+:yf btf{ x'g'kg{] / cg'udg / ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f ;DaGwL /fli6«o zt{ kl/kfngf ePsf]
;'lglZlrt ug]{ k|efjsf/L k|0ffnLsf] cwLgdf /xg] Joj:yf ug{' kg]{5 .
@&= ;'k/Lj]Ifssf] clwsf/
;'k/Lj]IfsnfO{ lg/LIf0f ug{] clwsf/ nufot ljQLo ;+:yfx?sf] ;'k/Lj]If0f jf
cg'udg ug{] / ;DkQL z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL
lgjf/0f ;DaGwL zt{x? ljQLo ;+:yfx?af6 kl/kfngf ePsf] ;'lglZrt ug{]
kof{Kt clwsf/ x'Gf'k5{ . To:tf] kl/kfngfsf] cg'udg;Fu ;Da4 s'g} klg
hfgsf/L k]z ug{ ljQLo ;+:yfnfO{ afWo agfpg] / l;kmfl/; #% cg'?k
To:tf]] zt{ kl/kfngf gu/]sf]df sf/afxL / ;hfo ug{ clVtof/L ;'k/Lj]Ifsx?nfO{
x'g'k5{ . cfjZostf cg';f/ ljQLo ;+:yfsf] Ohfhtkq lkmtf{ lng], k|ltaGw
nufpg] jf Ohfhtkq lgnDag ug{] nufotsf ljleGg lsl;dsf cg'zf;g / ljQLo
sf/afxL / ;hfo ug{] clwsf/ ;'k/Lj]Ifsx?nfO{ x'g'k5{ .
@*=u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLsf] lgodg / ;'k/Lj]If0f
Tff]lsPsf u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foL b]xfodf pNn]v eP adf]lhdsf
lgofds / ;'kl/j]IfsLo pkfosf] clwgdf /xg] 5g\M
-s_ Sofl;gf]x? ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo
nufgL lgjf/0f ug{ cfjZos pkfox?sf] k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog
u/]sf] ;'lglZrt ug{] lj:t[t lgods / ;'k/Lj]IfsLo k|0ffnLsf] cwLgdf
/xg' k5{M



Sofl;gf]x? Ohfhtk|fKt x'g'k5{,
;Ifd lgsfox?n] ck/fwL / ltgsf ;xof]uL jf Joj:yfkg jf:tljs
wgLsf] ks8df lng jf Sofl;gf] ;~rfns jf Sofl;gf]sf] sfddf
cfkm\gf] lgoGq0f /fVgaf6 arfpg cfjZos sfg"gL jf lgofds
pkfox? cjnDag ug'{k5{ .
49



;Ifd lgsfox?n] ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL lgjf/0f ug{ cfjZos zt{x?sf] kl/kfngf ug{sf]
nflu Sofl;gf]x?sf] k|efjsf/L ?kdf ;'k/Lj]If0f ul/Psf] ;'lglZrt
ug'{k5{ .
-v_ /fi6«x?n] cGo k|sf/sf u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foL klg k|efjsf/L
cg'udg k|0ffnL / ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL lgjf/0f ;DaGwL zt{x?sf] kl/kfngf, cg'udg /
;'lglZrt ug{] k|efjsf/L k|0ffnLsf] cwLgdf /x]sf] s'/f ;'lglZrt
ug{'k5{ . of] sfo{ hf]lvdsf] ;+j]bgzLntfsf] cfwf/df ;Dkfbg
ug'{k5{ . o:tf] sfo{ -s_ ;'kl/j]Ifs, jf -v_ pko'Qm :jlgofds
lgsfoaf6 ;Dkflbt x'g ;S5 . t/ To:tf] lgsfon] cfˆgf ;b:ox?n]
;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lj?4
n8\g] pgLx?sf] bfloTj kl/kfngf u/]sf] ;'lglZrt ug'{k5{ .
;'k/Lj]Ifs jf :jlgofds lgsfox?n] -s_ …;xL / plrtÚ k/LIf0fsf]
cfwf/df JolQmsf] d"Nof+sg ug]{ h:tf sfd u/L ck/fwL jf ltgsf
;xof]uLx?nfO{ Jofj;flos ?kdf cfa4 x'g jf dxTjk"0f{ jf
lgoGq0fsf/L lxt wf/0f ug{ jf To:tf] lxtsf] jf:tljs wgL x'g jf
Joj:yfksLo sfo{ wf/0f ug{af6 /f]s nufpg] cfjZos pkfox?
cjnDag ug{'k5{ / -v_ ;DklQ z'4Ls/0f tyf cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL lgjf/0f ;DaGwL zt{x? kl/kfngf gePsf] cj:yfdf
k|of]u ug{ ;lsg] k|efjsf/L, ;dfg'kflts / lg?T;fxgd"ns ;hfosf]
Joj:yf l;kmfl/; g+= #% cg's"n x'g] u/L k|of]u ug{ ;Sg] Joj:yf
ug{'k5{ .
;~rfng / sfg"g sfof{Gjog ;DaGwL
@(= ljQLo hfgsf/L OsfO{
/fi6«x?n] -s_ z+sf:kb sf/f]af/ ;DaGwL k|ltj]bg / -v_ ;DklQ z'4Ls/0f,
;Da4 s;"/ / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL;Fu ;Da4 cGo hfgsf/L
k|fKt u/L ljZn]if0f ug]{ / ;f] ljZn]if0fsf] glthf k|rf/ k|;f/ ug]{ /fli6«o
s]Gb|sf] ?kdf sfo{ ug]{ ljQLo hfgsf/L OsfO{ :yfkgf ug{'k5{ . ljQLo
hfgsf/L OsfO{nfO{ ;"rs ;+:yfx?af6 yk hfgsf/L k|fKt ug{ ;Sg] clwsf/
x'g'k5{ / To:tf] OsfO{nfO{ cfˆgf] sfo{ ;d'lrt ?kn] ;Dkfbg ug{ cfjZos
ljQLo, k|zf;lgs / sfg"g sfo{Gjog ;DaGwL ;"rgfx? cfjlws ?kdf k|fKt x'g
;xh kx'Fr pknAw x'g'k5{ .
#)= sfg"g sfof{Gjog / cg';Gwfg ug]{ clwsf/Lsf] lhDd]jf/L
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/fi6«x?n] tf]lsPsf sfg"g sfo{Gjog ug]{ clwsf/Lx?df ;DklQ z'4Ls/0f /
cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0fsf] /fli6«o gLltsf] ;+/rgfleq
;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL cg';Gwfg
ug]{ lhDd]jf/L /x]sf] ;'lglZrt ug{'k5{ . Go"gtd ?kdf s;"/hGo ;DklQ ;[hgf
x'g] d'Vo s;"/;Fu ;DalGwt ;a}} d'2fx?df o:tf tf]lsPsf sfg"g sfof{Gjog
ug]{ clwsf/Lx?n] ;DklQ z'4Ls/0f, ;Da4 s;"/ / cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL ;DaGwL s;"/ cg';Gwfg txlssft ubf{ cfˆg} kxndf ;dfgfGt/
ljQLo cg';Gwfg ug{'k5{ . o:tf] cg';Gwfgdf ltgsf] If]qflwsf/ jflx/ ePsf
;Da4 s;"/ ;DaGwL d'2fx? ;d]t ;dfj]z x'g'k5{ . /fi6«x?n] hkmt x'g] jf
hkmt x'g;Sg] ;DklQ jf s;"/af6 cflh{t xf] eGg] z++sf nfu]sf] ;DklQ
klxrfg ug]{, kQf nufpg] tyf /f]Ssf / lgoGq0f ug]{ sf/afxL k|f/De ug]{
bfloTj ;Ifd clwsf/Lx?df /x]sf] ;'lglZrt ug'{k5{ . /fi6«x?n] ljQLo jf ;DklQ
;DaGwL cg';Gwfgdf ljlzli6s[t 1fg ePsf :yfoL jf c:yfoL ax'ljwfut
;d"xx?sf] cfjZostfg';f/ pkof]u ;d]t ug'{k5{ . /fi6«x?n] cfjZos ePsf avt
cGo d'n'ssf pko'Qm ;Ifd clwsf/Lx?;Fu ;dGjofTds ?kn] cg';Gwfg
ePsf] ;'lglZrt ug'{k5{ .
#!=sfg"g sfo{Gjog / cg';Gwfg ug]{ clwsf/Lsf] clwsf/
;DklQ z'l4s/0f, ;Da4 s;"/ / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL
s;"/sf] cg';Gwfg ubf{ ;Ifd clwsf/Lx?n] To:tf cg';Gwfg / cleof]hg / ;Da4
sfd sf/afxLdf k|of]u ug{sf] nflu ;a} cfjZos sfuhft / hfgsf/Ldf kx'Fr k|fKt
ug{ ;Ifd x'g'k5{ . o;df ljQLo ;+:yf, tf]lsPsf u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foL,
tyf cGo k|fs[lts jf sfg"gL JolQmn] /fv]sf clen]v k]z ug{ nufpg], JolQm
/ kl/;/sf] vfgtnf;L lng], ;fIfLnfO{ askq u/fpg] / b;L k|df0f sAhfdf lng] /
k|fKt ug]{ ;DaGwL afWofTds pkfo k|of]u ug{ ;Sg] clwsf/ ;d]t ;dfj]z
x''g'k5{ .
cg';Gwfg ;DaGwL sfd sf/jfxL ug]{ ;Ifd clwsf/Ln] ;DklQ z'l4s/0f, ;Da4
s;"/ / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL s;"/sf] cg';Gwfgsf
nflu pko'Qm, Jofks lsl;dsf cg';Gwfg ug]{ k|ljlw cjnDag ug{;Sg] s'/f
/fi6«x?n] ;'lglZrt ug'{k5{ . oL cg';Gwfg k|ljlwx?df c08/se/ ck/]zg,
;+rf/sf] lgu/fgL, sDKo"6/ k|0ffnLsf] d"NofÍg / sG6«f]n 8]lne/L ;d]t
;dfj]z x'G5g\ . ;fy} /fi6«x?n] k|fs[lts jf sfg"gL JolQmn] n]vf /fv]sf] jf
lgoGq0f u/]sf] s'/f oyf;dod} klxrfg ug{] k|efjsf/L pkfox? cjnDag u/]sf]
x'g'k5{ . /fi6«x?n] ;DklQsf] wgLnfO{ k"j{ hfgsf/L glbO{ ;DklQ klxrfg
ug]{ k|lqmof ;Ifd clwsf/Lx?n] cjnDag ug]{ ;'lglZrt ug]{ ;+oGq ;d]tsf]
Joj:yf ug'{k5{ . ;DklQ z'l4s/0f, ;Da4 s;"/ / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo
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nufgL ;DaGwL s;"/sf] cg';Gwfg ubf{ ;Ifd clwsf/Lx? ljQLo hfgsf/L
OsfO{df /x]sf ;a} ;Da4 hfgsf/L dfu ug{ ;Ifd x'g'k5{ .
#@=gub s'l/o/
gub s'l/o/ / wf/s ljlgd]o clwsf/kqsf] s'l/o/x?n] d'b|fsf] k|ToIf ?kn]
;Ldfkf/ 9'jfgL ubf{ pb\3f]if0f ug'{kg]{ k|0ffnL jf ljj/0f v'nfpg' kg]{
k|0ffnL nufotsf pkfox? cjnDag ug'{k5{ .
/fi6«x?n] cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL, ;DklQ z'4Ls/0f jf ;Da4
s;"/;Fu ;DalGwt ePsf] z+sf ul/Psf jf em'§f ?kdf pb\3f]if0f ul/Psf jf
ljj/0f k]z ul/Psf d'b|f jf wf/s ljlgd]o clwsf/kq /f]Sg] jf ltgdf k|ltaGw
nufpg sfg"gL clwsf/ cfˆgf ;Ifd clwsf/Lx?nfO{ ePsf] ;'lglZrt ug'{k5{ .
em'§f pb\3f]if0f ug]{ jf em'§f ljj/0f k]z ug]{ JolQmx?sf xsdf k|efjsf/L,
;dfg'kflts / lg?T;fxgd"ns ;hfo ug{ ;lsg] Joj:yf ;'lglZrt ug'{k5{ . d'b|f jf
wf/s ljlgd]o clwsf/kq cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL, ;DklQ z'4Ls/0f
jf ;Da4 s;"/;Fu ;DalGwt ePsf] cj:yfdf /fi6«x?n] To:tf] d'b|f jf wf/s
ljlgd]o clwsf/kq hkmt ug{ ;Sg] Joj:yf ug]{ l;kmfl/; $ cg's"nsf] sfg"gL
pkfo nufotsf pkfox? ;d]t u|x0f ug'{ k5{ .
;fdfGo zt{x?
##= tYofÍ
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0fsf]
k|0ffnLsf] k|efjsf/Ltf / bIftf;Fu ;Da4 s'/fx? ;DaGwL lj:t[t tYofÍ clen]v
u/L /fVg'k5{ . o:tf tYofÍ clen]vdf k|fKt ul/Psf] / ljt/0f ul/Psf] z+sf:kb
sf/f]af/ k|ltj]bg ;DaGwL tYofÍ, ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgLsf] s;"/ ;DaGwL cg';Gwfg, cleof]hg / s;"/ 7x/ ;DaGwL,
/f]Ssf, lgoGq0f / hkmt ul/Psf] ;DklQ ;DaGwL / kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf jf
;xof]usf nflu cGo cGt/f{li6«o cg'/f]w ;DaGwL tYofÍ ;d]t ;dfj]z x'g'k5{ .
#$= dfu{ lgb]{lzsf / k[i7kf]if0f
;Ifd clwsf/L, ;'kl/j]Ifs / :jlgofds lgsfox?n] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f ;DaGwL /fli6«o pkfox? cjnDjg ubf{ /
vf;u/L z+sf:kb sf/f]af/ kQf nufO{ ;f]sf] k|ltj]bg lbg] sfd ubf{ ljQLo ;+:yf
/ tf]lsPsf u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLnfO{ ;xof]u k'Ug hfg]
dfu{lgb]{lzsf hf/L ug'{k5{ / tT;DaGwdf k[i7kf]if0f pknAw u/fpg' k5{ .
;hfo
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#%= ;hfo
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL lgjf/0f
;DaGwL zt{x? kl/kfngf gug]{ l;kmfl/; g+= ^, / * b]lv @# ;Ddsf
l;kmfl/;x?af6 ;d]l6Psf k|fs[lts jf sfg"gL JolQmx?nfO{ Jojxf/ ug{ ljleGg
lsl;dsf k|efjsf/L, ;dfg'kflts / lg?T;fxgd"ns kmf}hbf/L, b]jfgL jf k|zf;lgs
;hfosf] Joj:yf ul/Psf] ;'lglZrt ug'{k5{ . To:tf ;hfo ljQLo ;+:yfx? / tf]lsPsf
u}/ljQLo k]zfsdL{ jf Joj;foLsf] xsdf dfq} geO{ ltgsf ;+rfns / pRr
Joj:yfkg ;d]tsf] xsdf nfu" x'g'k5{ .
5= cGt/f{li6«o ;xof]u
#^= cGt/f{li6«o b:tfj]hx?
/fi6«x?n] leogf dxf;lGw, !(**, kfn]df]{ dxf;lGw, @))), e|i6frf/ lj?4sf]
;+o'Qm /fi6« ;+3Lo dxf;lGw @))# / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL
bdg ;DaGwL dxf;lGw, !((( sf] kIf aGg / k"0f{ ?kn] sfof{Gjog ug{
tTsfn} sbd rfNg'k5{ . cfjZostf cg';f/ ;fOj/ ck/fw ;DaGwL o'/f]k]nL
kl/ifb\sf] dxf;lGw, @))!, cftÍjfb lj?4sf] cGt/ cd]l/sL dxf;lGw, @))@,
s;"/hGo ;DklQsf] z'4Ls/0f, vfgtnf;L, sAhf / hkmt ;DaGwL tyf cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL o'/f]k]nL kl/ifb\sf] dxf;lGw, @))#
h:tf cGo ;Da4 cGt/f{li6«o dxf;lGwx?sf] cg'df]bg / sfof{Gjog ug{ ;d]t
/fi6«x?nfO{ k|f]T;fxg ul/Psf] 5 .
#&=kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f, ;Da4 s;"/ / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgL
;DaGwL s;"/sf] cg';Gwfg, cleof]hg / ;DalGwt sf/afxLsf ;DaGwdf ;+ej
eP;Ddsf] Jofks txsf] kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf zL3|tfk"j{s ;+/rgfTds /
k|efjsf/L 9+un] pknAw u/fpg' k5{ . ;xfotf pknAw u/fpgsf] nflu
/fi6«x?n] kof{Kt sfg"gL cfwf/ ;[hgf ug{'sf] ;fy} pko'{Qmfg';f/ ;xof]u
clej[l4 ug{ ;lGw, k|jGw jf cGo ;+oGqsf] Joj:yf u/]sf] x''g'k5{ . vf;u/L
/fi6«x?n],–
-s_ kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf pknAw u/fpg lgif]w ug'{ jf tT;DaGwdf
a]dgfl;a jf cg'lrt ?kn] k|ltjGwfTds zt{ /fVg' x'Fb}g .
-v_ kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf ;DaGwL cg'/f]wsf] ;fdlos k|fyldsLs/0f /
sfof{Gjogsf] nflu :ki6 / 5l/tf] k|lqmof ljBdfg /x]sf] ;'lglZrt
ug'{k5{ . /fi6«x?n] cg'/f]wsf] k|efjsf/L ;+k|]if0f / sfof{Gjogsf]
nflu s]Gb|Lo clwsf/L jf cGo :yflkt clwsfl/s jf cGo :yflkt
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clwsfl/s ;+oGq k|of]u ug'{k5{ . cg'/f]w ;DaGwL k|ult cg'udg
ug{sf] nflu d'2f Joj:yfkg k|0ffnL axfn /fVg'k5{ .
-u_ ;DalGwt s;"/df ljQLo ljifo ;d]t ;dfj]z ePsf] dflgg] eGg]
cfwf/df dfq} kf/:kl/s sfg"gL ;xfotfsf] cg'/f]w sfof{Gjog ug{
OGsf/ gug]{ .
-3_ ljQLo ;+:yfx?n] sfg"g adf]lhd uf]Kotf jf uf]kgLotf sfod ug{'kg{]
zt{ 5 eGg] cfwf/df kf/:kl/s sfg"gL ;xfotfsf] cg'/f]w sfof{Gjog
ug{ OGsf/ gug]{ .
-ª_ /fli6«o sfg"gsf df}lns l;4fGtx?sf] clwgdf /xL cg';Gwfg txlssft jf
5fglagsf] ljZj;lgotf ;+/If0f ug]{ p2]Zon] cfkm"n] k|fKt u/]sf
kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf ;DaGwL cg'/f]w / tLgdf /x]sf hfgsf/Lsf]
uf]kgLotf sfod /fVg] . cg'/f]w ul/Psf] /fi6«n] uf]kgLotfsf] zt{
kfngf ug{ g;s]df ;f] /fi6«n] cg'/f]w ug]{ /fi6«nfO{ cljnDj ;f]sf]
hfgsf/L lbg'k5{ .
kf/:kl/s sfg"gL ;xfotfsf] cg'/f]wdf ank"j{ssf] sfd sf/afxL ;dfj]z gePdf
/fi6«x?n] bf]xf]/f] cfk/flwstfsf] cefj eP tfklg To:tf] ;xfotf pknAw
u/fpg'k5{ . /fi6«x?n] bf]xf]/f] cfk/flwstfsf] cefjdf klg Jofks bfo/fsf]
;xfotfx? pknAw u/fpg ;Sg] u/L cfjZos pkfox? u|x0f ug]{ tkm{ ljrf/
ug'{k5{ .
kf/:kl/s sfg"gL ;xfotfsf] nflu bf]xf]/f] cfk/flwstf cfjZos kg{] zt{ ePdf ;f]
ck/fwsf] sfo{÷cfr/0fnfO{ b'j} /fi6«x?n] ck/fwsf] ?kdf kl/eflift u/]sf]
cj:yfdf b'j} /fi6«x?n] ;f] ck/fwnfO{ s;"/sf] Pp6} ju{df /fv]sf] jf Pp6} gfd
jf zAbfjnLaf6 ;f] s;"/ :yflkt u/]sf] jf gu/]sf] h] eP tfklg To:tf] zt{ k"/f
ePsf] dflgg]5 .
l;kmfl/; #! cGtu{t cfjZos clwsf/ tyf cg';Gwfg k|ljlw / tLgsf ;Ifd
clwsf/Lx?nfO{ pknAw cGo s'g} clwsf/ / cg';Gwfg k|ljlwdWo];
-s_ ljQLo ;+:yf jf cGo JolQmx?af6 hfgsf/L, sfuhft jf k|df0f ljQLo clen]v ;d]t_ k]z ug{ nufpg], vfgtnf;L ug]{ / sAhfdf lng]
;DaGwL ;a} clwsf/, /
-v_ Jofks bfo/fsf cGo clwsf/ / cg';Gwfg k|ljlwx?
kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf jf cg'/f]wsf] xsdf k|of]u ug{ / /fli6«o
;+/rgf cg's"n ePdf ljb]zL Goflos jf sfg"g sfof{Gjog ug]{
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clwsf/Laf6 /fli6«o Goflos jf sfg"g sfof{Gjog ug]{ clwsf/Ln]
k|fKt u/]sf k|ToIf cg'/f]wsf] xsdf k|of]u ug{ ;Sg] u/L pknAw
ePsf] /fi6«x?n] ;'lglZrt ug'{k5{ .
If]qflwsf/sf] åGå x'g glbg Ps eGbf a9L /fi6«df cleof]hg eO{ /x]sf
d'2fx?df Gofosf] /f]xaf6 k|ltjfbL lj?4 cleof]hgsf] nflu ;a}eGbf pQd :yfg
-e]g'_ lgwf{/0f ug{sf] nflu ;+oGqsf] Joj:yf / pkof]u ug{ ljrf/ ug'{k5{ .
kf/:kl/s sfg"gL ;xfotfsf] cg'/f]w ubf{ /fi6«x?n] To:tf] cg'/f]w sfof{Gjog
ug{ cTofjZos cj:yfnfO{ ;d]t b[li6ut ub}{ ;f]sf] oyf;dod} / k|efjsf/L
sfof{Gjog ug{ ;lsg] u/L k"0f{ tYout / sfg"gL hfgsf/L pknAw u/fpg
;s];Ddsf] k|oTg ug'{k5{ . /fi6«x?n] cg'/f]w k7fpg' cl3 ;xfotf k|fKt ug{
cfjZos sfg"gL zt{ / cf}krfl/stf ;DaGwL Joj:yfx? Plsg ug{ k|of; ug'{k5{ .
kf/:kl/s sfg"gL ;xfotfsf] nflu lhDd]jf/ clwsf/L -pbfx/0fsf] nflu s]Gb|Lo
clwsf/L_ nfO{ kof{Kt ljQLo, dfgj / k|fljlws ;|f]t pknAw u/fpg' k5{ .
/fi6«x?n] s]Gb|Lo clwsf/Lsf sd{rf/Lx?n] pRr k]zfhGo :t/ Pj+ uf]kgLotf
;DaGwL dfkb08 sfod / kfngf u/]sf] tyf pko'Qm ;Lk xfl;n u/]sf] /
pgLx?df pRr g}ltstf ePsf] ;'lglZrt ug]{ sfo{ljlw nfu" ug'{k5{ .
#*=kf/:kl/s sfg"gL ;xfotf M lgoGq0f / hkmt
/fi6«x?n] z'4Ls/0f ul/Psf] ;DklQ, ;DklQ z'4Ls/0f, ;Da4 s;"/ / cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL s;"/af6 k|fKt ;DklQ tL s;"/ ug{
k|of]u ul/Psf] jf k|of]u ug{ vf]lhPsf] ;fwg jf ;f] d"No a/fa/sf] ;DklQ
klxrfg, /f]Ssf, lgoGq0f / hkmt ug{ ljb]zL /fi6«af6 ul/Psf] cg'/f]w cg';f/
tTsfn sfd sf/afxL ug{ pgLx?nfO{ clVtof/L ePsf] ;'lgZlrt ug'{k5{ . ;f]
clVtof/Ldf tLgsf /fli6«o sfg"gsf df}lns l;4fGtx? k|lts"n gePsf] cj:yfdf
bf]ifL 7x/ x'g' k"j{sf] hkmt ;DaGwL sf/afxL / ;Da4 c:yfoL pkfox?sf]
cfwf/df ul/Psf cg'/f]w adf]lhd sfd ug{;Sg] clwsf/ ;d]t ;dfj]z x'g'k5{ .
/fi6«x?n] To:tf] ;DklQ, ;fwg jf ;f] d"No a/fa/sf] cGo ;DklQsf] Joj:yfkg /
hkmt ul/Psf] ;DklQdf lx:;]bf/L nufot sAhf / hkmt ;DaGwL sf/jfxLsf]
;dGjo ug]{ k|aGw ;d]t ug'{k5{ .
#(= ;k'b{uL
/fi6«x?n] ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLsf
;DaGwdf ul/Psf] ;k'b{uLsf] cg'/f]wnfO{ cg'lrt ljnDa gu/L ;+/rgfTds /
k|efjsf/L lsl;dn] sfof{Gjog ug'{k5{ . /fi6«x?n] cftÍjfbL lqmofsnfkdf
ljQLo nufgL, cftÍjfbL sfo{sf] cleof]u nfu]sf JolQm jf cftÍsf/L ;+u7gsf]
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nflu ;'/lIft :yn gePsf] ;'lglZrt ug{ ;a} ;+ej pkfox? ;d]t ckgfpg' k5{ .
vf;u/L, /fi6«x?n] M
-s_ ;DklQ z'4Ls/0f / cftÍjfbL lqmofsnfkdf ljQLo nufgLnfO{ ;k'b{
ug{ ;lsg] s;"/sf] ?kdf Joj:yf ul/Psf] ;'lglZrt ug'{k5{,
-v_ pko'{Qmfg';f/ k|fyldsLs/0f ug]{ nufot ;k'b{uL ;DaGwL
cg'/f]wsf] ;fdlos sfof{Gjog ug{sf] nflu :ki6 / k|efjsf/L k|lqmof
axfn /x]sf] ;'lglZrt ug'{k5{,
-u_

cg'/f]wsf] sfof{Gjogsf] nflu a]d'gfl;a
k|ltaGwfTds zt{sf] Joj:yf ug'{ x'Fb}g, /

jf

cg'ko'Qm

-3_

;k'b{uLsf] nflu kof{Kt sfg"gL ;+/rgfsf] Joj:yf axfn /x]sf]
;'lglZrt ug'{k5{ .

k|To]s /fi6«n] cfˆgf gful/snfO{ ;k'b{ ug{'kg]{ jf s'g} /fi6«n] /fli6«otfsf]
cfwf/df dfq} To;/L ;k'b{ gug]{ ePdf To:tf] /fi6«n] ;k'b{uLsf] dfu ug]{
/fi6«sf] cg'/f]wdf cg'lrt ljnDa gu/L ;f] cg'/f]wdf plNnlvt s;"/df cleof]hg
ug]{ k|of]hgsf] nflu cfˆgf] ;Ifd clwsf/L ;dIf ;f] d'2f bfo/ ug'{k5{ . tL
clwsf/Ln] ;f] /fi6«sf] /fli6«o sfg"g cGtu{t ulDe/ k|s[ltsf] cGo s'g}
s;"/sf] xsdf h:t} sf/jfxL / lg0f{o ug'{k5{ . ;DalGwt /fi6«x?n] To:tf
cleof]hgsf] bIftf ;'lglZrt ug{ vf;u/L sfo{ljlwut / k|df0f ;DaGwL kIfdf Ps
csf{nfO{ ;xof]u ug'{k5{ .
;k'b{uLsf] nflu bf]xf]/f] cfk/flwstf cfjZos kg{] zt{ ePdf ;f] ck/fwsf]
sfo{÷cfr/0fnfO{ b'j} /fi6«x?n] ck/fwsf] ?kdf kl/eflift u/]sf] cj:yfdf b'j}
/fi6«x?n] ;f] ck/fwnfO{ s;"/sf] Pp6} ju{df /fv]sf] jf Pp6} gfd jf
zAbfjnLaf6 ;f] s;"/ :yflkt u/]sf] jf gu/]sf] h] eP tfklg To:tf] zt{ k"/f ePsf]
dflgg]5 .
/fli6«o sfg"gsf df}lns l;4fGtx?sf] cwLgdf /xL /fi6«x?n] pko'Qm
clwsf/Lx? aLr cGt/sflng -k|f]lehgn_ kqmfpsf] cg'/f]w l;w} ;Dk|]if0f ug{
;lsg], kqmfp k"hL{ jf km};nfsf] cfwf/df dfq} JolQmx?nfO{ ;k'b{ ug]{ jf
;k'b{uLsf] cf}krfl/s k|lqmof kl/Tofu ug{ ;xdlt lbg] JolQmsf] ;/nLs[t
;k'b{uLsf] Joj:yf ug]{ h:tf ;k'b{uLsf ;/nLs[t ;+oGqx?sf] Joj:yf ug'{k5{ .
;k'b{uLsf] nflu lhDd]jf/ clwsf/Lx?nfO{ kof{Kt ljQLo, dfgj / k|fljlws ;|f]t
pknAw u/fpg'k5{ . /fi6«x?n] To:tf clwsf/Lsf sd{rf/Lx?n] pRr k]zfhGo
:t/ Pj+ uf]kgLotf ;DaGwL dfkb08 sfod / kfngf u/]sf], pko'Qm ;Lk xfl;n
u/]sf] / pgLx?df pRr g}ltstf ePsf] ;'lglZrt ug]{ sfo{ljlw nfu" ug'{k5{ .
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$)=cGo lsl;dsf cGt/f{li6«o ;xof]u
/fi6«x?n] cfˆgf ;Ifd clwsf/Lx?n] ;DklQ z'4Ls/0f, ;Da4 s;"/ / cftÍjfbL
lqmofsnfkdf ljQLo nufgL ;DaGwL s;"/sf ;DaGwdf Jofks bfo/fsf]
cGt/f{li6«o ;xof]u zL3|, ;+/rgfTds / k|efjsf/L 9+un] pknAw u/fpg ;Sg]
s'/f ;'lglZrt ug'{k5{ . /fi6«x?n] o:tf] ;xof]u :jtM:km"t{ ?kdf / cg'/f]wsf]
cfwf/df pknAw u/fpg' k5{ / ;xof]u pknAw u/fpgsf] nflu sfg"gL cfwf/sf]
Joj:yf ul/Psf] x'g'k5{ . /fi6«x?n] ;xof]u pknAw u/fpg ;a}eGbf a9L bIf
dfWodsf] k|of]u ug'{k5{ . ;Ifd clwsf/LnfO{ ;dembf/Lkq h:tf låkIfLo jf
ax'kIfLo ;Demf}tf jf k|aGw cfjZos ePdf Jofks bfo/fsf ljb]zL
;dsIfLx?;Fu To:tf ;Demf}tf jf k|aGwsf] jftf{ u/L ;fdlos ?kn] ;DkGg
ug'{k5{ . ;Ifd clwsf/Lx?n] hfgsf/L jf cGo lsl;dsf] ;xfotfsf] cg'/f]wsf]
k|efjsf/L ;+k|]if0f / sfof{Gjogsf] nflu :ki6 dfWod jf ;+oGqx?sf] k|of]u
ug'{k5{ .
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