सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (3) र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली,
२०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

२०७९ बैशाख - असार
ववभागबाट सम्पाददत प्रमुख वियाकलापहरुको वववरण

सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभाग
पुल्चोक, लनलतपुर ।
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१. ववभागको स्वरुप र प्रकृनत
सम्पजि शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ को दफा 11 मा उल्ले ख भएबमोजिम
सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानीसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान
गनवका लानग नेपाल सरकारको नमनत 2068/03/01 को ननणवयानुसार नमनत 2068/04/20
मा सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागको स्थापना भएको हो। स्थापना हुुँदा अथव मन्त्रालय

अन्तगवत रहेकोमा नमनत २०७४ फागुन ११ को ननणवयानुसार हाल प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को
कायावलय अन्तगवत रहे को छ।
क. दीिवकालीन सोच
सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानीमुक्त समाि ननमावण गनव
प्रभावकारी भूनमका ननवावह गनु।
व
ख. लक्ष्य
सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानीसम्बन्धी कसूरको रोकथाम
ननयन्त्रण र अनुसन्धानसम्बन्धी कायव प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गनु।
व
ग. उद्देश्य
• सम्पजि

शुद्धीकरण तथा

आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय

लगानीसम्बन्धी कसूरको

रोकथामका लानग आवश्यक कानूनी, सं रचनागत र प्रवियागत व्यवस्थाको कायावन्वयन गने,
• अन्तराविय मापदण्ड अनुरुप राज्यको कानुनी, वविीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र
सुदृढ बनाउने,
• अनुसन्धान तथा अनभयोिन कायव प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गने ।

2. ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार
•

सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्धी:
- कसूरको सूचना प्राप्त गने,
- िाुँचबुझ तथा अनुसन्धान गने,
- मुद्दा अनभयोिन गने।

•

ननयामक सं स्था, सूचक सं स्था तथा अन्य सम्बद्ध ननकायसुँग सहकायव तथा समन्वय गने।

•

अन्तरदे शीय रुपमा हुन सक्ने अवैध कारोबारको पवहचान, रोक्का, िफत तथा सोको सूचना
सम्बद्ध अन्तरावविय साझेदार ननकायसुँग प्रवाह हुने प्रणालीको व्यवस्था र समन्वय गने।

•

वविीय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्बद्ध क्षेत्रसुँग नमले र ननरोधात्मक
रणनीनत तथा कायवयोिनामा तोवकएका काम गनव, गराउन मद्दत गने।
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•

AML/CFT को लक्ष्य प्राप्त गनव प्रवद्धवनात्मक कायविम सं चालन गने।

३. ववभागमा रहने कमवचारी सं ख्या र कायव वववरण
सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागमा हाल रािपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको सहसजचवस्तरका
महाननदे शक, एक उपमहाननदे शक, रािपत्रावङ्कत दितीय श्रे णीका ननदे शक 10 िनासवहत
ननिामती सेवाका अन्य कमवचारी, प्रहरी उपरीक्षक एक र प्रहरी नायब उपरीक्षक एक सवहत
प्रहरी कमवचारीहरु, प्रमुख अनुसन्धान अनधकृत एक सवहत राविय अनुसन्धान ववभागका कमवचारी
समेत गरी ७९ िना र सुरक्षा व्यवस्थाको लानग सुरक्षा इकाईमा नेपाल प्रहरीको एक प्लाटू न
रहने व्यवस्था छ। यस ववभागलाई तोवकएको जिम्मेवारी पुरा गनव एक महाशाखा र सो अन्तगवत
अनुसन्धान शाखा छ वटा, प्रशासन शाखा, नीनत, योिना तथा अनुगमन शाखा, कानूनी परामशव
शाखा, सूचना सङ्कलन कक्ष, Intelligence Unit, सूचना तथा अनभलेख व्यवस्थापन शाखा, आनथवक
प्रशासन इकाई, सावविननक खररद तथा जिन्सी व्यवस्थापन इकाई, मुद्दा तयारी इकाई सवहतको
सङ्गठन सं रचना रहे को छ ।

४. ववभागबाट प्रदान गररने सेवा
सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानीसम्बन्धी कसूरहरुको उिुरी,
सूचना एवम् िानकारी प्राप्त गने, त्यस्तो सूचनाको अनभले ख गने, अनुसन्धान सम्बन्धी कायव गने र
कसूर पुवि हुने स्पि तथ्य र आधार दे जखएमा मुद्दा चलाउन ववशेष सरकारी वकीलको राय प्राप्त
गरी मुद्दा चलाउने ननणवय भए बमोजिम ववशेष अदालतसमक्ष अनभयोिन पत्र दायर गने कायव
गदवछ। यसका अनतररक्त ववभागले सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय
लगानी ननवारणसम्बन्धी रोकथाम गनव सचेतना अनभवृवद्ध गने कायव समेत गदवछ। ववभागबाट
सम्पादन गररने सेवालाई ननम्ननलजखत रुपमा प्रस्तुत गनव सवकन्छः
•

सूचना तथा उिुरीहरुको सम्बजन्धत ननकायहरुमा आदान प्रदान गने।

•

सूचना प्रववनधमा आधाररत अन्तरननकाय सञ्जाल ननमावण गने।

•

सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको
ु
अनुसन्धान गनव कसूरको प्रकृनत अनुसार सं यक्त
अनुसन्धान टोलीको गठन गरी कायव
सम्पादन गने।

•

आन्तररक क्षमता ववकास, समन्वय र सहकायव अनभवृवद्ध गने।
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५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्धत शाखा
ववभागमा दताव भएका सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानीसुँग
सम्बजन्धत सूचनाहरुलाई जस्िननङ्ग कनमवटमा छलफल गरी प्रारजम्भक अनुसन्धान गनव आवश्यक
भएमा प्रारजम्भक अनुसन्धान अनधकृत तोवकने व्यवस्था छ। प्रारजम्भक िाुँचबुझ प्रनतवेदनबाट
अनुसन्धान गनुप
व ने भएमा अनुसन्धान अनधकृत तोक्ने व्यवस्था छ। अनुसन्धान र अनभयोिन सम्पन्न
गने कायवका लानग ववभागमा छ (6) वटा अनुसन्धान शाखाका अनतररक्त कानून तथा परामशव
शाखा, योिना शाखा र प्रशासन शाखा, Intelligence Unit र प्रहरी शाखा रहे का छन्।

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध
ववभागबाट प्रदान गररने सेवामा कुनै प्रकारको दस्तुर/शुल्क नलाग्ने तर सूचनाको हकसम्बन्धी
ननयमावली, 2065 को ननयम 4 बमोजिमको सूचना प्राप्त गनव भने नेपाली नागररकले तोवकएको
दस्तुर नतनुप
व नेछ।

७. ननबेदन, उिुरी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी
क. प्रविया
•

ववभागमा प्राप्त सबै सूचना तथा उिुरीहरु दताव पश्चातः जस्िननङ्ग कनमटीमा उिुरीको
सम्बन्धमा छलफल भै प्रारजम्भक अनुस्धान गनुप
व ने उिुरीहरु प्रारजम्भक िाुँचबुझ अनधकृत
तोकी प्रारजम्भक िाुँचबुझ प्रवियामा, नेपाल सरकारका अन्य सम्बजन्धत ननकायमा ले खी
पठाउन उपयुक्त भएमा सम्बजन्धत ननकायमा ले खी पठाउने र लगत कट्टा गने ननणवय
भएमा ननणवयबाट लगत कट्टा गररन्छ।

•

प्रारजम्भक

िाुँचबुझ

प्रनतवेदनबाट

ववस्तृत

अनुसन्धान

गनव आवश्यक

उिुरीहरुलाई

अनुसन्धान अनधकृत तोकी ववस्तृत अनुसन्धानको कायव हुने गरे को छ।
•

अनुसन्धान अनधकृतको प्रनतवेदन, ववभागीय राय एवम् ववशेष सरकारी वकील कायावलयको
ननणवय बमोजिम मुद्दा अनभयोिन गने ननणवय भएमा ववशेष अदालतमा मुद्दा अनभयोिन हुने
गरे को छ।

ख. ननणवय गने अनधकारी
•

अनुसन्धान अनधकृतको प्रनतवेदनका आधारमा ववभागका महाननदे शक।

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी
महाननदे शक श्री प्रेम प्रसाद भट्टराई
3

९. सम्पाददत कामको वववरण
क. सूचना/उिुरी, मुद्दा अनभयोिनको प्रगनत वववरण
ि.सं.

ववषयवस्तु

1

ववभागमा दताव भएका कूल उिुरी

2

प्रारजम्भक

िाुँचबुझ

अनधकृत

तोवकएका

2078/79 को

2078/79को

चौथो त्रैमानसक

हालसम्मको

प्रगनत

प्रगनत

३६

१३६

३६

१३६

२

२०

0

९

३४

१०७

१

१८

१

३

सूचना/उिुरी
3

दताव भएका कूल सूचना उिुरीम FIU बाट प्राप्त
शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी सूचनामा उिुरी

4

सम्बद्ध कसूरमा कारबाही चली प्राप्त सूचना/उिुरी

5

अन्य व्यजक्त/ननकायबाट प्राप्त सूचना/उिुरी

6

अन्य

ननकायमा

आवश्यक

कारबाहीका

लानग

ले खी पठाइएको
7

मुद्दा दायर गररएको

ख. ननरोधात्मक कायवहरुः
ववभागले सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलामा वविीय लगानी ननवारणका लानग
ननरोधात्मक रणनीती अनुरुप सम्पजि शुद्धीकरणका िोजखम क्षेत्रको पवहचान गरी सम्बद्ध क्षेत्रका
ननयमनकारी ननकायहरुबाट सम्पादन हुने वियाकलापहरुबीच समन्वय एवम् सहकायव गने कायवहरु
ननरन्तर गदै आएको छ। ववनभन्न 21 वटा ननयामक ननकायहरुबीच आपसी साझेदारका लानग
MoU गरी सो अनुरुप कायवहरु भै रहेका छन्।
ग. प्रवद्धवनात्मक कायवहरुः
प्रवद्धवनात्मक रणनीनत अन्तगवत ववभागले सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय
लगानी ननवारणसम्बन्धी साझेदार ननकायहरुसुँग अन्तरविया तथा छलफल कायविमहरु सञ्चालन
गने गरे को छ। ववभागको आन्तररक क्षमता अनभवृवद्धका लानग अनुसन्धान अनधकृतहरुलाई क्षमता
ववकासका कायविमहरु सञ्चालन गररएका छन्। सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा
वविीय लगानी ननवारणसम्बन्धी चेतनामूलक तथा सन्दे शमूलक सामग्रीहरु तयार गरी ववनभन्न
पत्रपनत्रका, रे नडयो तथा टे नलनभिनबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गने, ब्रोसर एवम् पोिर छपाई तथा
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ववतरण गने, महत्वपूणव ले ख रचनाहरु समावेश भएको 'सम्पजि'

नामको िनवल प्रकाशन गने कायव

हुुँदै आएका छन्।
ि. दण्डात्मक :
िाुँचबुझ, अनुसन्धान, अनभयोिन ।
ववभागबाट आ.व. 2078/79 को बैशाखदे जख असार मसान्तसम्म सम्पन्न भएका प्रवद्धवनात्मक
कायवहरु ननम्नानुसार छनः

1. अनुसन्धान अनधकृतहरुका लानग क्षमता ववकास कायविम सञ्चालन:
ववभागमा नवआगन्तुक तथा अन्य अनुसन्धानकारी ननकायहरुमा कायवरत अनुसन्धान अनधकृतहरुको
लानग सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानीसम्बन्धी कसूरहरुको
अनुसन्धान र अनभयोिनसम्बन्धी आधारभूत िानकारी ददन अनभमुखीकरण कायविम सञ्चालन हुुँदै
आएको छ। यस अवनधमा भएका कायविमहरु यस प्रकार रहे का छन्:
क. सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागका अनुसन्धान अनधकृत लगायत कमवचारीहरुका लानग
क्षमता अनभवृवद्ध कायविम सम्पन्न - 1 ददन।

2. अन्तरविया कायविम सञ्चालन:
ववभागले ननयनमत रुपमा साझेदार ननकायहरुसुँग अन्तरविया कायविम सञ्चालन गदै आएको छ।
यस अवनधमा भएका कायविमहरु ननम्नानुसार रहे का छन्:
क. ववशेष अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको आनतथ्यतामा ववशेष अदालत, ववशेष सरकारी
ववकल कायावलय तथा सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागका पदानधकारीहरु सजम्मनलत
२ ददने अन्तविवया कायविम सम्पन्न।
ख. विप्टोकरे न्सी

तथा

हाइपर

फण्डको

कारोवारसम्बन्धी

ववषयमा

सम्पजि

शुद्धीकरण

अनुसन्धान ववभाग, नेपाल राि बैँ क, नेपाल प्रहरी केन्रीय अनुसन्धान ब्युरो, रािश्व
अनुसन्धान

ववभाग,

वविीय

िानकारी

इकाई

तथा

नेपाल

प्रहरी

साइबर

ब्युरोका

पदानधकारीहरुको सहभानगतामा १ ददने अन्तविवया कायविम सम्पन्न।
ग. ‘AML/CFT प्रणाली कायावन्वयन र प्रभावकारीता’ ववषयमा नेपाल राि बैंक, वविीय िानकारी
इकाई, नेपाल राि बैँ कबाट ‘क’ वगवको मान्यताप्राप्त वाजणज्य बैंकका अनुपालक
अनधकृतहरु तथा यस ववभागका महाननदे शक र कमवचारीहरुको सहभानगतामा १ ददने
अन्तविवया कायविम सम्पन्न।
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१०. सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद
सूचना अनधकारीको

प्रमुखको नामथर

पद

सम्पकव नं.

प्रेम प्रसाद भट्टराई

महाननदे शक

01-5010286

पद

सम्पकव नं.

ननदे शक

01-5010224

नामथर

01-5010225

ऋवषराम पोखरे ल

९८५११९८८३६

११. ऐन, ननयम, ववननयम र ननदे जशकाको सूची
क. सम्पजि शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, 2064
ख. पारस्पररक कानूनी सहायता ऐन, 2070
ग. सपुदवगी ऐन, 2070
ि. सङ्गगदठत अपराध ननवारण ऐन, 2070
ङ. कसूरिन्य सम्पजि तथा साधन (रोक्का, ननयन्त्रण र िफत) ऐन, 2070
च. सम्पजि

शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ननयमावली, 2073

छ. पारस्पररक कानूनी सहायता ननयमावली, 2070
ि. सम्पजि

शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण (सूचीकृत व्यजक्त, समूह वा सं गठनको

सम्पजि वा कोष रोक्का) ननयमावली, 2070
झ. सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी ननवारण रणनीनत तथा
कायवयोिना (2076-81)
ञ. सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागको प्रारजम्भक िाुँचबुझ तथा अनुसन्धान ददग्दशवन,
2074
ट. िोजखममा आधाररत िाुँचबुझ अनुसन्धान एवम् अनभयोिनसम्बन्धी मागवदशवन, २०७८ ।

१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण
रु. लाखमा
शीषवक

आको ७९/२०७८ .व.
कुल नबननयोजित बिेट

चालू आ को.व.चौथो
त्रैमानसक खचव

चालू आ को.व.हालसम्मको
खचव

कैवफयत

रकम

प्रनतशत

रकम

प्रनतशत

७३३.५०

१७६.३२

24.04

577.78

७८.77

ुँ ीगत
पूि

१७.००

८.८४

52.00

10.07

59.24

वविीय

-

-

-

-

-

िम्मा

750.50

185.16

24.67

587.85

78.33

चालू
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१३. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण
सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागबाट चालु आ.व. 2078/79 मा ववशेष अदातलमा दायर
मुद्दा तथा सो को वववरण यसप्रकार रहे को छः
क. चालू आ.व. को चौथो त्रैमानसक अवनधमाः
•

मुद्दा दायर सं ख्याः १

•

कुल कायम प्रनतवादी सं ख्याः २

•

कुल ववगो दावी रकम रु. 1,17,31,800.00 मात्र।

•

कुल िररवाना माग दावी रकम रु. 2,34,63,600.00 मात्र।

ख. चालू आ.व. को हालसम्मको अवनधमाः
•

मुद्दा दायर सं ख्याः ३

•

कुल कायम प्रनतवादी सं ख्याः १४

•

कुल ववगो दावी रकम रु.26,45,64,137 मात्र।

•

कुल िररवाना माग दावी रकम रु. 51,15,47,774 मात्र।

१४. अजिल्लो आनथवक वषवमा सं चानलत कायविमहरु
आनथवक वषव २०७7/७८ मा ननम्नानुसारका अन्तरविया कायविम सम्पन्न भएका नथए :
क) ववशेष अदालतका माननीय न्यायानधशज्यू हरुसुँगको अन्तरविया ।
ख) ववशेष अदालत तथा सरकारी वकील कायवलयका कमवचारीहरुसुँगको अन्तरविया ।

१५. ववभागको वेबसाइट र सो को वववरण
यस ववभागको वेबसाइट www.dmli.gov.np रहे को छ । उक्त वेबसाइटमा ववभागको पररचय,
सांगठननक सं रचना, ऐन तथा कानूनहरु, प्रकाशनहरु, सम्पकव वववरण तथा ववभागबाट सम्पन्न
भएका गनतववनध/वियाकलापहरु अद्यावनधक हुने गरे का छन् । साथै सम्पजि शुद्धीकरण तथा
आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्धी सूचना/उिुरी इमेल माफवत ददन सवकने
व्यवस्था समेत गररएको छ ।

१६. ववभागलाई प्राप्त भएको बैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एवम् सम्झौता
सम्बन्धी वववरण
यस ववभागसुँग वैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं सो सुँग सम्बजन्धत कुनै पनन प्रकारको
सम्झौता भएको छै न ।
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१७. ववभागले सं चालन गरे को कायविम र सो को प्रनतवेदन
यस ववभागको स्वीकृत वावषवक कायविम अन्तगवत सम्पन्न भएका कायविम तथा गनतववनधको प्रगनत
वववरण प्रत्येक आनथवक वषवको वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन माफवत प्रकाशन गररदै आइएको छ ।
सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी ननवारण गरी आनथवक सुशासन
कायम गनव सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्धी प्राप्त
उिुरीहरुको अनुसन्धान, अनभयोिन र मुद्दा दायरको मानसक/त्रैमानसक/वावषवक प्रगनत वववरण
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलयमा पेश गने कायव ननरन्तर भै रहे को छ ।
साथै, ववभागले ववशेष अदालतमा गररएको कसूरको अनभयोगपत्र सम्बन्धी िानकारी ववभागको
वेबसाइटमा प्रेस ववज्ञनप्त माफवत प्रकाशन गने गररएको छ ।

18. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो
सूचना सं रक्षण गनव तोवकएको समयावनध
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 3 को उपदफा (3) (ख) बमोजिम अपराधको
अनुसन्धान, तहवककात तथा अनभयोिनमा प्रत्यक्ष असर पाने सूचनाहरु ।

१९. ववभागमा परे को सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववषय
यस आ.व. 2078/79 को दोस्रो त्रैमानसक अवनधमा सूचना माग सम्बन्धी नलजखत ननवेदन परे को
छै न । मौजखक रुपमा मानगने सूचनाका लानग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 मा गोप्य
राजखने सूचना बाहे क मौजखक रुपमा नै सूचना प्रदान गररएको छ ।

२0. ववभागका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको वववरण
नहुने ।

प्रस्तुत वववरण यस सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागको वेबसाइटमा हे न व सवकने व्यवस्था छ
। अन्य सम्पकव वववरण यसप्रकार रहे को छः
फोन नं.: 01-5010277/5010224
फ्याक्स नं.:

01-5010282

इमेल: info@dmli.gov.np
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