
स�पि�त शु	ीकरण�व�	मा द��लो �यासको खाचो 
 

 

गोपीनाथ मैनाल�, 

 

 

सामा�य अथ�मा अवैध �पमा आज�न गरेको रकमलाई �व(भ�न उपाय अवल�बन गर, 

वैध �पमा आज�न गरेको ज-तै देखाउने काय� स�पि�त शु	ीकरण हो । यसअ�तग�त 

गैरकानुनी आय0ोतलाई लुकाइ2छपाइ अक4 काम गरेको देखाई सह, �पमा आज�न गरेको 

बनाइ�छ । ह�या, अपहरण, त-कर,, अवैध 5यापार, जुवा, कर छल,, 67टाचार, 

आत9क, लागूऔषध कारोबार ज-ता अपराधज�य काय�बाट आिज�त स�पि�त -व=छ 

नभएकाले �यसलाई सफा बनाउने �यास अपरा@धह�बाट हुने गद�छ । य-ता सफेद 

अपराधीह� राAय�णाल,लाई �भाव पान� सBने है(सयतमा हुने भएकाले यस�व�	को 

अ(भयान 2नकै ज�टल हु�छ । नCबेको दशकस�म �वDवमा स�पि�त शु	ीकरणलाई 

�य2त चचा� गEरँदै�Gयो । जब अवैध कारोबारको माHा बIयो र यसले �वDवमा �व(भ�न 

�कारका तनाव र आत9क (सज�ना गन� थाJयो, �यसप2छ यस�व�	को अ�तरा�ि7Kय 

काय�सूची नै तयार गनु�पनL आवDयकता महसुस भयो । सन ्१९८८मा संयुBत रा7Kसंघीय 

गैरकानुनी लागूपदाथ� ओसारपसारस�ब�धी स�झौतालाई आधार मानेर सद-य रा7Kह�ले 

स�पि�त शु	ीकरणको �व�	मा कानुन बनाउने सहम2त गरे ।  तर सन ् १९८९मा 

यस�व�	को प�हलो सं-थागत �यास समूह–७ का मुलुकह�बाट भयो, पेEरसमा स�प�न 

बैठकले �व�तीय कारबाह, काय� समूह गठन गर, स�पि�त शु	ीकरण�व�	मा केह, 

नी2तगत (सफाEरस �-तुत गन� पुXयो । साथै सन ्२००३मा रा7Kसंघले 67टाचार�व�	को 



अ(भसि�ध पाEरत गर, अवैध �पमा 67टाचार गर, अ�यH ल@गएको स�पि�त (चोEरएको 

धन) फका�उन राि7Kय �यास र अ�तरा�ि7Kय साझेदार,को वातावरण बनाएको छ । 

रा7Kह� यस अ(भसि�धलाई राि7Kय काय�योजना र रणनी2त बनाएर काया��वयन गनL 

त�परतामा छन ्।  

 

स�पि�त शु	ीकरण (मु\ा 2नम�ल,करण) �व�	मा रा7Kसंघबाट (लइएका कदमह� र 

चा(लएका अ(भयानमा नेपाल सु�का �दनदे]ख नै �2तब	 रहँदै आएको छ । तर एक^कृत 

कानुन र सांगठ2नक 5यव-था भने हालैका �दनमा माH भएको हो । राज-व चुहावट 

अनुस�धान ऐन र यसलाई काया��वयन गन�का ला@ग राज-व अनुस�धान �वभाग २०५२ 

सालबाट नै -थापना भएको @थयो तर यसले राज-व चुहावटका bेHबाहेक अ�य अवैध 

आज�नलाई अनुस�धानको दायरामा Jयाएको @थएन । साथै यसलाई �वभागीय आcहको 

(स	ा�तको आरोप प2न लाXने गरेको @थयो । �य-तै �वसं २०५९ बाट नयाँ 67टाचार 

2नवारण ऐन काया��वयनमा आई 67टाचारज�य अपराधको पEरभाषालाई सापेdbक 

�पमा 5यापक गEरयो । अ(मJदो र अ-वाभा�वक जीवनयापन गनL साव�ज2नक 

पदा@धकार,ह� छानeबनका दायरामा Jयाउने काम यस ऐनले ग¥यो । �वगतको तुलनामा 

यस ऐनको काय�bेH बहृत ् भए प2न यसमा साव�ज2नक ओहोदामा गEरएको 

67टाचारज�य काय�लाई माH 2नय�Hण गनL काय�bेHमा समे�टएको @थयो, �यसैले मु\ा 

2नम�ल,करण वा अ-वाभा�वक आयका सबै bेHलाई ऐनले छानeबनको दायरामा Jयाउन 

सकेको @थएन ।  

 

समय–समयमा गठन भएका अनुस�धान आयोग, दौडाहा तथा 2नर,bण टोल,ले सी(मत 

�पमा गैरकानुनी आज�नलाई कारबाह, गन�सBदGयो । तर बहृत ्अथ� र आयातन ढाBने 

अवैध आ@थ�क hiयाकलापलाई अनुस�धान, अ(भयोजन र कारबाह, गनL कानुनी र 



संरचनागत 5यव-थाको खाँचो @थयो । यह, खाँचो पूरा गन� र �व(भ�न समयमा बाjय 

मkचमा नेपालले गरेको �2तब	ता काया��वयन गन� स�पि�त शु	ीकरण ऐन २०६४ लाग ू

गEरयो र २०६८मा यसलाई संशोधन गर, पEरमाज�न प2न गEरयो । साथै स�पि�त 

शु	ीकरण तथा आतंककार, hiयाकलापमा �व�तीय लगानी 2नवारणस�ब�धी काय�को 

अनुस�धान गन� २०६८ सालमा स�पि�त शु	ीकरण अनुस�धान �वभाग गठन भएको छ 

। अ�तरा�ि7Kय मु\ाकोषको सहयोगमा �व�तीय सुशासन कायम गन� १ सय १६ मुलुकले 

आआnनो रणनी2त तजु�मा गनL iममा नेपालले प2न २०६८ मा स�पि�त शु	ीकरण 

2नवारणस�ब�धी पाँचवषL रणनी2त तजु�मा गरेको छ । सरकारले �वसं २०६५ र २०६६ 

सालमा राजपHमा सूचना �का(शत गर, १८ वटा काय�लाई प2न स�पि�त शु	ीकरण 

2नवारण अनुस�धानका काय�bेHमा समे�टएप2छ ३६ �कारका आज�नलाई मु\ा 

2नम�ल,करणको अपराध मानी छानeबनको दायरामा Jयाएको छ ।  

 

स�पि�त शु	ीकरण तथा आतंकवाद, hiयाकलापमा �व�तीय लगानी 2नवारणलाई अथ� 

म�Hालयमा दईु �वभाग र नेपाल रा7K बoकमा �व�तीय जानकार, इकाइ -थापना भएका 

छन ्। अथ� म�Hालय मातहतमा रहने राज-व अनुस�धान �वभागले पर�परागत �पमा 

राज-व चुहावटका काय�ह�मा अनुस�धान तहhककात गदp आएको छ भने स�पि�त 

शु	ीकरण 2नवारण अनुस�धान �वभागले स�पि�त शु	ीकरण 2नवारणस�ब�धी कसुरको 

अनुस�धान तथा तहhककातको काय� गद�छ । �व�तीय सूचना इकाइ, नेपाल �हर,, अ�य 

सरकार, तथा अqधसरकार, 2नकाय वा सव�साधारणह�बाट �ाrत शंका-पद 

कारोबारह�को सूचनाको अधारमा अनुस�धान तथा तहhककात गनL िज�मेवार, ऐनले 

�वभागलाई �दान गरेको छ । यस स�दभ�मा स�पि�त शु	ीकरण अनुस�धान �वभागले 

तीन �कारका काय� गदp आएको छ । प�हलो (ल]खत सूचना र शंका-पद कारोबारको 

�ािrत, �य-तो सूचनाको अ(भलेखीकृत गनL, खानतलासी गनL, कागजात कCजा गनL, 



खाता रोBका गनL, स�पि�त रोBका गनL र अ(भयुBत पiाउ गनL, दो0ो स�पि�त 

शु	ीकरण र आतंकवाद, hiयाकलापमा हुने �व�तीय लगानीस�ब�धी काय�को तहhककात 

गन� अनुस�धान अ@धकृत तोBने (�वभागकै अ@धकृत, अ�य सरकार, अ@धकृत वा 

साव�ज2नक सं-थानका अ@धकृत कम�चार, जोसुकैलाई प2न अनुस�धान अ@धकृत तोBन 

सhकने) र त0ेो अनुस�धान÷तहhककात स�प�न भएप2छ सरकार, वhकलको 

रायमुताeबक �वशेष अदालतमा मुsा दायर गनL काय� ।  

 

�य-तै नेपाल रा7K बoकमा -थापना भएको �व�तीय सूचना इकाइले cाहकको प�हचान, 

वा-त�वक धनीको प�हचान, उ=च पदा@धकार,ह�स�ब�धी �वशेष 5यव-था, अ-वाभा�वक 

कारोबारको अनुगमन, जो]खम 5यव-थापनलगायत शंका-पद कारोबारको जानकार, र 

अ�य सूचना सहयोग गर, स�पि�त शु	ीकरण 2नवारण अनुस�धान �वभागलाई सहयोग 

गद�छ । साथै �वदेशी समकbी बoकह�सँग सम�वय गर, सूचना आदान�दान गद�छ । 

�य-तै मु\ा तथा मौ�\क उपकरणह�को आवतजावतमा सीमा र अ�तरदेशीय �व�दमुा 

2नगरानी, प�हचान, अ(भलेखन ज-ता काय� गद�छ । साथै �व�तीय कारोबारको 

पारद(श�तास�ब�धी कायम प2न नेपाल रा7K बoकले गEररहेको छ । कुनै प2न 5यिBतको 

१० लाखभ�दा बढ,को बohकङ कारोबारको प2न नेपाल रा7K बoकले अनुगमन गदp आएको 

छ । ५० हजारभ�दा बढ,को कारोबार बoकमाफ� त गनु�पनL 5यव-था छ । रा7K बoकले 

�व�तीय कारोबार गनL सं-थाह�लाई 2नदLशन, माग�दश�न र 2नगरानीमाफ� त मु\ा 

2नम�ल,करण�व�	का काय�मा सहयोग पु-याइरहेको छ ।  

 

नेपालमा मु\ा 2नम�ल,करण�व�	का काय�ह� शैशवा-थामा नै छन ्। स�पि�त शु	ीकरण 

�वभाग -थापना भएप2छ केह, सं-थागत �यासह� हुन खोजे प2न सबै 2नकायबाट 

सहयोग र संगठनको bमता �वकासका कामह� हुन बाँक^ नै छन ्। सी(मत �पमा माH 



अनुस�धान र तहhककात भएका छन ्। स�पि�त शु	ीकरणमा संलXन 5यिBतह� �ायः 

ठूला र नी2तमा �भाव पान�सBने है(सयतका भएकाले प2न राजनी2तक दल, �हर, 

�शासन र सरकारका �व(भ�न 2नकायको सहयोग आवDयक छ । हुvडीमाफ� त वा�ष�क 

अबw �पैयाँ बा�हEरने गरेको खुलासा भएको छ भने डनह�ले भू(मगत अथ�त�H सkचालन 

गEररहेका कुराह� प2न बार�बार चचा�मा आउने गरेका छन ् । राजनै2तक काय�कता�का 

आय5ययह� अपारदशx छन ्तर उनीह�को जीवनयापन अ-वाभा�वक दे]खँदै आएको छ । 

�व(भ�न नाममा �व�तीय कारोबार गनL सं-थाले अनुमान नै गन� नसhकने गर, �व�तीय 

छलकपट गEररहेका छन ्। �वशेषतः कानुन 5यवसायी, लेखा 5यवसायी, लेखा पर,bण 

5यवसायी, घरजXगा 5यवसायी, मyय-थता 5यवसायी, �व(भ�न �कारका 5यापार,बाट 

सिजलो र अनौपचाEरक तEरकाबाट आज�न गनL तर वैध �hiयामा नआउने काय� भएका 

चचा� हुने गरेको छ । कर �शासनबाट कर छल, भएका �2तवेदनह� आएका छन ्। ठूला 

वhकल, लेखा 5यवसायी, 5यापार,, अपहरणकार,, त-कर ज-ता काय�को अनुस�धान 

गन�का ला@ग ठूलो bमता, साहस र बहुपbीय सहयोग आवDयक हु�छ । अ2न माH मु\ा 

2नम�ल,करण�व�	का काय�ह� ठोस �पमा गन� सhक�छ । -थापनाका समयमा स�पि�त 

शु	ीकरण �वभागले केह, साह(सलो कामको सु�वात गरेको @थयो । तर �यसप2छका 

�दनमा �यस ती सु�वातलाई 2नर�तरता �दइएको चचा� छैन । नेपाल रा7K बoकले 

अवल�बन गरेको मौ�\क औजार र 2नगरानीले केह, आशा�द संकेत देखाएको छ ।  

 

(मनैाल� राि��य योजना आयोगको स�चवालयमा सहस�चव हुन ्।) 


