नेपाल सरकार, कम्पनी रिजस्�ारको कायार्लयबाट सम्पि� शु�ी
िनवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा � स्ट स ेवा �दायकह�लाई ज
ग�रएको िनद�शन, २०७६ जारी गरे को सम्बन्धमा कम्पनी रिज�ार
कायार्लयको

सूचना
सम्पि� शुध्दीकर (मिन लाउन्ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ र सो अन्तगर्त बनेक
िनयमावलीह�को �भावकारी कायार्न्वयन गन� सन्दभ नेपाल सरकार, मिन्�प�रषद्क
िमित २०७५।०७।२५ को िनणर्यले कम्पनी रिज�ारको कायार्लयलाई िनयमनकारी िनक
तोके को �ँदा सोही ऐनको दफा ७ प. को उपदफा (२) बमोिजम यस कायार्लयबाट चालु
आ.व. २०७६।७७ को दो�ो चौमािसकमा यस कायारलयले तोके को िमित देिख लागू �ने
गरी कम्पनी वा �� सेवा �दायकह�लाई िनद�शन जारी गरी वेवसाइट माफर्त सवैक
जानकारीको लािग सावर्जिनक ग�रएको छ ।
साथै सम्पि� शुध्दीकर (मिन लाउन्ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ र सोको िनयमावली
तथा सम्पि� शुध्दीकर (मिन लाउन्ड�रङ) िनवारण (सूिचकृ त �ि�, समूह वा
सङ्गठनको सम्पि� वा कोष रो) िनयमावली, २०७० मा उिल्लिखत िबषयमा सोही
बमोिजम काम कारवाही गरी यस िनद�शनका �वस्थालाई सोको पूरकको �पमा िलनुपन�
�होरा समेत सूिचत ग�रन् ।

दस्तख
रिज�ार
कम्पनी रिज�ारको कायार्

नेपाल सरकार, कम्पनी रिजस्�ारको कायार्लयबाट सम्पि� शु�ीकरण िनवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा �स
�दायकह�लाई जारी ग�रएको िनद�शन, २०७६
(मसौदा)
�स्तावना:

सम्पि� शु�ीकरण (मनी लाउन्ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ र सो अन्तगर्त बनेक
िनयमावलीह�को �भावकारी कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरक मिन्प�रषद्क िमित
२०७५/०७/२५ को िनणर्यले कम्पनी रिजस्�ार को कायार्लयलाई कम्पनी वा �स्ट
�दायकह�को िनयमनकारी िनकाय तोके कोले,
कम्पनीरिज�रको कायार्लले उ� ऐनको दफा ७प. को उपदफा (२) ले �दएको अिधकार �योग
गरी कम्पनी वा �स्ट सेवा �दायकह�लाई यो िनद�शन जारगरे को छ ।
सम्पि शु�ीकरण (मनी लाउन्ड�र) िनवारण ऐन, २०६४, सम्पि� शु�ीकरण (मनी
लाउन्ड�रङ) िनवारण िनयमावली, २०७३ तथा सम्पि शु�ीकरण (मिन लाउन्ड�र) िनवारण
(सुचीकृ त �ि�, समूह वा सङ्गठनक सम्पि वा कोष रो�ा) िनयमावली, २०७० मा उिल्लिख
िबषयमा सोही बमोिजम काम कारवाही गरी यस िनद�शनका �वस्थलाई सोको पूरकको �पमा
िलनुपन�छ ।
प�रच्छे-१
�ारिम्भ

१.

संिक्ष� नाम र �ार : (१) यस िनद�शनको नाम “सम्पि� शु�ीकरण िनवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा
सेवा �दायकह�लाई जारी ग�रएको िनद�शन, २०७६” रहेको छ ।
(२)

२.

यो िनद�शन चालु आ.व. २०७६।७७ को दो�ो चौमािसकमा यस कायर्लयले तोकेको िमित देिख
�ारम्भ �नेछ ।

प�रभाषा : िवषय वा �सङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस िनद�शन,–
(क) “ऐन” भ�ाले सम्पि� शु�ीकरण(मनी लाउन्ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ सम्झनुपछर्
(ख) “कायार्ल” भ�ाले कम्पनी रिजस्�ारको कायार्लय सम्झनुपछर् र सो शब्दले रिजस्�ार कायार्ल
अन्तगर्त रहेका शाखा कायार्लयलाई समेत जनाउ ।
(ग) “िनयमावली” भ�ाले सम्पि� शु�ीकरण (मनी लाउन्ड�रङ) िनवारण िनयमावली, २०७३
सम्झनुपछर्।
(घ) “रिज�ार” भ�ाले कम्पनी रिजस्�ारको कायार्लयको रिज�ार सम्झनुपछ
(ङ)

“सूचक संस्थ” भ�ाले सम्प�ी शुि�करण(मनी लाउन्ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को
खण्ड (ढ) को देहाय (५) बमोिजम आफ्न �ाहक वा पक्ष तफर ्बा देहायको कायर गदार वा सोको
तयारी गदार वा सोमा संल� �ँदाका बखत �ावसाियक �पमा देहायको सेवा �दान गन� कम्पन वा ��
सेवा �दायकको �पमा रहेको कु नै पिन �कारको नेपाली वा िवदेशी कानूनी �ि� वा कानूनी �बन्
सम्झनुपछ ।
(१)

कानूनी �ि� वा कानूनी �बन्धक संस्थापन, दतार वा �वस्थापनक लािग एजेण् भई
काम गन�,

(२)

कानूनी �ि�को साझेदार, स�ालक, सिचव वा त्यस् पदािधकारी भई काम गन� वा अन्
�ि� माफर ् गराउने,

(३)

कानूनी �ि� वा कानूनी �बन्धला �ावसाियक �पमा रिज�डर कायार्ल, ठे गाना वा
ठाउँ उपलब् गराउने वा सोको लािग प� �वहारको िजम्म िलने,

(४)

कानूनी �बन् वा यस्त �कृ ितका अन् कानूनी �बन्धक �ि� भई काम गन� वा �ि�को
मनोनयन गन� वा अन् �ि� माफर ् गराउने, वा

(५)

�चिलत कानून बमोिजम कु नै �ि�को तफर ्बा शेयर धनी िनयु� भई वा अन् कुनै
�ि� माफर ् कायर गन� वा गराउने ।
तर ऐनको दफा २ को खण्ड(ढ) को देहाय (४) को हकमा सोही बमोिजम �नेछ ।

(च)

“�ाहक वा पक” भ�ाले सूचक संस्थाबाट सम्प शु�ीकरण (मनी लाउन्ड�र) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा २ को खण्ड(ढ) को देहाय (५) को बुँदा (क) देिख (ङ) बमोिजमको सेवा िलने कानूनी
�ि� वा कानूनी �बन्धला जनाउनेछ ।
प�रच्छे-२
कम्पनी वा �� सेवा �दायकको सुच

३.

जानकारी �दनु पन�: (१) सम्पि शु�ीकरण (मनी लाउन्ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्
(ढ) को देहाय (५) बमोिजम काम गन� सूचक संस्थाल िमित २०७६ माघ मसान् सम् कायार्लयम अनुसूची
१ बमोिजमको िववरण �दनु पन�छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम सेवा �दायकको सुची कायार्लयक वेवसाइटमा २०७७ वैशाख देिख
सावर्जिन गरी अध्याविधक ग�रनेछ 

४.

सूिचमा रहेकाबाट सेवा िलने : कम्पनी वा ��ले ऐनक दफा २ को खण् (ढ) को देहाय (५) बमोिजमको सेवा
कम्पनी वा �� सेवा �दायकबाट �लँदा कायार्लयमा सूिचकृत रहेका सेवा �दायकबाट िलनु पन�छ
तर �चिलत कानून बमोिजम अन्य आिधका�रक �ि�बाट सेवा िलन यस �वस्थाले बाध
पुयार्को मािनने छैन ।
प�रच्छे-३
पिहचान तथा सम्पु�ी

५.

�ाहक वा पक पिहचान : (१) सूचक संस्थाले आफ्नो �ाहक वा पक्षको ऐनको ७क. र िनयमावलीको
िनयम ४ र ५ बमोिजम पिहचान तथा सोको सम्पुि� गनुर्पन�छ
(२)

सूचक संस्थाले �ाहक वा पक्षसँग उपद (१) बमोिजम पिहचान गदार् िलने कागजात तथा
िववरणमा जोिखमको अधारमा थप गद� जाने पिहचान सूचक बनाई लागू गनुर् पन�छ ।

(३)
उपदफा (१) बमोिजम �ाहक वा पक्ष पिहचान तथा सम्पुि� गदार् वास्तिवक धनी त
िहतािधकारी भए सोको िवस्तृतपिहचान तथा जाँचबुझ गनुर्पन�छ ।सोका लािग जोिखमको अधारमा थप
गद� जाने पिहचान सूचक बनाई लागू गनुर् पन�छ 

६.

सूचीकृ त �ि�सम्बन्धी �वस : सूचक संस्थाले �ाहक वा पक्षको पिह लगायत अन्य काम कारोबार
गदार् ऐनको प�रच्छे ६ख. , िनयमावली तथा सम्पि� शु�ीकरण (मिन लाउन्ड�रङ) िनवारण (सूचीकृ त
�ि�, समूह वा सङ्गठनको सम्पि� वा कोष रो�) िनयमावली, २०७० बमोिजमका �वस्थाको
�भावकारी पालना सुिनि�त गनुर्पन�छ ।

७.

�ाहक वा पक्षको जानकारी �द : सूचक संस्थाले आफुले �ावसाियक सेवा �दान गरेको �ाहक वा पक्ष
जानकारी अनुसूची_२ बमोिजमको ढाँचामा यो िनद�शन जारी भएको िमितले अधर्बा�षर्क �पम
कायार्लयमा उपलब्ध गराउनु पन ।

८.

उ� पदस्थ �ि�को पिहचानसम्बन्धी िवशेष �व : (१) सूचक संस्थाले उ� पदस्थ �ि�को पिहचा
तथा जोिखम �वस्थापन नर ऐनको दफा ७ख. बमोिजमको उपायसमेत अवलम्बन गनुर्पन�।
(२)

उ� पदस्थ �ि�को पिहचान गदार् देहायबमोिजमका ���याह� अवलम्बन गनर् छ :–
(क) �ाहक वा पक्षबाट सूचना िल,
(ख) सावर्जिनक �पमा उपलब्ध सूचना �हण ग,
(ग) सामािजक स�ालमा उपलब्ध सूचनाको िव�ेष गन�,
(घ) �ावसाियक �पमा उपलब्ध तथ्याङ्क िलने

(३)

उ� पदस्थ �ि�को अिभलेख िनज पदबाट अवकाश वा मु� भएको िमितले कम्तीम पाँच
वषर्सम्म कायम रा�ुपन�छ
तर सूचक संस्थाले जोिखमलाई आधार मानी सो अविधलाई बढाउन स�ेछ ।

९.

�ाहक वा पकको वास्तिवकधनी पिहचान : (१) सूचक संस्थाले �ाहक वा पक्षवास्तिवक धनीपिहचान
गदार् ऐनको दफा ७ग. र िनयमावलीको िनयम ६ बमोिजम कानूनी �ि� वा �बन्धको वास्तिवक धनी
पिहचान तथा जाँचबुझ गदार् सामान्यतया देहायका आधारका अित�र� अन्य उिचत उपायसमेत अवलम
गनर् कायर्िविधमा िवस्तत �वस्था गनुर्पन
(क)

कानूनी �ि� वा �बन्ध उपर िनयन्�ण गनर् स�े वा स्वािमत्व रा�ेम �ाकृ ितक
�ि� भए िनजको पिहचान,

(ख)

खण्ड(क) बमोिजम िनयन्�ण वा स्वािमत्व रा�े �ि�को सम्बन्धमा जानकारी नभ
तत् सम्बन्धमा शंका वा अस्प�ता भएमा वा कानूनी �ि� वा �बन्ध उपर िनयन्�ण
कुनै �ाकृ ितक �ि� भए÷नभएको पिहचान,

(ग)

खण्ड (क) वा (ख) बमोिजमको �ि� नपाइएमा उ� कानूनी �ि� वा �बन्धको
स�ालनमा रहेका मुख्य पदािधकारीको पिहचान 

(२)

कानूनी �ि� वा �बन्धको स्वािमत्व र िनयन्�ण संरचना पिहचान गनर्का लािग वास्तिव
तथा सो उपर िनयन्�ण गनर् स�े देहायकाि�को समेत पिहचान गनुर् पन�छ–
(क)

कानूनी �ि� वा �बन्ध िनयन्�ण गन� वा �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष �पमा त्यसको
वा सो भन्दा बढी शेय, अन्य स्वािम, मूल्य वा मतािधकार वा त्यसको िनणर्य उ
िनयन्�ण रा�े �ाकृितक �ि,

(ख)

कानूनी �ि� वा �बन्धको �वस्थापन वा त्यस्तै कायर् गन� �ाकृित,

(ग)

कानूनी �ि� वा �बन्ध उपर िनयन्�ण रा� स�े �ाकृितक �ि�

(३)

�� जस्ता कानूनी �बन्ध उपरको िनयन्�णको पिहचान गदार् स, ��ी, संरक्, िहतािधकारी र
त्यस उपर िनयन्�ण गन� �ाकृितक �ि�को पिहचान गनुर् पन�छ

(४)

कु नै �ि� माफर ् कानूनी �ि� वा �बन्ध उपर अ�त्यक्ष स्वािमत्व र िनयन्�ण रहेको द
सोको अनुगमन गनुर् पन�छ ।

१०.

�ाहक वा पक्षको बृहत् पिहचानसम्बन�वस्था: सूचक संस्थाले �ाहक वा पक्षसँग �ावसाियक सम्
स्थापना गदार् वा कारोबार गदार् ऐनको द७ङ. र िनयमावलीको िनयम ८ बमोिजम बृहत् �ाहक पिहचान
सम्बन्धी उपायह� अपनाउनु पन�।

११.

सरलीकृ त �ाहक वा पक्षको पिहचानसम्बन्धी � : सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७च. र िनयमावलीको
िनयम ९ बमोिजम सरलीकृ त �पमा पिहचान सम्बन्धी काय जोिखम मुल्याकन �ितवेदन बमोिजम
गनुर्पन�छ।

१२.

िव�मान �ाहक वा पक्ष पिहचान तथा अ�ाविध�ककरण �वस्था (१) सूचक संस्थाल ऐन, िनयमावली
र यो िनद�शनबमोिजम िव�मान �ाहक वा पक्ष पिहचान तथा सम्पुि उ� जोिखमलाई �ाथिमकता �दइ
िव.सं. २०७६ चै� मसान्तिभ सम्प� गरी स�ु पन� ।
(२)

(३)

१३.

संस्थाल �ाहक वा पक्ष पिहचान देहायबमोिजम िनयिमत �पमा अ�ाविधक गनुर्पन�छ–
(क)

उ� जोिखम भएका सदस्यक हकमा कम्तीम वषर्म १ पटक,

(ख)

मध्य जोिखम भएका सदस्यक हकमा कम्तीम २ वषर्म १ पटक,

(ग)

न्यू जोिखम भएका सदस्यक हकमा कम्तीम ३ वषर्म १ पटक ।

संस्थाला जोिखममा ताित्व फरक परे को लागेमा जोिखमसापेक �ने गरी उपदफा (२) मा
उिल्लिख अविधअगावै पिहचान अ�ाविधक गनुर्पन� ।

जोिखम �वस्थापन गनुर्प : (१) सूचक संस्थाले जोिखम पिहचा, मूल्याङ्कन तथा �वस्था गनर
देहायको आधारसिहत थप मापदण् बनाई लागू गनुर्पन�;

(२)

१४.

(क)

राि�य तथा क्षे� जोिखम मुल्यांक सम्वन् �ितवेदन,

(ख)

सम्पि शु�ीकरणतथा आतङ्कवादी��याकलापम िव�ीय लगानी सम्बन्ध कुनै
�िति�त अन्तरार्ि संस्थाल गरे को अध्यय तथा अनुसन्धानक �ितवेदन,

(ग)

�ावसाियक सम्वन्ध �कृ ित, उ�ेश् र अविध ।

सूचक संस्थाल जोिखमको ब्यवस्था गदार देहायका िबषयमा ध्या �दनु पन�छ ।
(क)

जोिखमलाई उ�,मध्य, न्यू तथा जोिखमको िव�ेषणका आधारमा समेत वग�करण गन�,

(ख)

जोिखम मुल्याङ् तथा सोको िलिखत अिभलेख अ�ाविधक रा�े,

(ग)

त्यस् अिभलेख िवभाग र अन् सम्ब िनकायले माग गरे मा शी� उपलब् गराउनु पन�
।

िनरन्तर अनुगमन गनुर्प : सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७झ. बमोिजम िनरन्तर अनुगमनगनुर्पन� । यसरी
अनुगमन गदार् उ� जोिखममा वग�कृत भएका �ाहक वा पक्षलाई �ाथिमकता �दनुपन�छ

१५.

कारोबार गनर् न�न : सूचक संस्थाले ऐनको दफा ६ र ७ण. मा उिल्लिखत ि�का अित�र� �ाहक वा
पक्ष वा सो कारोबारको पिहचानका आधार पूरा नभएका �ाहक वा पक्षसँग कारोबार गनुर् �ँदै सूचक
संस्थालाई यस िवषयमा शंका लागेमा शंकास्पद �ितवेदन �दन स�ेछ

१६.

सरु क्षात्मक उपाय अवलम्बन गनु : सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ट. बमोिजम नयाँ �िविधबाट वा �ि�
उपिस्थत नभई कारोबार स�ालन गदार् र सोका लािग कायर्िविध िनमार्ण  यस्त जोिखमको समुिचत
�वस्थापन �ने गरीथप आवश्यक उपायह� अवलम्बन गनुर्पन�छ

१७.

खास एवं शङ्कास्पद कारोबार सम्बन : (१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ढ. बमोिजम खास कारोबारका
सम्बन्धमा िवशेष ध्यान �दने �णालीको िवकास गरी लागू गनुर्पन�
(२)

सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ध. बमोिजमका अवस्थाह� िव�मान भएमा शङ्कास्पद कारोको
�ितवेदन, िव�ीय जानकारी इकाईले तोके को ढाँचा कायर्िबिध र माध्यम अनुसा िव�ीय
जानकारी इकाईमा िनणर्य भएको िमितले तीन �दनिभ� पु�े गरीपेश गनुर् पन�छ ।
स्पि�कर : िव�ीय जानकारी इकाईको नमूनाका अनुसार हालको लािग सोको सामान्य नमूना
ढाँचा अनुसूची-३ बमोिजम रहेको छ ।

(३)

यसदफा बमोिजम �ितवेदन तयार गदार िव�ीय जानकारी इकाईले जारी गरे को मापदण्डला
आधार मा�ुपन�छ ।

(४)

अनस
ु न्धा गन� िनकायले अनुसन्धानक िसलिसलामा कु नै �ि� वा संस्थाक िववरण वा सूचना
माग गरे को अवस्थाम वा शंकास्प देिखने नयाँ तथ् वा िवषय जानकारी �ा� गरे मा सोसमेत
िव�ीय जानकारी इकाईलाई अित�र� सूचनाको �पमा जानकारी �दन स�े छ ।

(५)

सूचक सस्थाल शंकास्प कारोबार तथा गितिविध पिहचान गन� सूचक तयार गरी लागू गनुर पन�छ
र त्यस् सूचक समय–समयमा अ�ाविधक गनुर पन�छ ।

(६)

सूचक संस्थाले यसदफा बमोिजम तयार भएका िववरण, सूची, जानकारी, �ितवेदन, अिभलेख,
सूचना पाँच वषर्सम िवषेश तवरले छु �ै रा�ु पन�छ ।

१८.

िव�ीय जानकारी इकाईको िनद�शन पालना गनुर्पन� सूचक संस्थाले िव�ीय जानकारी इकाईले जारी गरेको
सीमा कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी िनद�शन तथा मागर्दशर्नको पालना गनुर्

प�रच्छे–४
िजम्मेवार
१९.

सूचक संस्थाको िजम्मेवा : (१) ऐन, िनयमावली र यो िनद�शनमा �वस्था भएबमोिजम सम्बिन्सूचक
संस्थाले आफ्नो िजम्मेवारी एवम् दाियत्व पुरा गनुर्पन�छ । सो िजम्मेवारी एवम् दाियत्वको �भ
�पमा पूरा गनर, गराउन आवश्यक नीि, कायर्िवि, िनयन्�ण �णाल, जनशि�, साधन, �ोतसमेतको
समुिचत �वस्थागन� िजम्मेवार सम्बिन्धत सूचक संस्थाको छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम ऐन, िनयमावली र यो िनद�शनबमोिजम सूचक संस्थाले कायारपून्वयनको
तहमा पूरा गनुर्पन� दाियत्व पूरा गनगराउने िजम्मेवारीसूचक संस्थाक �मुखको �नेछ ।

२०.

कायार्न्वयन अिधका : (१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३) बमोिजम ऐन, िनयमावली र
सोअन्तगर्त जारी िनद�िश वा िनद�शनबमोिजमको दाियत्व पूरा गनर् कायार्न्वयन अिधक (कम्प्लायन
अ�फसर) िनयु� गनुर्पन�छ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम कायार्न्वयन अिधकारीको िनयुि� नभएसम्मका लािग �मुख कायर्क
अिधकृ तले नै कायार्न्वयन अिधकारीको समेत िजम्मेवारी बहन गनुर्पन�छ

(३)

कायार्न्वयन अिधकारीको न, ठे गाना, योग्यत, सम्पकर् नम, इमेल लगायतका िववरण सूचक
संस्थाल कायार्लय तथा िव�ीय जानकारी इकाईसमक्ष पेस गनुर्का साथै कायार्न्वयन अिध
प�रवतर्न भएमा वा िनजको िववरणमा प�रवतर्न भएमा सोको समेत जानकार पन् �दन िभ�
पठाउनुपन�छ ।

(४)

सूचक संस्थाले कायार्न्वयन अिधकारीला ऐनको दफा ७त. को उपदफा (४) मा उिल्लिखत
कायार्न्व अिधकारीको काम, कतर्� र अिधकारका अित�र� देहायका कायर्ह� समेत सम्पा
गन� गरी तो�ु पन�छ :–
(क)

ऐन, िनयमावली र यस िनद�शनबमोिजमको कायर् �भावकारी बनाउन सम्प –िबन्दु
(फोकल प्वाइन) को �पमा काम गन�,

(ख)

ऐन, िनयमावली र यस िनद�शनबमोिजमको कायर �भावकारी �पमा गनर् नीि, कायर्िविध
र �णालीको मसौदा तजुर्म सम्बन् कायर गन�,

(ग)

कमर्चारी वा अन्य �ोतवाट , िनयमावली र यस िनद�शनबमोिजम �ा� अस्वाभािवक
वा शङ्कास्पद कारोबारसम्वन्धी सूचना िव�ेषण तथा जाँचबुझ,

(घ)

आफ्नो कायर् समदन गनर् कम्पनीका अन्य िवभाग वा पदािधकारीसँग िवशेषज्ञ सेवा
वा आवश्यक जुनसुकै कागजा, िववरण वा सूचना िनबार्ध �पमा जुनसुकै बखत �ा� गनर
स�े ,

(ङ)

ऐन, िनयमावली तथा यस िनद�शनबमोिजमको िवषय कायार्न्वयन , नभएको अनुगमन
गरी �ितवेदन पेस गन� ।

(५)

कायार्न्व अिधकारीलाई सहयोग गनर सूचक संस्थाल आवश्य कमर्चारीह�क �वस्थासमे
गनुर्पन� ।

(६)

कायार्न्व अिधकारीले ऐन, िनयमावली तथा यस िनद�शनबमोिजमको िवषय कायार्न्व गन�
िसलिसलामा माग गरे को आवश्य सूचना, जानकारी, कागजात, अिभलेख वा िववरण उपलब्
नगराउने सम्बिन् सूचक संस्थाक पदािधकारी, सदस् र िजम्मेवा कमर्चारीला कारबाहीको
िसफा�रस गनुर्पन� र सो िसफा�रसबमोिजम सम्बिन् सूचक संस्थाल कारबाही गरी सोको
जानकारी कायार्लय र िव�ी जानकारी इकाईलाई गराउनप
ु न�छ ।

(७)

सूचक संस्थाल कम्तीम छ मिहनामा एक पटक ऐन, िनयमावली र यस िनद�शनबमोिजम भए
गरे का काम-कारबाहीको समीक् गनुर्पन� ।

(८)

ऐन, िनयमावली र यस िनद�शनको पालना �भावकारी एवं प�रणाममूखी बनाउनका लािग सूचक
संस्थाल �ाहक वा पक, स�ालक सिमितका सदस्यह तथा उ� �वस्थाप र कमर्चारीह�क
क्षम िवकासका लािग आवश्य �वस्थ िमलाउनुपन�छ ।

२१.

कायर्िवभाजन गरी िजम्मेवारी तो� स : (१) �मुख कायर्कारी अिधकृतले ऐ, िनयमावली र यो
िनद�शनबमोिजम सूचक संस्थाले सम्पादन गनुर्पन� कायर ्ह� मातहतका कमर्चारीह�मा िवभाजन
सम्पादनको िजम्मेवारीसमेत तो� स�ेछ
(२)

उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ऐनको दफा ७त. को उपदफा (४), िनयमावली
तथा यस िनद�शनबमोिजम कायारन्वयन अिधकारीको भूिमकामा �ितकूल असर पन� गरी
कायर्िवभाजन वा िजम्मेवारी िनधार्रण गनुर् �ँद

२२.

गोपनीयता कायम गनुर्पन : (१) कायार्न्वयन अिधकारीले , िनयमावली तथा यस िनद�शन बमोिजम तयार
वा पेस गरे को शङ्कास्पद कारोबारको �ितवेदनको सूचन वा जानकारी िव�ीय जानकारी इकाई बाहेक
अन्य कसैलाई �दनु �ँदैन ।
(२)

सूचक संस्थाको पदािधकार, कमर्चार, सल्लाहकार वा लेखापरीक्षकले आफ्नो कायर्सम्प
िसलिसलामा �ा� शंकास्पद सूचना वा जानकारी सम्बिन्धत अिधकार�ा� िनकाय वा अिधका
बाहेक अन्य कुनै िनकय वा �ि�लाई कु नै तबरले �कट नगरी गोप्यता कायम रा�ुपन�छ ।

(३)

ऐन, िनयमावली तथा यस िनद�शनबमोिजम गोपनीयता कायम गनुर्पन� िवषयका सन्दभर्मा ऐन
दफा ३७ बमोिजम बचाउ �ने अवस्थाबाहेक कोही कसैले गोपनीयतासम्बन्धी �वस्था पा
नगरे मा ऐनको दफा ४४क. तथा �चिलत कानुनबमोिजम सजाय �नेछ ।

२३.

आन्त�रक कायर्िविधको स्वीक : (१) ऐन, िनयमावली र यो िनद�शनबमोिजम सूचक संस्थाल सम्पादन
गनुर्पन� कायर्ह�को �भावकारी सम्पादनका लािग ऐनको द७त. को उपदफा (१) लगायत ऐन, िनयमावली
र यो िनद�शनमा रहेका अन्य �वस्थाह� �भावकारी �पमा कायार्न्वयन गनर् सूचक संस्थाले आन्त�र
तथा कायर्िविध तजुर्मा गरी लागू गनुर्पन�छ
(२)

उपदफा (१) बमोिजम सूचक संस्थाले आन्त�र क कायर्िविध तजुर्मा गदार् देहायका िवषय
समावेश गनुर्पनछ :(क)

आन्त�रक िजम्मेवारी तथा कायर्िवभ,

(ख)

�ाहक वा पक्षको पिहचान तथा अ�ावधीक,

(ग)

जोिखम मूल्याङ्कन तथा �वस्थ,

(घ)

अनुगमन प�ित,

(ङ)

अस्वाभािव, असामान्य तथा शङ्कास्पद कारोबारको पिहचान तथा �ितवेदन प,

(च)

सूचक संस्थाको स�ालक सिमित, लेखापरीक्षण सिमित लगायत अन्य पदािधकारी त
कमर्चारीले िनयिमत �पमा सम्पादन गनुर्पन� कायर्का लािग कायर् (पोटर्फोिलय)
अनुसारको आवश्यक जाँचसूची(चेक िल�),

(छ)

कागतप�को

िहफाजत, सूचना

संरक्, संरचनामा

प�ँच

िनयन्�, �चिलत

कानुनबमोिजम माग भएका सूचना �दने ���याह�को स्थापना एवं अिभलेखका लािग
आवश्यक भौितक सुिवधा तथा उपकरणको िनधार्रण गन� �वस,
(ज)

कतर्� पालनामा लापबार्ही गन� कमर्चारीउपर अनुशासनको कारब,

(झ)

आन्त�रक िनयन्, सुप�रवेक्, �ितवेदन र समीक्,

(ञ)

अिभलेखसम्बन्धी �वस्था

(ट)

अन्य आवश्यक िवषय

२४.

मान्यताको पालन (१) सूचक संस्थाल ऐन, िनयमावली तथा यस िनद�शनको अनुकुल �ने गरी सम्पि
शु�ीकरण तथा आतङ्ककार ��याकलापमा िव�ीय लगानी सम्बन्धी �णालीको �वस्थापन गदार् सो
सम्बिन्ध Financial Action Task Force (FATF), FATF Style Regional Bodies (FSRB),
अवकाश कोषको स�ामा आँफूसंग सम्विन्धत राि�य वा अन्तरार्ि�य स वा यस सम्बन्धमा अध्य
अनुगमन गन� अन्तरार्ि�य संस्थाले �काशन गरेको अध्ययन तथा �ितवेदनलाईसमेत आधार िलनस�
(२)

सूचक संस्थाल सम्पि शुि�करण तथा आतङ्ककारी कृ याकलापमा िव�ीय लगानी िनवारण
लगायत अन्य गैर कानूनी तथा आपरािधक कायर्को िनयन्�णमा कमजोर देिखएका मुलुकको सू
तयार तथा अ�ाविधक गरी रा�ु पन�छ ।

२५.

�ितवेदन पठाउनुपन� : (१) सूचक संस्थाले यो िनद�शनबमोिजम सम्पादन गरेका कायर्ह�को �ितवे
अनुसूची-४ को ढाँचामा कायार्लयमा पठाउनुपन�छ ।
(२)

२६.

सूचक संस्थाले िव�ीय जानकारी इकाई वा कायार्लयमा यस िनद�शन बमोिजम पठाउने �ितवेदन
तथा जानकारीह� समय तो�कएकोमा सोही समयिभ� र समय नतो�कएको भए १५ �दनिभ�
िव�ुतीय माध्यमबाट पठाउनुपन�छ ।

अिभलेख �वस्थाप : (१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७द, िनयमावलीको िनयम १२ तथा यस
िनद�शनबमोिजम तयार भएका िववरण, सूची, जानकारी, �ितवेदन, अिभलेख, सूचना पाँच वषर्सम्म सुरिक
रा�ुका साथै त्यसरी रािखएका कागजातह� आवश्यक परेका बखत तत्काल फेला पानर् स�कने गरी िव�ु
माध्यममा ितनको िववरण रा�ुपन�छ ।
(२)

सूचक संस्थाले रा�ुपन� कागतप सुरक्को लािग अन्य कुराका अित�र� देहायबमोिजमिहफाजत
गनुर्पन�छ:–

२७.

(क)

िजम्मेवारी तो� ,

(ख)

अनिधकृ त प�ँच न�ने �वस्था िमलाउन,

(ग)

आन्त�रक कायर्िविधमा उिल्लिखत उपायह� अपनाउन

आवश्यक उपायह� अवलम्बन गनुर् : सूचक संस्थाले  ऐन तथा िनयमावलीमा �वस्था भएबमोिजमक
दाियत्व पूरा गन� िसलिसलामा यो िनद�शनमा ग�रएका �वस्थाबाहेकका आवश्यक उपायह� सम
अवलम्बन गनुर्पन�छ ।

२८. कारवाही तथा सजायका आधार : (१) ऐन, िनयमावली तथा यो िनद�शनको �वस्थको पालना एवं नगरे को
सूचना वा जानकारी कायार्लयमा �ा� �न आएमार पालना एवं कायार्न्वयन नगरेको देिखएमऐनको दफा
७फ. बमोिजम कायार्लयल कारवाही गन� सामान् अधार देहाय बमोिजम �नेछ ।
�.सं. पालना नभएको �वस्थ
१

कारबाहीको �कार

ऐनको दफा ७त. बमोिजम यस िनद�शनले १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
�दएको समय िभ� नीित तथा कायर्िविध २. दो�ो पटक १०लाख �पैयाँ ज�रबाना गन�
३.
ते�ो
पटक
२०
लाख
�पैयाँ
नबनाएमा
गािम्भयर्ता
आधारमा
५०

देिख
लाख

�.सं. पालना नभएको �वस्थ

२

३

४

५

६

७

८

कारबाहीको �कार

�पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उलंघनको मा�ा र सोबाट
पनर स�े �णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको दफा ७क. बमोिजम �ाहक पिहचान १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
सम्बन्धी �वस्था कायार्न्वयन 
२. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँ ज�रबाना गन� ।
३.
ते�ो
पटक
२
लाख
�पैयाँ
देिख
गािम्भयर्ता
आधारमा
१०
लाख
�पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट
पनर स�े �णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनकोदफा ६ िवपरीत बेनामी वा १. गािम्भयर्ता आधारमा एक लाख �पैयाँ
देिख एक करोड �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
काल्पिनक नाममा कारोबार गरेको
पाइएमा
२. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट
पनर स�े �णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको दफा ७ग. बमोिजम वास्तिवक १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
धनीको पिहचान गन�, ऐनको बृहत २. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँज�रबाना गन� ।
पिहचान गन� तथा पिहचान अ�ाविधक ३. ते�ो पटक २ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता आधारमा
५० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
गन� �वस्था नभएमा
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको दफा ७घ. बमोिजम जोिखम १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
�वस्थापन भएको नपाइएमा
२. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँ ज�रबाना गन� ।
३.
ते�ो
पटक
२
लाख
�पैयाँ
देिख
गािम्भयर्ता
आधारमा
१०
लाख
�पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको दफा ७झ. बमोिजम िनरन्तर १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
अनुगमन सम्बन्धी �वस्था नभ
२. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँ ज�रबाना गन�
३. ते�ो पटक २ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता आधारमा
१० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको दफा ७ध. बमोिजम शंकास्पद १. पिहलो पटक ५ लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन�,
कारोबारको पिहचान गन� �णाली नभएमा २.दो�ो पटक ५ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता आधारमा

ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३) बमोिजम
कायार्न्वयन अिधकारी िनयु� नगरेको व
ब्यवसायीले िनद�शनको दफा २२ को
उपदफा (२) बमोिजम कतर्� पूरा गरेको
नपाइएमा

५० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
१. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
२. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँ ज�रबाना गन� ।
३. ते�ो पटक २ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता
आधारमा १० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप

�.सं. पालना नभएको �वस्थ
९

१०

११

१२

१३

१४

१५

कारबाहीको �कार

स�ालक सिमित वा ब्यवस्थापनले गनुर्प १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
समीक्षा नगरेम
२. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँ ज�रबाना गन� ।
३. ते�ो पटक २ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता आधारमा
१० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
संस्थागत तथा कमर्चारीको क्षम १. पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
अिभवृि� नगरे मा
२. दो�ो पटक १ लाख �पैयाँ ज�रबाना गन� ।
३. ते�ो पटक २ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता आधारमा
१० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
४. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
तो�कएका
िववरणह�को
अिभलेख १.पिहलो पटक िलिखत �पमा सचेत गराउने
नरािखएमा वा तो�कएको समयसम्म २.दो�ो पटक ५ लाख �पैयाँ देिख गािम्भयर्ता आधारमा
सुरिक्षत नरािखए
१० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गन� ।
३. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको दफा ७ध. बमोिजम िसमा वा ऐनको दफा १० को उपदफा (७) बमोिजम िव�ीय
शङ्कास्पद कारोबार �ितवेदन समयम जानकारी इकाईले १० लाख �पैयाँसम् ज�रबाना गनर्स�
नपठाएमा
।
िनद�शनको दफा ३ बमोिजमको सूचना १. पिहलो पटक िलिखत�पमा सचेत गराउने ।
न�दएमा
२.दो�ो पटक १ लाख देिख १० लाख �पैयाँसम्म ज�रवान
गन� ।
३. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर स�े
�णालीगत �भावको आधारमा थप
ऐनको प�रच्छे ६ ख. बमोिजमको काम १. पिहलो पटक िलिखत�पमा सचेत गराउने । २. दो�ो
कारवाही नभएमा
पटक १० लाख देिख ५० लाख �पैयाँसम्म ज�रवान गन� ।
३. अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर्स�
�णालीगत �भावको आधारमा थप
१.
पिहलो पटक िलिखत�पमा सचेत गराउने ।
ऐन,िनयम,िनद�शनमा उल्लेख भएका अन्
२.दो�ो पटक १ लाख देिख १० लाख �पैयाँसम्म ज�रवान
िवषयको पालना नभएमा
गन� ।
३.अन् अवस्थाम उल्लघंनक मा�ा र सोबाट पनर्स�
�णालीगत �भावको आधारमा थप
(२)

उपदफा (१) बमोिजम कायार्लयल कारबाही गदार कायार्लयल कम्तीम १५ �दनको समय �दई
ऐनको दफा ७फ. को उपदफा (५) बमोिजम स्प�ीकर सो�ेछ ।

(३)

उपदफा (२) बमोिजम सोिधएको स्प�ीकर िच�बुझ्द नपाइएमा ऐन, िनयमावली तथा
िनद�शनको पालना नभएको अवस्थ, उल्लङ्घन मा�ा र सोबाट पनर स�े �णालीगत
�भावलगायतका िवषयको गाम्भीयर् आधारमा ऐनको दफा ७फ. बमोिजम कायार्लयल कु नै वा
सबै कारबाही गनर स�े छ ।

(४)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कायार्लयले कारबाही गदार् सूचक संस्था
आ�थर्क तथा साङ्गठिनक अवस, पालनाका लािग भएका �यास र उल्लङ्घनको गाम्भी
समेतको िवचार गरी �भावकारी, आनुपाितक र िनरोधात्मक �ने गरी गन�छ ।

(५)

सूचक संस्थालाई यस दफाबमोिजम कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उ� सू
संस्थाको कुनै पदािधकारी वा कमर्चारीको क–कारबाहीको कारणले भएको देिखएमा त्यस्त
पदािधकारी वा कमर्चारीलाई सम्बिन्धत सूचक संले �चिलत कानुन बमोिजम कारबाही
गनुर्पन�छ ।(६) कायार्लयले गरेको कारवाही वा सजायमा िच� नबुझने सूचक संस्थाले पैितस �द
िभ� सम्बिन्धत उ� अदालत समक्ष पुनरावेदन �दन स।

२९.

ऐन िनयमावली बमोिजम �ने : यस िनद�शनमा भएको �वस्था ऐ, िनयमावली सँग बािझएमा ऐन र
िनयमावलीमा भएको �वस्था बमोिजम �नेछ । यस िनद�शनमा उल्लेख नभएकोमा ऐ, िनयमावलीमा
भएको �वस्था बमोिजम �नेछ।

३०.

�ाख्या गन� अिधका : यो िनद�शनको �ाख्या गन� अिधकार रिज�ारमा रहनेछ।

अनस
ु च
ू ी–१
(दफा ३ सगं सम्बिन्)
कम्पनी वा �स्ट सेवा �दायकको �पमा काम ग जानकारी
िस.नं.

नाम, ठे गाना

सेवाको �कृ ित (ऐनको दफा २ (ढ) (५)
को (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोिजमको)

सूचक संस्थाक आिधका�रक �ि�को :
नाम :
दस्तख :
पद :
छाप :
फोन नं. :
मोबाइल नं.
इमेल ठे गाना :
फ्याक :
िमित :

दतार भएको
िनकाय

दतार िमित

निवकरण �नप
ु न� भए सो
िमित

अनस
ु च
ू ी–२
(दफा ७ संग सम्बिन्)
�ाहक वा पक्षको जानकारिववरण
नाम, ठे गाना
िस.नं.

सेवाको �कृ ित (ऐनको दफा २ (ढ) (५) को
(क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोिजमको)

सूचक संस्थाको आिधका�रक �ि�को:
नाम :
दस्तखत:
पद :
छाप :
फोन नं. :
मोबाइल नं.
इमेल ठे गाना :
फ्याक्:
िमित :

सेवा �दान
गरे को िमित /
अविध

कै �फयत

अनस
ु च
ू ी -३
(दफा १७ को उपदफा (२) संग सम्बिन्)
शंकास्पद कारोबार �ितवेद

(थाहा �न स�े सम्मक िववरण भन�)

क) �ितवेदन पेश गन� सूचक संस्थाको ना :
ख) कारोबार गन� �ाहक वा पक्षको ना:
ग) अन्य �वसा :
१. दतार् न./अनुिमत नं. :
२. दतार्  िमित र स्था:
३. िनकाय/अिधकारी :
घ) वास्तिवक धनी भए सोको िवस्त िववरण :
ङ) संस्थ/कम्पनीको अध्/�वन्धिनद�श/�ो�ाइटर :
च) कारोबार िववरण :
छ) असामान्/शंकास्पद कारोवार �नुको कार:

 �स्टाचा/किमसन
 गलत घोषणा
 पिहचान चोरी
 शंकास्पद गितिवि/हाउभाउ
 ऋण ठगी
 आतंककारी लगानी
 न�ली साधन/बस्त
 पदको दु�पयोग
 कल छली
 अन्

ज) शंकास्पद कारोबारक िववरण

झ) सूचक संस्थाले यस सन्दभर्मा कुनै कारवाही गरेको छ वा छ?




छ भने सोको िमित सिहतको िववरण …………………………..
छैन भने सोको स्प कारण ………………………….

थ) कायार्न्वयन अिधका/आिधका�रक �ि�को :
नाम :
दस्तखत:
पद :
फोन नं. :
मोबाइल नं.
इमेल ठे गाना :
फ्याक्:
िमित :

अनस
ु च
ू ी -४
(दफा २५ संग सम्बिन्)
िनयामक िनकायमा पठाउने �ितवेदनको ढाँचा
क.

ख.

सामान्य िववरण
१.

सूचक संस्थाको  ना, ठे गाना :

२.

�ितवेदनको अबिध (साल, मिहना) :

३.

सूचक संस्थाको दतार् . :

४.

सूचक संस्थाको दतार् िम :

५.

सूचक संस्थादतार्भएको िनकाय :

६.

सूचक संस्थाकोनिवकरण/अ�ाविधक भएको िमित :

७.

नीित तथा कायर्िविध जारी गरेको िमित:

८.

नीित तथा कायर्िविध अ�ाविधक गरेको िमित:

९.

जोिखम मूल्याङ्कन सम्प� गरेको िम:

१०.

जोिखम मूल्याङ्न अ�ाविधक गरेको िमि:

िवस्तृत िववर
गत

िस.नं
.
१
२

िववरण

सम्मक
पिहचान अ�ाविधक
भएका सङ्ख्
पिहचान अ�ाविधक
नभएका सङ्ख्
पिहचान पूरा नभएकार

३

अस्वीकार वा सम्बन
अन्त्य ग�रएका �ि�क
सङ्ख्

४
५
६

उ� जोिखममा परे का
कारोबारको सङ्ख्
मध्यम जोिखममा परेका
कारोबारको सङ्ख्
न्यून जोिखममा परेका
कारोबारको सङ्ख्
जोिखमस्तर प�रवतर्

७

आ.व.

भएका कारोबारको
सङ्ख्

चालु आ.व.
अधर् बा�षर

चालु
आ.व.को
जम्म

कै�फयत

८

बृहत् पिहचान ग�रएका
कारोबारको सङ्ख्

९

उ� पदस्थ पदािधकारीको
कारोबार सङ्ख्

१०

वास्तिवक धनी पिहचानको
सङ्ख्

११

अनुगमन ग�रएको
कारोबारको सङ्ख्

१२

असामान्य कारोबारको
सङ्ख्

१३

शङ्कास्पद कारोबा
�ितवेदनको सङ्ख्

१४

सेवा �ापक नेपालीको
सङ्ख्

१५

सेवा �ापक िवदेशीको
सङ्ख्

ग.

आिधका�रक हस्ताक्

हस्ताक्:
नाम :
पद :
िमित :

सूचक संस्थाको छाप:

