सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण ननदे त्तशका,
2074

नितोपत्र तथा वस्तु बजार सम्बन्िी व्यवसाय तथा काम कारबाही र कारोबारलाई पारदशी

बनाई लगानीकतााको क्रहत सं रक्षण गना तथा उक्त व्यवसायमा सं लग्न सबैलाई त्तजम्मेवार बनाई सम्पत्ति
शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीलाई दुरुत्साहन तथा ननयन्त्रण गना वान्छनीय
भएकोले ,

नेपाल नितोपत्र बोर्ाले नितोपत्र सम्बन्िी ऐन २०६३ को दफा ११८ ले ददएको अनिकार

प्रयोग गरी यो ननदे त्तशका बनाएको छ ।

पररच्छे द- १
प्रारत्तम्भक

१.

२.

सं त्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ननदे त्तशकाको नाम “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी
क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी ननवारण ननदे त्तशका, २०७४” रहनेछ ।

(२) यो ननदे त्तशका नमनत २०७५साल बैशाख १गते दे त्तख लागू हुनेछ ।

पररभाषा : क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननदे त्तशकामा,(क)

“कारोबार” भन्नाले कुनै पनन ग्राहकले नितोपत्र वा वस्तु क्रवननमय बजारका
सम्बन्िमा गरे का दे हायका काया सम्झनु पछा :(१)

कुनै पनन प्रकारले नितोपत्र वा शेयरको खररद तथा नबिी सम्बन्िी

(२)

वस्तु क्रवननयम बजारको माध्यमबाट हुने बस्तु वा बस्तु करारको खररद

(३)

काया,

वा नबिी सम्बन्िी काया, र

खण्र् (१) र (२) को कायाको लानग नगद वा अन्य कुनै पनन
तररकाले हुने भुक्तानी सम्बन्िी काया ।

(ख)

“कायाान्वयन अनिकृत” भन्नाले दफा २1 बमोत्तजम तोक्रकएको कायाान्वयन

(ग)

“ग्राहक” भन्नाले सूचक सं स्थासँग खाता खोली वा नखोली कारोबार गरररहेको

(घ)
(ङ)
(च)

अनिकृत सम्झनु पछा ।

वा गना चाहेको कुनै व्यत्तक्त वा सं स्था सम्झनु पछा ।

“बोर्ा” भन्नाले नितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोत्तजम स्थाक्रपत
नेपाल नितोपत्र बोर्ा सम्झनु पछा ।

“क्रविीय जानकारी इकाई” भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ननवारण ऐन, २०६4 को
दफा ९ बमोत्तजम स्थापना भएको क्रविीय जानकारी इकाई सम्झनु पछा ।

“व्यावसाक्रयक सम्बन्ि” भन्नाले सूचक सं स्था र ग्राहकबीच ननयनमत रूपमा वा
ननत्तित समयको अन्तरालमा खाता खोली वा नखोली नितोपत्र वा वस्तु क्रवननमय
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बजार सम्बन्िी कारोबार सञ्चालन माफात स्थाक्रपत भएको सम्बन्ि सम्झनु पछा
(छ)

।

“शङ्कास्पद कारोबार” भन्नाले कारोबारको आकार, मूल्य, त्यसको प्रकार वा
प्रकृनत अस्वाभाक्रवक दे त्तखएमा वा सम्पत्ति शुद्धीकरणका स्पष्ट आिार दे त्तखएको

कारोबारलाई शङ्कास्पद कारोबार सम्झनु पछा र सो शब्दले ग्राहकको वैि
व्यवसाय
(ज)

(झ)

३.

वा

आनथाक

क्रियाकलापसँग

कारोबारलाई समेत जनाउँछ ।

अनमल्दो

वा

अस्वभाक्रवक

दे त्तखने

“सूचक सं स्था” भन्नाले नितोपत्र सम्बन्िी व्यवसाय, वस्तु कारोबार व्यवसाय,

राफसाफ तथा फर्छ्यौट व्यवसाय गना बोर्ाबाट अनुमनतपत्र प्राप्त सं स्था सम्झनु
पछा ।

“क्रहतग्राही” भन्नाले कारोबारको सम्बन्िमा अत्तन्तम ननयन्त्रण वा लाभ प्राप्त गने

प्राकृनतक व्यत्तक्त सम्झनु पछा र सो शब्दले कानूनी व्यत्तक्त वा सं स्था उपर पूणा
ननयन्त्रण वा हक स्थाक्रपत गरे को अवस्थालाई समेत जनाउँछ ।

समान्य नसद्धान्तको पालना र प्रयोग : प्रत्येक सूचक सं स्थाले आफ्नो व्यवसाय तथा कारोबार
सञ्चालनका िममा दे हायका समान्य नसद्धान्तको पालन तथा अनुसरण गनुा पनेछ :(क)

(ख)

कानूनको पालना : सूचक सं स्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गदाा
कानूनको
पनेछ ।

पालना र उच्च नैनतक मापदण्र्हरूको पालना र अनुसरण गनुा

कानून कायाान्वयन गने ननकायलाई आव्यक सहयोग : सूचक सं स्थाले सम्पत्ति
शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप सम्बन्िी प्रचनलत कानूनको कायाान्वयन
र त्यस सम्बन्िी कसूरको अनुसन्िान तथा तहक्रककातमा कानून कायाान्वयन

(ग)

गने ननकायलाई आव्यक सहयोग गनुा पनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप क्रवरुद्धका नीनत, कायाक्रवनि र

तानलमको व्यवस्था : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप क्रवरुद्धका
काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपले कायाान्वयन गना प्रत्येक सूचक सं स्थाले

आफ्नो आन्तररक नीनत, आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली तथा कमाचारीको लानग
(घ)

तानलमको व्यवस्था गनुा पनेछ ।

ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी व्यवस्था : प्रत्येक सूचक सं स्थाले जोत्तखमको आिारमा

आफूसँग कारोबार गरररहेका तथा गने ग्राहकको पक्रहचान सम्बन्िी सूचना तथा
क्रववरण राख्ने व्यवस्था लागू गनुा पनेछ ।
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पररच्छे द-२

ग्राहक पक्रहचान तथा ग्राहकको क्रववरण र सूचना
४.

बेनामी वा काल्पननक नाममा कारोबार गना नहुने : (१) कुनै पनन सूचक सं स्थाले आफ्नो
व्यवसायको नसलनसलामा बेनामी वा काल्पननक नाममा कुनै पनन खाता खोल्न वा कारोबार गना,
गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) क्रवपरीत खाता खोनलएको वा कारोबार भएको रहेछ भने सूचक

सं स्थाले त्यस्तो खाता वा कारोबार तत्काल बन्द गरी आव्यक छाननबन गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (2) बमोत्तजम भएको छाननबनको जानकारी सूचक सं स्थाले बोर्ा र

5.

क्रविीय जानकारी इकाईलाई ददनु पनेछ ।

ग्राहकको स्पष्ट पक्रहचान (नो योर कस्टोमर) सक्रहतको क्रववरण राख्नु पने : (१) सूचक सं स्थाले

दे हाय बमोत्तजमको काया गदाा ग्राहकको सही रूपमा पक्रहचान तथा सोको सम्पुक्रष्ट भरपदो स्रोतबाट

प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आिारमा उपदफा (२) र (४) को अिीनमा रही गनुा
पनेछ :

(क)

व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना गदाा;

(ग)

ग्राहकको पक्रहचानको लानग पक्रहले नलएको जानकारीको सत्यता वा

(ख)

(घ)
(ङ)
(च)

खाता खोल्दा;

पयााप्ततामा शङ्का लागी थप सम्पुक्रष्ट गनुा पदाा;

सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी भएको
शङ्का लानग थप सम्पुक्रष्ट गनुा पदाा;

उच्च जोत्तखमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यत्तक्तले प्रत्येक कारोबार
गदाा;

बोर्ाले तोक्रकददएको अन्य कुनै काया गदाा ।

(२) सूचक सं स्थाले आफ्नो कारोबारको नसलनसलामा कुनै व्यत्तक्त वा सं स्थासँग उपदफा

(१) बमोत्तजमको कुनै व्यावसाक्रयक सम्बन्ि कायम गदाा त्यस्तो ग्राहकको अनुसूची–१ बमोत्तजम
पक्रहचान खुल्ने कागजात तथा क्रववरण नलई सो को अनभलेख राख्नु पनेछ ।

तर दलाल व्यवसायी, लगानी व्यवस्थापक, योजना व्यवस्थापक, ननष्काशन तथा नबिी

प्रबन्िक र आस्बा सदस्य बाहेकका अन्य सूचक सं स्थाले यस्तो क्रववरण नलन अननवाया हुने
छै न।

(३) सूचक सं स्थाले यस पररच्छे द बमोत्तजम ग्राहकको पक्रहचान गदाा तथा पक्रहचानको

सम्पुक्रष्ट गदाा स्वतन्त्र तथा भरपदो स्रोत सक्रहतको कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीको प्रयोग गनुा
पनेछ ।

(४) सूचक सं स्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रूपमा पक्रहचान तथा सो को सम्पुक्रष्ट गना

दे हाय बमोत्तजमका उपाय अपनाउनु पनेछ :
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(क)

कारोबार वा व्यावसाक्रयक सम्बन्ि तथा सोको उद्दे्य वा लत्तक्षत

(ख)

ग्राहक प्राकृनतक व्यत्तक्त भएमा उपदफा (२) बमोत्तजमका कागजात

(ग)

प्रकृनतको बारे मा उपयुक्त सूचना तथा जानकारी नलने;

तथा क्रववरण समेतका आिारमा ननजको सम्पूणा व्यत्तक्तगत क्रववरण प्राप्त
गने;

ग्राहक

कानूनी व्यत्तक्त वा कानूनी प्रबन्ि भएमा उपदफा (२)

बमोत्तजमका कागजात समेतका आिारमा सो को स्वानमत्व तथा

ननयन्त्रण पद्धनतको बारे मा सूचना तथा जानकारी नलने तथा सम्पुक्रष्ट
(घ)

गने;

अन्य व्यत्तक्तको तफाबाट व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना वा कारोबार

गने भए जसका तफाबाट त्यस्तो सम्बन्ि वा कारोबार गना खोत्तजएको
हो ननज तथा ननजको तफाबाट काम गने व्यत्तक्तको पक्रहचान तथा

(ङ)

(च)

सम्पुक्रष्ट गने र अत्तततयारनामा सक्रहतको कागजात नलने;

यस पररच्छे द बमोत्तजमको दाक्रयत्व पूरा गना ग्राहक, कारोबार वा
व्यवसायको प्रकार तथा प्रकृनतका सम्बन्िमा आव्यक अन्य सूचना
तथा जानकारी नलने;

बोर्ाले तोक्रकददएका अन्य उपाय अपनाउने ।

(५) यस दफा बमोत्तजम कुनै ग्राहकको पक्रहचानका सम्बन्िमा पेश गररएका क्रववरण

तथा कागजातहरू रुजु गने त्तजम्मेवारी सक्रहत कुनै कमाचारीलाई तोकी त्यस्ता क्रववरण तथा
कागजातहरूको आनिकाररकता ननजबाट रुजु गराई राख्नु पनेछ ।

(६) ग्राहकको पक्रहचान तथा जाँच गदाा जोत्तखममा आिाररत भएर गनुा पनेछ ।

(७) सूचक सस्थाले ग्राहकको पक्रहचान तथा जाँच गदाा त्यस्तो ग्राहक वा कारोबार उपर

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वानमत्व वा ननयन्त्रण राख्ने, ननदे शन ददने, प्रभाव पाना सक्ने अत्तन्तम

िनी वा क्रहतग्राहीको रूपमा रहेको प्राकृनतक व्यत्तक्त समेतको पक्रहचान र जाँच गने व्यवस्था गनुा
पनाछ ।

(८) सूचक सं स्थाले आफ्ना ग्राहकको पक्रहचान गनाको लानग दे हायका क्रवषयहरू समावेश

गरी ग्राहक मूल्याङ्कन पद्धनत (कस्टु मर ड्यु र्े नलजेन्स) को स्थापना गनुा पनेछ :
(क)

ग्राहक र ग्राहकको क्रहतग्राहीको पक्रहचान र आव्यक सूचना सङ्कलन

(ख)

ग्राहकसँगको व्यापाररक सम्बन्ि स्थाक्रपत भएकोमा त्यस्तो व्यवसायको

(ग)

सम्बन्िी;

प्रकृनत र उदे ्य सम्बन्िी;

सं स्थागत ग्राहकको हकमा त्यस्तो सं स्थासँग सम्बत्तन्ित व्यत्तक्तका साथै

त्यसको तफाबाट काम कारबाही गने व्यत्तक्त बारे को जानकारी तथा
सूचना सम्बन्िी;
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(घ)

प्राप्त सूचनाको आिारमा ग्राहकको जोत्तखम क्रववरण तयार गने सम्बन्िी;

(च)

ग्राहक र ग्राहकको क्रहतग्राहीको सूचना तथा क्रववरण ननयनमत रूपमा

(ङ)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

नयाँ ग्राहकहरू स्वीकार गने नीनत र कायाक्रवनि सम्बन्िी,
अद्यावनिक गने सम्बन्िी;

ग्राहकले खाता खोल्नुको उद्दे्य सम्बन्िी;

ग्राहकको कारोबारको तह र प्रकृनत सम्बन्िी;
कारोबारको लाभग्राही सम्बन्िी;
कारोबारको स्रोत सम्बन्िी;

ग्राहकसँग स्थापना भएको कारोबारको समय समयमा अनुगमन गने
सम्बन्िी;

ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी क्रववरण पयााप्त भए नभएको क्रवषय सम्बन्िी ।

(९) यस दफा बमोत्तजम लागू गररएको ग्राहक मूल्याङ्कन पद्धनतलाई पालन गनुा प्रत्येक

ग्राहकको कताव्य हुनछ
े ।

(१०) यस दफा बमोत्तजम लागू गररएको ग्राहक मूल्याङ्कन पद्धनतको जानकारी सूचक

सं स्थाले बोर्ा र क्रविीय जानकारी इकाईलाई ददनु पनेछ ।

(११) यस पररच्छे द बमोत्तजम आफ्नो ग्राहकको सही पक्रहचान तथा पक्रहचानको सम्पुक्रष्ट

6.

गने सम्पूणा त्तजम्मेवारी सम्बत्तन्ित सूचक सं स्थाको हुनेछ ।

उच्चपदस्थ व्यत्तक्तको पक्रहचान सम्बन्िी क्रवशेष व्यवस्था : (१) सूचक सं स्थाले आफ्नो ग्राहक वा

वास्तक्रवक िनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यत्तक्त उच्चपदस्थ व्यत्तक्त भएको वा नभएको यक्रकन गना
जोत्तखम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गनुा पनेछ ।

(२) सूचक सं स्थाले ग्राहक वा वास्तक्रवक िनीको रूपमा रहेको उच्चपदस्थ व्यत्तक्त वा

व्यावसाक्रयक कारणले उच्च जोत्तखमयुक्त सँग व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना वा कारोबार गदाा
प्रचनलत कानूनमा उत्तल्लत्तखत उपायहरूको अनतररक्त दे हायका उपायहरू समेत अपनाउनु पनेछ :
(क)

व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना गनुा अत्तघ सूचक सं स्थाको व्यवस्थापन

(ख)

क्रवद्यमान ग्राहक उच्चपदस्थ व्यत्तक्त भएको थाहा हुन आएमा तत्काल

(ग)
(घ)
(ङ)

हेने उच्च अनिकारीको स्वीकृनत नलने;

खण्र् (क) बमोत्तजमको स्वीकृनत नलने;

ग्राहक वा वास्तक्रवक िनीको सम्पत्ति तथा कोषको स्रोत पक्रहचान गना
पयााप्त उपाय अवलम्बन गने;
ग्राहक

तथा

ननजसँगको

व्यावसाक्रयक

सम्बन्िमा ननरन्तर रूपमा अनुगमन गने;

सम्बन्ि

वा

कारोबारको

दफा 10 बमोत्तजम बृहत् ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी उपाय अवलम्बन
गने ।
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोत्तजमको व्यवस्था उच्चपदस्थ व्यत्तक्तको पररवारको

सदस्य तथा सम्बद्ध व्यत्तक्तको हकमा समेत लागू हुनछ
े ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लानग “उच्चपदस्थ व्यत्तक्त” भन्नाले राष्ट्रपनत, उपराष्ट्रपनत,

प्रिानमन्त्री, नेपाल सरकारका मन्त्री, सङ्घीय सं सदका सदस्य, सवोच्च अदालतको न्यायािीश,
मुतय मन्त्री, प्रदे श सरकारका मन्त्री, प्रदे श सभाका सदस्य, सं वैिाननक ननकायका पदानिकारी,

नेपाल सरकारका क्रवत्तशष्ट श्रे णी वा सो सरहको वा सोभन्दा मानथका पदानिकारी, उच्च
अदालतको न्यायानिश, राक्रष्ट्रयस्तरको राजनीनतक दलको

केन्रीय पदानिकारी, नेपाल सरकारको

पूणा वा आंत्तशक स्वानमत्व भएका सं स्थाको उच्च पदानिकारी वा त्यस्तो त्तजम्मेवारी भएको वा
पाएको व्यत्तक्त लगायतका उच्च पदस्थ व्यत्तक्त सम्झनु पछा र सो शब्दले त्यस्ता व्यत्तक्तका
7.

पररवारका सदस्य तथा नत्तजकका सहयोगीलाई समेत जनाउँछ ।

वास्तक्रवक िनीको पक्रहचान गनुा पने : (१) सूचक सं स्थाले व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना गदाा वा
कारोबार गदाा वास्तक्रवक िनीको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट गनाको लानग आव्यक मनानसव
उपायहरु अपनाउनु पनेछ ।

(२) सूचक सं स्थाले कुनै व्यत्तक्तले अन्य कुनै व्यत्तक्तको तफाबाट व्यावसाक्रयक सम्बन्ि

स्थापना वा कारोबार सम्बन्िी काम कारबाही गरे वा नगरे को सम्बन्िमा यक्रकन गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम यक्रकन गदाा कुनै व्यत्तक्तले अको व्यत्तक्तको तफाबाट

व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना वा कारोबार गरे को दे त्तखएमा सूचक सं स्थाले त्यस्तो व्यत्तक्तको
पक्रहचान तथा सोको सम्पुक्रष्ट सम्बन्िमा दफा 5 को उपदफा (४) को खण्र् (घ) बमोत्तजम
8.

उपाय अपनाउनु पनेछ ।

जोत्तखमको पक्रहचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गनुा पने : (१) सूचक सं स्थाले आफ्नो दे श,

भौगोनलक क्षेत्र, व्यवसाय वा पेशा, कायाक्षेत्र, ग्राहक, सेवा वा उत्पादन, कारोबार तथा क्रवतरण
माध्यम समेतका आिारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी
सम्बन्िी जोत्तखमको पक्रहचान तथा मूल्याङ्कन गनुा पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम जोत्तखमको पक्रहचान तथा मूल्याङ्कन गदाा सूचक सं स्थाले

राक्रष्ट्रय जोत्तखम मूल्याङ्कनबाट पक्रहचान गरे को जोत्तखम मूल्याङ्कन समेतलाई आिार बनाउनु पनेछ।

(3) सूचक सं स्थाले यस दफा बमोत्तजम गरे को जोत्तखमको मूल्याङ्कन सम्बन्िी सम्पूणा

क्रववरण, सूचना तथा प्राप्त ननष्कषा सम्बन्िी अनभलेख नलत्तखत रूपमा राख्नु पनेछ ।

(4) सूचक सं स्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम गने जोत्तखमको मूल्याङ्कन आवनिक रूपमा

गरी त्यसलाई आव्यकता अनुसार अद्यावनिक गनुा पनेछ ।

(5) सूचक सं स्थाले उपदफा (3) बमोत्तजमको अनभले ख बोर्ा र क्रविीय जानकारी

इकाईलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ र त्यस्तो अनभलेख अन्य सम्बद्ध ननकायले माग गरे मा त्यस्तो
ननकायलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

(6) सूचक सं स्थाले यस दफा बमोत्तजम पक्रहचान भएको जोत्तखमको स्तर अनुरूप ग्राहक

पक्रहचान, व्यवस्थापन तथा जोत्तखमको न्यूनीकरण गनाको लानग आव्यक पने नीनतगत,
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कायाक्रवनिगत

तथा

ननयन्त्रणात्मक

अद्यावनिक गनुा पनेछ ।

व्यवस्था

नमलाई

त्यस्तो

व्यवस्थालाई

समय

समयमा

(7) सूचक सं स्थाले उपदफा (6) बमोत्तजमको नीनतगत, कायाक्रवनिगत तथा जोत्तखम

व्यवस्थापन सम्बन्िी व्यवस्था कायाान्वयन भए नभएको सम्बन्िमा ननयनमत रूपमा अनुगमन गनुा
9.

पनेछ ।

जोत्तखमको वगीकरण : (१) सूचक सं स्थाले दफा 8 बमोत्तजम आफ्ना ग्राहक तथा कारोबारको

प्रकृनत, मात्रा र क्षेत्र समेतको आिारमा त्यस्तो ग्राहक तथा कारोबारमा अन्तरननक्रहत जोत्तखमलाई
पक्रहचान गरी दे हाय बमोत्तजम वगीकरण गनुा पनेछ :
(क)

उच्च जोत्तखमयुक्त;

(ग)

सामान्य जोत्तखम ।

(ख)

पनेछ :

जोत्तखमयुक्त;

(२) सूचक सं स्थाले दे हायका ग्राहक तथा कारोबारलाई उच्च जोत्तखमयुक्त श्रे णीमा राख्नु
(क)

आतङ्क, आतङ्ककारी गनतक्रवनि, आतङ्कवादी सङ्गठन, सङ्गदठत अपराि, लागू

औषि लगायत अन्य कुनै पनन क्रकनसमका आपरानिक कायालाई प्रत्यक्ष
वा

(ख)

अप्रत्यक्ष

रूपमा

सहयोग

उनीहरूसँग सम्बत्तन्ित कारोबार;

पुर्याउनेसँग

सम्बत्तन्ित

व्यत्तक्त

वा

राजनीनतक, व्यावसाक्रयक, सामात्तजक, क्रविीय, प्रशासननक आदद क्षेत्रका
उच्च तहमा रहेका स्वदे शी वा क्रवदे शी नागररक तथा थाहा भएसम्म
ँ आवद्ध फमा,
उनीहरूको पररवार, नत्तजकका नातेदार वा ननजहरूसग

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

कम्पनी वा सङ्घ सं स्थासँग सम्बत्तन्ित कारोबार;

आफ्नो ननयामक वा ननरीक्षण गने ननकाय नभएका फमा, कम्पनी, सं स्था

वा ननकाय र त्यस्तो फमा, कम्पनी, सं स्था वा ननकायसँग गररने
कारोबार;

आमने सामने नभई हुन सक्ने कारोबार;
गैर आवासीय ग्राहकको कारोबार;
सम्पत्ति

शुद्धीकरण

र

आतङ्कवादी

क्रियाकलाप

क्रवरुद्ध

आव्यक

मापदण्र् नअपनाएका वा त्यस्तो मापदण्र् अपयााप्त रहेका दे शका
ग्राहकसँगको कारोबार (नन को-अपरे क्रटभ कन्रीज् एण्र् टे ररटोररज्-

(छ)

एननसनसटी);

ु
सं यक्त
राष्ट्र सङ्घ वा अन्य अन्तरसरकारी अन्तरााक्रष्ट्रय सं स्थाले आनथाक
नाकाबन्दी लगाएको वा खबरदारी गरे का राष्ट्रका नागररक वा अन्य
व्यत्तक्त तथा सं स्थासँगको कारोबार;
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(ज)

सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य क्रविीय अपरािमा सं लग्न भएको भनी आम

(झ)

सूचक सं स्थाको कायाक्षेत्र नभत्र हुने गरे का काम कारबाही आददका

(ञ)
(ट)

(ठ)

(र्)
(ढ)

(ण)
(त)

(थ)
(द)

(ि)
(न)
(प)

सञ्चार माध्यममा चचाा पाएका ग्राहकहरू;

आिारमा बढी शङ्का गनुा पने कारोबार, ग्राहक वा सं स्था;
कुनै स्थायी सं रचना नभएका नाम मात्रका कम्पनीहरू;

कर, भन्सार, दस्तुर वा अन्य राजश्व आदद छली, क्रहनानमना गने गराउने
भनी बुत्तझएका/सुननएका र सोसँग कुनै पनन प्रकारले
व्यत्तक्तसँगको कारोबार;

सम्बत्तन्ित

गैर क्रविीय सं स्थाहरू जस्तै क्यानसनो, घरजग्गा, बहुमल्ु य पत्थर िातु,
राभल्स एजेन्सी वा ननयमन नगररने पेशामा सं लग्न व्यवसाय वा
व्यवसाक्रयक कारोबार;

शङ्कास्पद कारोबार पक्रहचान गना सक्रकने आिार मध्येका कारोबार;
सूचक सं स्था आफैले उपयुक्त ठानेका अन्य कारोबार ।

िेरै नेटवथा भएको, रकम वा सम्पत्तिको श्रोत स्पष्ट नभएको वा ननजी
बैंक्रकङ्ग व्यवसायमा सं लग्न भएको ग्राहक;

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कायामा क्रविीय लगानी सम्बन्िी

अपरािमा सं लग्न हुन सक्ने शङ्कास्पद व्यवसायमा सं लग्न भएको
ग्राहक;

व्यत्तक्तगत सम्पत्ति िारण गने सािनको रूपमा रहेको कानूनी व्यत्तक्त;

स्पष्ट आनथाक तथा कानूनी उद्दे्य क्रवना नै जक्रटल प्रकृनतको स्वानमत्व
सं रचना भएका कानूनी व्यत्तक्त;

नोनमनी शेयरहोल्र्र वा िारक शेयर भएको कम्पनी;

ु
अत्यनिक भ्रष्टाचार रहेको भनी त्तचननएको मुलक
वा अन्य आिारमा
उच्च जोत्तखममा रहेको क्षेत्रका ग्राहक; र

नगदको वढी प्रयोग हुने व्यवसाक्रयक क्षेत्रको कारोबारमा सं लग्न भएका
ग्राहक ।

(3) उपदफा (2) को खण्र् (घ) मा उत्तल्लत्तखत आमने सामने नभई हुने कारोबार

तथा ग्राहकले अन्य कुराका अनतररक्त दे हायका कारोबार सम्झनु पछा :
(क)

इन्टरनेटबाट स्थाक्रपत सम्बन्ि वा हुलाक माफात स्थाक्रपत सम्बन्ि वा

(ख)

इन्टरनेटबाट प्रदान गररने सेवा तथा कारोबार;

(ग)

यस्तै अन्य प्रकारले स्थाक्रपत सम्बन्ि;

टे नलफोन, फ्याक्स वा अन्य यस्तै प्रकारका माध्यमबाट ननदे शन वा
ननवेदन ददई भएका कारोबार;
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(घ)

पक्रहले नै भुक्तानी गरे का, नक्रवकरण गना नमल्ने वा कुनै खातासँग
जोनर्एका कार्ा माफात गररने रकम ननष्कासन वा भुक्तानी सम्बन्िी
कारोबार ।

(4) सूचक सं स्थाले दे हाय बमोत्तजमका ग्राहक र कारोबारलाई जोत्तखमयुक्त श्रे णीमा

राख्नु पनेछ :

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

प्रक्रवनिको दुरूपयोगबाट हुन सक्ने कारोबार;
ननयामक ननकाय
कारोबार;

नभएका फमा, कम्पनी, सं स्था वा व्यवसायीका

आफ्नो क्रविीय अवस्था सम्बन्िी क्रववरण ननयनमत प्रकाशन नगने वा
गनुा नपने फमा, कम्पनी, सं स्था वा व्यवसायीसँगको कारोबार;

गैर नाफामूलक स्वदे शी तथा क्रवदे शी कम्पनी तथा सोसँग सम्बत्तन्ित
कारोबार;

सूचक सं स्था आफैले उपयुक्त ठानेका अन्य कारोबार ।

(5) सूचक सं स्थाले दे हाय बमोत्तजमका ग्राहक र कारोबारलाई सामान्य जोत्तखमको

श्रे णीमा राख्नु पनेछ :
(क)

क्रववरण सावाजननक हुने;

(ग)

अत्यानिक जोत्तखम वा जोत्तखमयुक्त सूचीमा पने वा शङ्कास्पद कारोबार

(ख)

ननयमन, ननरीक्षण, सुपरीवेक्षण गररने;

अन्तगात पने बाहेकका अवस्थामा क्रविीय जानकारी इकाईले सीमा

कारोबारको सूचना ददन नपने गरी तोकेका अन्य ग्राहक, सं स्था वा
सोसँग सम्बत्तन्ित कारोबार ।

(6) सूचक सं स्थाले यस दफा बमोत्तजम वनगाकृत ग्राहक तथा कारोबारको समय

समयमा समीक्षा गनुा पनेछ र ननक्रहत जोत्तखम अनुसार सूचीमा हेरफेर गना सक्रकनेछ ।

10.

पनेछ ।

तर उच्च जोत्तखमयुक्त भएका कारोबारको भने प्रत्येक तीन तीन मक्रहनामा समीक्षा गनुा

बृहत् ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी व्यवस्था : (१) सूचक सं स्थाले दे हायका ग्राहकसँग व्यावसाक्रयक
सम्बन्ि स्थापना गदाा वा कारोबार गदाा बृहत् ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी उपयुक्त उपायहरू
अपनाउनु पनेछ :

(क)

दफा 8 बमोत्तजम गररएको जोत्तखम मूल्याङ्कनबाट उच्च जोत्तखमयुक्त

(ख)

आनथाक वा कानूनी उद्दे्य स्पष्ट नदे त्तखने जक्रटल, ठू लो वा अस्वभाक्रवक

(ग)

दे त्तखएको ग्राहक;

प्रवृत्तिको कारोबार गने ग्राहक;

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी
ननवारण सम्बन्िी अन्तरााक्रष्ट्रय मापदण्र् पालना नगने वा आंत्तशक रूपमा
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ु को
मात्र पालना गने भनी अन्तरााक्रष्ट्रय रूपमा पक्रहचान भएको मुलक
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

ग्राहक;

उच्चपदस्थ व्यत्तक्त र त्यस्तो व्यत्तक्तको पररवारको सदस्य तथा ननजसँग
सम्बद्ध व्यत्तक्त वा ग्राहक;

दफा 18 को उपदफा (१) बमोत्तजमको कारोबार गने ग्राहक;

उच्च जोत्तखमयुक्त नयाँ उपकरण (प्रोर्क्ट) वा सेवा प्रयोग गने ग्राहक;

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी
सम्बन्िी कसूर वा अन्य कुनै कसूरमा शङ्का लागेको ग्राहक; वा
बोर्ाले तोक्रकददएको अन्य ग्राहक ।

(२) उच्च जोत्तखममा रहेका ग्राहक पक्रहचान प्रक्रियाको हरे क चरणमा बृहत ग्राहक

पक्रहचान सम्बन्िी उपाय अवलम्बन गनुा पनेछ ।

(३) सूचक सं स्थाले उपदफा (१) बमोत्तजमका ग्राहकको बृहत् ग्राहक पक्रहचान गदाा

बोर्ाले ननिाारण गरे का थप उपायहरु समेत अपनाउनु पनेछ ।

(4) यस दफा बमोत्तजम बृहत् ग्राहक पक्रहचान सम्बत्तन्ि उपाय अवलम्बन गदाा सूचक

सं स्थाले नलङ्ग, वणा, रङ्ग, वैवाक्रहक सम्बन्ि, िमा वा राक्रष्ट्रयता लगायतको आिारमा गैर कानूनी
11.

भेदभाव हुन नददने तफा आव्यक सताकता अपनाउनु पनेछ ।

सरलीकृत ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी व्यवस्था : (१) सूचक सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा
आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी सम्बन्िी जोत्तखम कम दे त्तखएको ग्राहक वा कारोबारका
सम्बन्िमा सरलीकृत ग्राहक पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट सम्बन्िी व्यवस्था अपनाउन सक्नेछ ।

(२) उच्च जोत्तखमयुक्त ग्राहक तथा कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी

क्रियाकलापमा क्रविीय लगानीको आशङ्का दे त्तखएको कारोबारको हकमा उपदफा (१) बमोत्तजमको
12.

सरलीकृत ग्राहक पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट सम्बन्िी व्यवस्था अपनाउन पाइने छै न ।

क्रवद्यमान ग्राहकको पक्रहचान सम्बन्िी व्यवस्था : (१) सूचक सं स्थाले यो दफा प्रारम्भ हुँदाका
बखत खाता सञ्चालन गरररहेका वा व्यावसाक्रयक सम्बन्ि कायम रहेका क्रवद्यमान ग्राहक तथा
वास्तक्रवक िनीको सम्बन्िमा भएको ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट र सोको पयााप्तताको
पुनरावलोकन गरी त्यस्ता ग्राहक तथा वास्तक्रवक िनीको यस पररच्छे द बमोत्तजम पक्रहचान तथा
सम्पुक्रष्ट गनुा पनेछ ।

(२) सूचक सं स्थाले यो ननदे त्तशका प्रारम्भ भएको नमनतले छ मक्रहनानभत्र उपदफा (१)

१3.

बमोत्तजमको ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट गरी सो को अद्यावनिक क्रववरण राख्नु पनेछ ।

जोत्तखम व्यवस्थापन : (१) सूचक सं स्थाले अत्यानिक जोत्तखम भएका ग्राहक वा कारोबारको

सम्बन्िमा आन्तररक व्यवस्थापन गना, सम्बत्तन्ित ननकायमा तत्काल सूचना ददन, अनभलेख राख्न
उपयुक्त जोत्तखम व्यवस्थापन गने सं यन्त्र ननमााण गनुा पनेछ ।

(२) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून तथा यस ननदे त्तशकाको अिीनमा रही

सूचक सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ननवारण तथा आतङ्ककारी गनतक्रवनिमा हुने क्रविीय लगानी
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रोक्न, जोत्तखम ननयन्त्रण, आन्तररक ननयन्त्रण, ग्राहकको उपयुक्त पक्रहचान, जानकारी व्यवस्थापन,

अनभलेख, शङ्कास्पद कारोबार पक्रहचान तथा ददनु पने सूचना क्रववरण एवं ऐन, ननयम, ननदे शनको
पालना सम्बन्िमा आव्यक ननदे त्तशका बनाई लागू गरी सोको प्रनतनलपी सक्रहतको जानकारी
क्रविीय जानकारी इकाई र बोर्ालाई ददनु पनेछ । यस्तो ननदे त्तशकामा ग्राहकको पक्रहचान

सम्बन्िी कायाक्रवनि, ग्राहक स्वीकार प्रक्रिया, पररचय प्रक्रिया, कारोबार अनुगमन प्रक्रिया र
14.

जोत्तखम व्यवस्थापन प्रक्रिया जस्ता क्रवषय समेत उल्ले ख गनुा पनेछ ।

ग्राहकको पक्रहचान गनुा पने समय : (१) सूचक सं स्थाले खाता खोल्नु वा व्यावसाक्रयक सम्बन्ि
कायम गनुा अगावै, व्यावसाक्रयक सम्बन्ि कायम रहेको अवस्थामा तथा आकत्तस्मक कारोबार

(अकेजनल रान्जेक्सन) गदाा ग्राहक तथा वास्तक्रवक िनीको पक्रहचान तथा सोको सम्पुक्रष्ट गनुा
पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले त्तखएको भए तापनन दे हायको अवस्था क्रवद्यमान

भएमा सूचक सं स्थाले ग्राहकको पक्रहचानको सम्पुक्रष्ट व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना वा कारोबार
गरे पनछ पनन गना सक्नेछ :
(क)

व्यावहाररक रूपमा कुनै पनन बखत पक्रहचानको सम्पुक्रष्ट हुन सक्ने

(ख)

व्यावहाररक कारणले तत्काल ग्राहक पक्रहचानको सम्पुक्रष्ट गना सम्भव

(ग)

कुरामा सूचक सं स्था क्रवश्वस्त भएमा;

नभएको तथा पक्रहचानको सम्पुक्रष्ट गदाा व्यवसायको ननयनमत सञ्चालनमा
अवरोि नसजाना हुन सक्ने र त्यस्तो अवरोि गनुा आव्यक नदे त्तखएमा;

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी
सम्बन्िी जोत्तखमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवत्तस्थत गना सक्रकने अवस्था
क्रवद्यमान भएमा ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले त्तखएको भए तापनन सूचक सं स्थाले दे हायका

ग्राहक तथा कारोबारका सम्बन्िमा उपदफा (१) बमोत्तजम ग्राहक तथा वास्तक्रवक िनीको
पक्रहचानको सम्पुक्रष्ट गनुा पनेछ :

15.

(क)

ग्राहक जोत्तखमयुक्त वा उच्चपदस्थ व्यत्तक्त वा त्यस्तो व्यत्तक्तको

(ख)

ग्राहकको काम कारबाही शङ्कास्पद दे त्तखएमा ।

पररवारको सदस्य तथा सम्बद्ध व्यत्तक्त भएको दे त्तखएमा;

ननरन्तर अनुगमन गने : सूचक सस्थाले दे हायको काया गरी ग्राहक, वास्तक्रवक िनी वा
कारोबारका सम्बन्िमा ननरन्तर अनुगमन (अनगोइङ ड्यू नर्नलजेन्स) गनुा पनेछ :
(क)

(ख)

ग्राहकका सम्बन्िमा आफूसँग प्राप्त जानकारी, ननजको व्यवसाय वा
जोत्तखम सम्बन्िी क्रववरण अनुरूप कारोबार भए वा नभएको सुननत्तित
गना ननजसँग व्यावसाक्रयक सम्बन्ि कायम रहेसम्म सुक्ष्म परीक्षण गने;

खण्र् (क) बमोत्तजम सुक्ष्म परीक्षण गना आव्यक भए ननजसँग
सम्पत्तिको स्रोत समेत माग गने वा परीक्षण गने;
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(ग)

उच्चपदस्थ व्यत्तक्त वा उच्च जोत्तखमयुक्त लगायतका ग्राहक तथा

ननजसँगको व्यावसाक्रयक सम्बन्ि, कारोबार तथा वास्तक्रवक िनीसँग

सम्बत्तन्ित कागजात तथा क्रववरण अद्यावनिक भएको सुननत्तित गना
(ङ)
16.

(च)

मौजुदा कागजात तथा क्रववरणको पुनरावलोकन गरी अद्यावनिक गने;
ननयमनकारी ननकायले तोक्रकददए बमोत्तजमको अन्य काया गने;
सूचक सं स्था आफैले उपयुक्त ठानेका अन्य काया गने ।

तेस्रो पक्षबाट ग्राहक पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट गराउन सक्रकने : (१) दे हायको अवस्थामा सूचक
सं स्थाले ग्राहक पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट सम्बन्िी केही काया तेस्रो पक्षबाट गराउन सक्नेछ :
(क)

ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट यस पररच्छे द बमोत्तजम हुने कुरामा

(ख)

यस पररच्छे द बमोत्तजम आव्यक ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट गना

(ग)

सूचक सं स्था क्रवश्वस्त भएमा;

प्रयोग गररएका सम्पूणा कागजात तथा क्रववरण सम्बन्िी जानकारी
सूचक सं स्थालाई तत्काल प्राप्त हुने भएमा;

ग्राहक पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट गना प्रयोग गररएका सम्पूणा कागजात,

क्रववरण तथा जानकारी सूचक सं स्थाले मागेका बखत क्रवना कुनै
क्रवलम्व प्राप्त हुने सुननत्तित भएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले त्तखएको भए तापनन दे हायको तेस्रो पक्षको रूपमा

रहेको सं स्थाबाट भएको ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्टलाई सूचक सं स्थाले स्वीकार गना पाउने
छै न :

(क)

(ख)
(ग)

त्यस्तो सं स्था सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय
लगानी ननवारण सम्बन्िी अन्तरााक्रष्ट्रय मापदण्र् पालना नगने वा
ु को भएमा;
आंत्तशक रूपमा मात्र पालना गने भनी पक्रहचान भएको मुलक

त्यस्तो सं स्थामा ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट सम्बन्िी यस पररच्छे द
बमोत्तजमको व्यवस्था क्रवद्यमान नभएमा;

त्यस्तो सं स्था सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय
लगानी ननवारण सम्बन्िी ननयमन, ननरीक्षण, सुपरीवेक्षणको दायरा
अन्तगातको नभएमा ।

(३) उपदफा (१) बमोत्तजम तेस्रो पक्षबाट ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट गररएको भए

तापनन यस पररच्छे द बमोत्तजम ग्राहक पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट सम्बन्िी अत्तन्तम दाक्रयत्व सूचक
1७.

सं स्थाको हुनेछ ।

नयाँ प्रक्रवनि वा आफैं उपत्तस्थत नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्िी व्यवस्था : (१) सूचक सं स्थाले

प्रचलनमा आइसकेका वा नयाँ उपकरण तथा व्यापाररक अभ्यास, आफैं उपत्तस्थत नहुने ग्राहक

वा कारोबार, क्रवतरण प्रणाली वा नवीन वा क्रवकासको िममा रहेको प्रक्रवनिबाट नसजाना हुन सक्ने

12

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी सम्बन्िी जोत्तखमको पक्रहचान
तथा सो को मूल्याङ्कन गनुा पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम जोत्तखमको पक्रहचान तथा मूल्याङ्कन त्यस्तो उपकरण,

व्यापाररक अभ्यास, क्रवतरण प्रणाली वा प्रक्रवनि प्रयोगमा ल्याउनु अगावै गनुा पनेछ ।

(३) सूचक सं स्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम पक्रहचान तथा मूल्याङ्कन गररएको जोत्तखमको

व्यवस्थापन गना पयााप्त उपाय अपनाउनु पनेछ ।

(४) आफैं उपत्तस्थत नहुने ग्राहकसँग व्यावसाक्रयक सम्बन्ि स्थापना गदाा वा कारोबार

गदाा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी सम्बन्िी क्रवशेष
जोत्तखमलाई सम्बोिन गना सूचक सं स्थाले ग्राहकको पक्रहचान तथा सम्पुक्रष्ट सम्बन्िी नीनत तथा
1८.

कायाक्रवनि बनाई लागू गनुा पनेछ ।

खास कारोबारमा क्रवशेष ध्यान ददनु पने : (१) सूचक सं स्थाले दे हायका कारोबारका सम्बन्िमा
क्रवशेष ध्यान ददनु पनेछ :
(क)

आनथाक वा कानूनी उद्दे्य स्पष्ट नदे त्तखने जक्रटल, ठू लो वा अस्वभाक्रवक

(ख)

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानी

प्रवृत्तिको सबै कारोबार;

ननवारण सम्बन्िी अन्तरााक्रष्ट्रय मापदण्र्को पालना नगने वा आंत्तशक

ु को व्यत्तक्त, सं स्था
रूपमा मात्र पालना गने भनी पक्रहचान भएको मुलक
(ग)

वा कानूनी प्रबन्िसँगको व्यावसाक्रयक सम्बन्ि वा कारोबार;
बोर्ाले तोक्रकददएको अन्य कारोबार ।

(२) सूचक सं स्थाले उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखत कारोबारको पृष्ठभूनम तथा उद्दे्यको

सम्बन्िमा सकेसम्म बढी परीक्षण गने र सोबाट प्राप्त ननष्कषाको नलत्तखत रूपमा अनभलेख राख्नु
पनेछ ।

(३) सूचक सं स्थाले उपदफा (२) बमोत्तजमको अनभले ख कम्तीमा पाँच वषासम्म सुरत्तक्षत

राख्नु पनेछ र क्रविीय जानकारी इकाई, बोर्ाले माग गरे का बखत तत्काल उपलब्ि गराउनु
19.

पनेछ ।

ग्राहकले क्रववरण ददनु पने : (१) सूचक सं स्थाले ग्राहक पक्रहचानको लानग माग गरे का आव्यक
क्रववरण उपलब्ि गराउने दाक्रयत्व सम्बत्तन्ित ग्राहकको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम क्रववरण नददने वा ददन नसक्ने ग्राहकसँग सूचक सं स्थाले

आफ्नो कारोबार वा व्यावसाक्रयक सम्बन्ि ईन्कार गना वा कायम भएको सम्बन्ि तत्काल अन्त्य
गना सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम व्यावसाक्रयक सम्बन्ि ईन्कार वा अन्त्य गररएको ग्राहकको

कारोबार शङ्कास्पद लागेमा सूचक सं स्थाले अनुसूची–२ बमोत्तजमको ढाँचामा शङ्कास्पद गनतक्रवनि
सम्बन्िी प्रनतवेदन क्रविीय जानकारी इकाईमा पेश गनुा पनेछ ।
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२0.

कारोबार गना नहुने : (१) सूचक सं स्थाले दे हायको ग्राहकसँग व्यावसाक्रयक सम्बन्ि कायम गना
वा कारोबार गना, गराउन हुँदैन :
(क)

यस

(ख)

यस ननदे त्तशका बमोत्तजम उपलब्ि गराइएको कागजात, क्रववरण तथा

(ग)

ननदे त्तशका

बमोत्तजम

ग्राहक

पक्रहचान

तथा

सम्पुक्रष्टका

आव्यक कागजात क्रववरण तथा जानकारी उपलब्ि नगराएमा;

लानग

जानकारी ग्राहकसँग अनमल्दो वा अस्वभाक्रवक दे त्तखएमा;

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी

क्रवरुद्धका अन्तरााक्रष्ट्रय सत्तन्ि, सम्झौता र मापदण्र् पालना नगरे को भनी
कालो सूचीमा रहेको वा आंत्तशक रूपमा मात्र पालना गरे को भनी
अन्तरााक्रष्ट्रय रूपमा सूचीकृत दे शको ग्राहक रहे भएको पाइएमा ।

(२) हाल कारोबार गरररहेका ग्राहकका सम्बन्िमा उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखत

अवस्था दे त्तखएमा सूचक सं स्थाले त्यस्तो ग्राहकसँगको व्यावसाक्रयक सम्बन्ि अन्त्य गरी सो को
२1.

जानकारी बोर्ा तथा क्रविीय जानकारी इकाईलाई ददनु पनेछ ।
कायाान्वयन अनिकृत :

प्रत्येक सूचक सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून,

क्रविीय जानकारी इकाईको ननदे शन तथा यस सम्बन्िी अन्य प्रचनलत कानून, कायाक्रवनि तथा
अन्तरााक्रष्ट्रय मापदण्र् र नसद्धान्तहरूलाई कायाान्वयनमा सहजीकरण

र व्यावसाक्रयक काम

कारबाही तथा कारोबार गदाा उच्च नैनतकता कामय राख्न एक कयाान्वयन अनिकृत (कम््लायन्स्
२2.

अक्रफसर) तोक्नु पनेछ ।

कायाान्वयन अनिकृतको दाक्रयत्व : कायाान्वयन अनिकृतको दाक्रयत्व दे हाय बमोत्तजम हुनछ
े :
(क)

शङ्कास्पद कारोबारका क्रवषयमा कमाचारीहरूबाट जानकारी तथा सूचना

(ख)

शङ्कास्पद कारोबारका सम्बन्िी जानकारी तथा सूचना क्रविीय जानकारी

(ग)
(घ)
(ङ)

(च)
(छ)

प्राप्त गने र त्यस्ता जानकारी तथा सूचनालाई क्रवश्लेषण गने;
इकाईलाई उपलब्ि गराउने;

सम्पत्ति शुक्रद्धकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी
क्रवरुद्धका सचेतना तथा तालीम कायािम सञ्चालन गना समन्वयन गने;

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप क्रवरुद्धका कायािम
शङ्कास्पद कारोबारका क्रवषयमा सम्पका क्रवन्दुको रूपमा काम गने;

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्र्ररङ्ग) ननबारण ऐन, सो अन्तगात जारी

भएका ननयम, ननदे शन, आदे श, पररपत्र तथा सम्बद्ध अन्य कानून
बमोत्तजम सूचक सं स्थाले गने भनी तोक्रकएको कायाहरू गने, गराउने;

आफ्नो काया सम्पादनको नसलनसलामा आव्यक कुनै अनभलेख, क्रहसाब
क्रकताब र ले खा सम्बन्िी कागजातहरू उपर पहुँच प्राप्त गने,

सूचक सं स्थाको सम्बत्तन्ित कमाचारीसँग कुनै सूचना, जानकारी, क्रववरण
वा कागजात माग गने र प्राप्त गने;
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(ज)

(झ)

२3.

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी
ननवारण

सम्बन्िी

प्रचनलत

कानून,

आव्यक अन्य काया गने;

ननदे शनको

कायाान्वयन

गना

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून, ननयम, ननदे शन, आदे श,

पररपत्र बमोत्तजम ग्राहकको पक्रहचान यक्रकन गने, गराउने र ग्राहक तथा
कारोबारको अनभलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने ।

सूचक संस्थाको दाक्रयत्व : (१)

सूचक सं स्थाले क्रविीय जानकारी इकाईलाई प्रदान गने

क्रववरणका सम्बन्िमा कायाान्वयन अनिकृतलाई सवै क्रकनसमका सूचना प्राप्त गने र प्रदान गना
सक्ने अनिकारको सुननत्तितता गनुा पनेछ ।

(२) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून वा सो अन्तगात जारी भएका ननदे शन,

आदे श, पररपत्र तथा सम्बद्ध अन्य कानून बमोत्तजम क्रववरण तथा सूचना प्रदान गने काया सुरत्तक्षत
स्थानमा गोपननयता कायम रहने गरी गने व्यवस्था नमलाउने त्तजम्मेवारी सम्बत्तन्ित सं स्थाको
हुनेछ ।

(३) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून र सो अन्तगात बनेका ननयम, ननदे शन,

आदे श वा नीनतको कायाान्वयन भए नभएको सम्बन्िमा प्रत्येक तीन मक्रहनामा चौमानसक र
आनथाक बषा समाप्त भएको तीन मक्रहनानभत्र वाक्रषक
ा प्रनतवेदन क्रविीय जानकारी इकाईमा पेश गने
त्तजम्मेवारी सूचक सं स्थाको प्रमुखको हुनछ
े ।

(४) सूचक सं स्थाले आफूसँग रहेका कागजात, सूचना तथा जानकारी बोर्ा, क्रविीय

जानकारी इकाई तथा प्रचनलत कानून बमोत्तजम अनिकार प्राप्त अनिकारी वा ननकायले माग
२4.

गरे का बखत उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

अनभलेख राख्नु पने : (१) सूचक सं स्थाले दे हायका कागजात तथा क्रववरणको अनभले ख

व्यावसाक्रयक सम्बन्ि समाप्त भएको नमनतले वा आकत्तस्मक कारोबार भएकोमा आकत्तस्मक
कारोबार भएको नमनतले कम्तीमा पाँच वषासम्म व्यवत्तस्थत तथा सुरत्तक्षत रूपमा राख्नु पनेछ :
(क)

(ख)
(ग)

(घ)

कारोबार गने ग्राहकको पक्रहचान तथा ठे गाना तथा सो कारोबारको
ले खा

तथा

व्यावसाक्रयक

पत्राचार

सम्बन्िी

कारोबारको

लाभग्राहीको

पक्रहचान

ठे गाना

अनभलेख;

कागजात तथा क्रववरणहरू;
ग्राहक, वास्तक्रवक

मानलक

तथा

सबै

तथा

कारोबारका

कागजात

अन्य

सम्बन्िमा

तथा

सम्वद्धका
गररएको

क्रवश्लेषणको ननष्कषा सम्बन्िी सबै कागजात तथा प्रनतवेदन, सूचक
सं स्थाको ले खा तथा व्यावसाक्रयक कागजात तथा क्रववरण;

स्वदे शी वा वैदेत्तशक रूपमा गररएका कारोबारसँग सम्बत्तन्ित आव्यक
सबै कागजात तथा अनभलेख;

15

(ङ)

यदद कारोबारबाट कुनै खाता प्रभाक्रवत भएको भए त्यसको जानकारी

(च)

सूचक सं स्थाको ले खा तथा व्यवसाक्रयक कागजात, क्रववरण तथा

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

तथा क्रववरण;
अनभलेख;

कारोबार गना गरे को प्रयासको कागजात, क्रववरण तथा अनभलेख;
कारोबारको प्रकार र प्रकृनत;

कारोबारको नमनत, समय र कारोबार रकम;

कारोबार रकमको उत्पनत र अत्तन्तम प्राप्तकताा;

बोर्ाले समय समयमा तोक्रक ददएका अन्य कागजात तथा अनभलेख ।

(२) सूचक सं स्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम कागजात तथा अनभलेख रातदा प्रत्येक

कारोबार स्पष्ट दे त्तखने र कानूनी कारबाहीको नसलनसलामा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गना सक्रकने
गरी राख्नु पनेछ ।

(३) यस दफा बमोत्तजम रात्तखएका कागजात तथा अनभलेख बोर्ा, क्रविीय जानकारी

इकाई तथा प्रचनलत कानून बमोत्तजम अनिकार प्राप्त अनिकारी वा ननकायले माग गरे का बखत
उपलब्ि हुन सक्ने गरी राख्नु पनेछ ।

25.

पनेछ ।

(५) सूचक सं स्थाले शंकास्पद कारोबार सम्बन्िी प्रनतवेदन पाँच वषासम्म सुरत्तक्षत राख्नु

शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्िी प्रनतवेदन ददनु पने : (१) सूचक सं स्थाले ग्राहक, कारोबार वा
सम्पत्तिको सम्बन्िमा दे हायको अवस्था क्रवद्यमान भएमा तीन ददननभत्र यथासक्य चाँर्ो क्रविीय
जानकारी इकाईलाई शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्िी प्रनतवेदन ददनु पनेछ :
(क)

(ख)

कुनै सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय
लगानी सम्बन्िी कसूर वा अन्य कसूरसँग सम्बत्तन्ित भएको शङ्का
लागेमा वा शङ्का गनुा पने मनानसब आिार भएमा;

कुनै सम्पत्ति आतङ्ककारी काया, आतङ्ककारी व्यत्तक्त वा आतङ्ककारी
सं गठन वा आतङ्कवादी कृयाकलापमा क्रविीय लगानीसँग सम्बत्तन्ित वा

जोनर्एको वा त्यस्तो कायामा वा त्यस्तो व्यत्तक्त वा सङ्गठनबाट प्रयोग
हुन सक्ने शङ्का लागेमा वा शङ्का गनुा पने मनानसब आिार भएमा ।

(२) सूचक सं स्थाले उपदफा (१) बमोत्तजमको शंकास्पद कारोबार सम्बन्िी प्रनतवेदन

ग्राहकले कुनै कारोबार गने प्रयास मात्र गरे मा समेत ददनु पनेछ ।
पररच्छे द-३

२6.

कारोबारको सीमा तथा शङ्कास्पद गनतक्रवनि सम्बन्िी

सीमाभन्दा बढीको कारोबारको क्रववरण ददनु पने : (१) कुनै पनन ग्राहकले एकै पटक वा पटक

पटक गरी एक ददनमा दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कारोबार गरे मा सोको क्रववरण
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अनुसूची-३ बमोत्तजमको ढाँचामा त्यस्तो कारोबार भएको नमनतले पन्र ददननभत्र क्रविीय जानकारी
इकाईलाई ददनु पनेछ।

(२) सूचक सं स्थाले दश लाख वा सो भन्दा मानथको कारोबारको रकम, श्रे स्ता वा

क्रहसाब सञ्चालन सम्बन्िी छु ट्टै अनभलेख तयार गनुा पनेछ र त्यस्तो कारोबारमा प्रयोग हुने
रकमको श्रोत समेत सम्बत्तन्ित ग्राहकबाट माग गरी यस सम्बन्िी सबै अनभलेखलाई
अध्यावनिक गरी राख्नु पनेछ ।

(३) सूचक सं स्थाले यस दफा बमोत्तजम पेश गरे का कागजात तथा क्रववरणको अनभले ख

कम्तीमा पाँच वषासम्म सुरत्तक्षत राख्नु पनेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेत्तखएको भए तापनन दे हायका ग्राहकले गरे को

कारोबारको सूचना तथा क्रववरण सूचक सं स्थाले क्रविीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पने छै न :
(क)

नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको कुनै ननकाय वा नेपाल सरकारको

(ख)

क्रवशेष ऐन अन्तगात स्थाक्रपत सं स्था सम्बन्िी;

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

(झ)
२7.

पूणा वा अनिकांश स्वानमत्व भएको सं स्था सम्बन्िी;

नितोपत्रको खररद नबिी गना वा वस्तु क्रवननमय बजार, वस्तु कारोबार

राफसाफ तथा फर्छ्यौट तथा वेयर हाउस सम्बन्िी व्यवसाय वा
कारोबार गना बोर्ामा दताा भएका सङ्गदठत सं स्था सम्बन्िी;

सङ्गदठत सं स्था, सरकारी वा अिा सरकारी कायाालय, सङ्घ, सं स्था,

कम्पनी वा ननकाय र क्रवशेष कानून बमोत्तजम स्थाक्रपत ननकायसँग गरे को
कारोबार सम्बन्िी;

बीमा कम्पनीले गरे को कारोबार सम्बन्िी;

सूचक सं स्थाले आफ्नो ग्राहकलाई प्रचनलत कानून बमोत्तजम कजाा
सापटी वा सुनबिा प्रदानका िममा गरे को कारोबार सम्बन्िी;

ु
सं यक्त
राष्ट्र सङ्घ, सो अन्तगातका कायाालय तथा यसका क्रवत्तशष्टीकृत
ननकाय र अन्तरााक्रष्ट्रय सं स्थाहरूले गरे को कारोबार सम्बन्िी;
सूचक सं स्थाहरू बीच भएको कारोबार सम्बन्िी;
सूचक

सं स्थाले

आफ्नो

ननयम

वा

क्रवननयम

बमोत्तजम

आफ्ना

कमाचारीलाई सेवा सुनबिा प्रदान गदाा गरे को कारोबार सम्बन्िी ।

शङ्कास्पद गनतक्रवनि सम्बन्िी क्रववरण पठाउनु पने : (१) कुनै गाहक वा ननजको कारोबारका

सम्बन्िमा दफा 28 वा 29 को अवस्था क्रवद्यमान रहेको दे त्तखएमा सूचक सं स्थाले त्यस्तो
ग्राहक वा कारोबारलाई शङ्कास्पद कारोबारको श्रे णीमा राखी अनुसूची–२ बमोत्तजमको ढाँचामा
शङ्कास्पद गनतक्रवनि सम्बन्िी प्रनतवेदन क्रविीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम ददएको शङ्कास्पद गनतक्रवनि सम्बन्िी प्रनतवेदनको अनभले ख

सूचक सं स्थाले समेत अद्यावनिक गरी राख्नु पनेछ ।
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(३)

28.

यस

दफा

बमोत्तजम

शङ्कास्पद

कारोबारको कुनै सीमाहद रहने छै न ।

गनतक्रवनि

सम्बन्िी

प्रनतवेदन

ददनका

लानग

सूचना ददनु पने शङ्कास्पद कारोबार : (१) सूचक सं स्थाले आफ्नो कुनै ग्राहकसँग व्यवसाक्रयक
कारोबार गदाा कुनै सम्पत्ति वा ग्राहक वा ग्राहकसँग सम्बत्तन्ित कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण,

आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी वा दे हायको कुनै काम कारबाही भएको शङ्का लागेमा
वा शङ्का गनुा पने मनानसव र पयााप्त आिार भएमा सोको प्रनतवेदन अनुसूची–२ बमोत्तजमको
ढाँचामा क्रविीय जानकारी इकाइलाई ददनु पनेछ :
(क)

नेपाल वा क्रवदे शमा कुनै कसूर वा अपरािबाट प्राप्त वा प्रचनलत कानून

बमोत्तजम नेपाल ल्याउन वा नेपालबाट लै जान ननमल्ने कुनै पनन

प्रकारको सम्पत्ति (नगद समेत) नितोपत्र वा बस्तु क्रवननमय सम्बन्िी
अन्तरदे त्तशय कारोबार माफात नेपाल नभत्र्याएमा वा नभत्र्याउने प्रयास
(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)
(च)

गरे मा वा नेपालबाट बाक्रहर पठाएमा वा पठाउने प्रयास गरे मा;

नेपाल वा क्रवदे शमा कुनै कसूर वा अपरािबाट आत्तजत
ा सम्पत्ति प्रत्यक्ष
वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरी नितोपत्र वा वस्तु क्रवननमय सम्बन्िी
कारोबारमा लगानी गरे को वा लगानी गने प्रयास गरे को पाइएमा;

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून बमोत्तजम सूचना ददनु पने
कसूरको बारे मा सूचना नददएको, ददन नखोजेको वा लुकाउने प्रयास गरे
गराएको अवस्था दे त्तखएमा;

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून बमोत्तजम ददनु पने वा

ददएको सूचना वा जानकारी कानून बमोत्तजम बाहेक असम्बद्ध पक्ष वा
अन्य कसैलाई ददएको वा ददन लगाएको दे त्तखएमा;

कुनै क्रविीय कसूर वा अपराि गरे गराएको वा गना लागेको वा
लगाएको अवस्था दे त्तखएमा;

कसूर वा अपरािसँग सम्बत्तन्ित कुनै पनन ग्राहक वा सं स्थाको पक्रहचान
सम्बन्िी क्रववरण भएमा ।

(२) कुनै ग्राहकले शङ्कास्पद कारोबार गने प्रयास मात्र गरे को अवस्थामा पनन सूचक

सं स्थाले उपदफा (१) बमोत्तजमको प्रनतवेदन ददनु पनेछ ।

(३) यस दफा बमोत्तजम क्रविीय जानकारी इकाईलाई ददएको शङ्कास्पद गनतक्रवनि

29.

सम्बन्िी प्रनतवेदन र सो सँग सम्बत्तन्ित कागजात कम्तीमा पाँच वषासम्म सुरत्तक्षत राख्नु पनेछ ।

शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्िी सूचना ददने थप आिार : सूचक सं स्थाले ग्राहकले गरे का वा गना
खोजेका काम कारबाही वा कारोबारका सम्बन्िमा दे हायका अवस्था क्रवद्यमान भएमा तत्काल
शङ्कास्पद कारोबारको सूचना ददने आिार मान्न सक्रकनेछ :
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(क)

(ख)

कुनै ग्राहकले आयकर, भन्सार महसुल, मालपोत वा क्रवद्युत, खानेपानी

वा टे नलफोन महसुल लगायत अन्य राजश्व वा सरकारी दस्तुर छली वा
ननतरी सम्पत्ति (रकम समेत) आजान गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले आफ्नो आनथाक है नसयत, पेशा व्यवसाय वा काम
कारबाहीबाट सामान्यतयः आजान गना सक्रकने भन्दा फरक, अपत्याररलो,

अस्वभाक्रवक जीवनस्तर प्राप्त गरे को वा नसुहाउदो कारोबार वा आनथाक
(ग)
(घ)

क्रियाकलाप गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकको मनानसब माक्रफकको कारण क्रवना अचानक आनथाक वृक्रद्ध
वा है नसयत बढे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले मनानसब माक्रफकको कारण क्रवना क्रवगतको आनथाक

है नसयत भन्दा तात्तववक फरक पने आनथाक है नसयत दे त्तखएको वा सो
बमोत्तजम कारोबार वा व्यवसाय गना खोजेको वा त्यस्तो काया आयश्रोत

(ङ)
(च)
(छ)

(ज)

वा आनथाक है नसयतसँग मेल नखाने दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकको कारोबारको आय श्रोत नखुलेको वा नखुलाएको वा
श्रोतको बारे मा त्तचिबुझ्दो क्रववरण पेश नगरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले मनानसब माक्रफकको कारण क्रवना वा प्रत्यक्ष रूपमा
सम्बत्तन्ित नभएको वा क्रवना उद्दे्यको कारोबार गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले आफ्नो काम कारोबारको नसलनसलामा प्रचनलत कानून

बमोत्तजम खुलाउनु पने पक्रहचान लगायत अन्य क्रववरण नबना कारण
नखुलेको वा खुलाउन नचाहेको दे त्तखएमा;

कुनै पनन काम वा कारोबारका सम्बन्िमा क्रविीय जानकारी इकाईलाई
ननयनमत रूपमा सूचना प्रदान गने भनी कुनै सीमा तोक्रकएकोमा सो
सीमाभन्दा कम रकममा कुनै ग्राहकले बारम्बार कारोबार गरे को

(झ)

दे त्तखएमा;

कुनै कसूरको नसलनसलामा नेपाल प्रहरी, कसूरको अनुसन्िान तथा
तहक्रककात गने ननकाय (जस्तै ः अत्तततयार दुरूपयोग अनुसन्िान आयोग,
आत्तन्तक राजस्व कायाालय, राजश्व अनुसन्िान क्रवभाग तथा कायाालय

लगायतका अन्य अपरािको अनुसन्िान गने ननकाय) ले छाननबन,

अनुसन्िान तथा तहक्रककात गरररहेको वा त्यस्ता ननकायबाट खोजी
भैरहेका ग्राहकसँग सम्बत्तन्ित काम कारबाही वा कारोबार रहेको
(ञ)

दे त्तखएमा;

बोर्ा, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा सनमनत, कम्पनी रत्तजष्ट्रारको कायाालय,

सहकारी क्रवभाग, नेपाल बार काउत्तन्सल, नेपाल चाटर्ा एकाउन्टे न्ट
सं स्था लगायतका ननयमनकारी ननकायले कारबाही शुरु गरे को वा
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कारबाही गरे का ग्राहकसँग सम्बत्तन्ित रहेको काम कारबाही वा
(ट)
(ठ)

(र्)

(ढ)

(ण)

कारोबारका सम्बन्िमा सूचक सं स्थालाई शङ्का लागेको दे त्तखएमा;

कजाा सूचना केन्र वा सूचक सं स्था आफैले कालो सूची वा जोत्तखमको
सूचीमा राखेका ग्राहकसँग सम्बद्ध कारोबारमा शङ्का लागेमा;

क्रवदे शी सरकार वा उस्को अपराि अनुसन्िान गने वा ननयमनकारी

ननकायको छाननबन, अनुसन्िान, तहक्रककात वा कारबाहीको िममा
रहेको ग्राहकहरूसँग सम्बत्तन्ित दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले बालबानलका, मक्रहला, अनाथ लगायत अन्य कुनै पनन

व्यत्तक्तको कुनै पनन तररकाले यौन शोषण, दुव्यावहार जस्ता कसूर गरी
सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले जबजास्ती तररकाले रकम, चन्दा वा कुनै पनन प्रकारको

सम्पत्ति वा अन्य वस्तु वा सहयोग नलने वा ददने, वा ददन बाध्य गने वा
जबजास्ती असुली गने जस्ता कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले कुनै पनन वस्तुको तस्करी, वा अवैि पेशा, वा व्यापार, वा
व्यवसाय, वा चोरी र्कैनत, वा नक्कली वा अवैि उत्पादन, अपचलन वा
अवैि ओसार पसार जस्ता कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त आजान गरे को

(त)
(थ)
(द)

(ि)
(न)
(प)
(फ)
(ब)

दे त्तखएमा;
कुनै

ग्राहकले

हातहनतयार

खरखजाना

सम्बन्िी

अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

प्रचनलत

कानून

कुनै ग्राहकले क्रवदे शी क्रवननमय ननयनमत गने सम्बन्िी प्रचनलत कानून
अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले ज्यान, चोरी, ठगी, क्रकते कागज, खोटा चलन, अपहरण वा

शरीर बन्िक सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति
प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;
कुनै

ग्राहकले

लागू

औषि

ननयन्त्रण

सम्बन्िी

अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

प्रचनलत

कानून

कुनै ग्राहकले राक्रष्ट्रय ननकुञ्ज तथा वन्य जन्तु सं रक्षण सम्बन्िी प्रचनलत
कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले मानव बेचनबखन तथा ओसार पसार ननयन्त्रण सम्बन्िी
प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले सहकारी सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी
सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा,

कुनै ग्राहकले वन सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी
सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;
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(भ)

कुनै ग्राहकले भ्रष्टाचार ननवारण सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको

(म)

कुनै ग्राहकले बैङ्क तथा क्रविीय सं स्था सम्बन्िी प्रचनलत कानून

(य)
(र)
(ल)

(व)
(श)
(ष)
(स)
(ह)

(क्ष)
(त्र)
(ज्ञ)

कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले बैक्रङ्कङ्ग कसूर तथा सजाय सम्बन्िी प्रचनलत कानून
अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;
कुनै

ग्राहकले

प्रात्तचन

कुनै

ग्राहकले

उपभोक्ता सं रक्षण, कालोबजार

स्मारक

सं रक्षण सम्बन्िी

अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

प्रचनलत

कानून

ननयन्त्रण, प्रनतस्पिाा

सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को
दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले कम्पनी, वात्तणज्य, आपूनता, यातायात व्यवसाय सम्बन्िी
प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले त्तशक्षा, स्वास्थ्य, औषिी, वातावरण सम्बन्िी प्रचनलत
कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले वैदेत्तशक रोजगार सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको
कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले त्तचठ्ठा, जुवा, चन्दा सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको
कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले नभत्री कारोबार, झुटो कारोबार वा नितोपत्र, सम्बन्िी
प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;
कुनै

ग्राहकले

क्रवननमेय

अनिकारपत्र

सम्बन्िी

अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

प्रचनलत

कानून

कुनै ग्राहकले ननवााचन सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी
सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले वौक्रद्धक तथा औद्योनगक सम्पत्ति सम्बन्िी प्रचनलत कानून
अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

(कक) कुनै

ग्राहकले

सं चार, प्रशारण, क्रवज्ञापन सम्बन्िी प्रचनलत कानून

अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

(खख) कुनै ग्राहकले जग्गा घर, सम्पत्ति सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको
(गग)

कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले भन्सार, राजस्व, कर सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको
कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;
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(घघ)

अध्यागमन, नागररकता, राहदानी सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको

(ङङ)

कुनै ग्राहकले सङ्घ-सं स्था सम्बन्िी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर

(चच)

कसूर गरी कुनै ग्राहकले सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;
गरी सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले आप्रवासी बेचक्रवखन, अपहरण, बन्िक जस्तो कसूर गरी
सम्पत्ति प्राप्त गरे को दे त्तखएमा;

ु ी (फौज्दारी अपराि सं क्रहता) ऐन २०७४ र
(छछ) कुनै ग्राहकले मुलक

ु ी (दे वानी सं क्रहता) ऐन २०७४ अन्तगातको कसूर गरी सम्पत्ति
मुलक

(जज)

आजान गरे मा वा गरे को दे त्तखएमा;

नेपाल सरकारले आतं कवादी वा आपरानिक गनतक्रवनिमा सं लग्न रहेको

ु
भनी तोक्रकददएका व्यत्तक्त वा सं स्था, वा सं यक्त
राष्ट्र सङ्घले नबनभन्न
प्रस्ताव माफात आतं कवादी वा अपरानिको सूचीमा राखेको, वा आतङ्क,

आतङ्ककारी गनतक्रवनि, आतं कवादी सङ्गठन, सङ्गदठत अपराि, लागू औषि
लगायत अन्य कुनै पनन क्रकनसमका आपरानिक कायालाई प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष सहयोग पुयााउनेसँग सम्बत्तन्ित रहेको दे त्तखएमा;

(झझ) कुनै ग्राहकले स्वदे शी वा क्रवदे शी सं चार माध्यमहरूले अपरािका
सम्बन्िमा कुनै व्यत्तक्त वा सं स्थाका बारे मा गरे को क्रट्पणी वा समाचार
सम्प्रेषणका आिारमा हेदाा सूचना गनुा पने प्रकृनतको दे त्तखएमा;

(ञञ) कुनै ग्राहकले शङ्कास्पद कारोबार गने सम्बत्तन्ित रहेको वा कुनै पनन
क्रकनसमले शङ्कास्पद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी वा आपरानिक

गनतक्रवनिबाट वा सोलाई प्रोत्साहन गने गरी कारोबार गरे को वा भएको
दे त्तखने वा शङ्का लाग्ने वा ननजको काम कारबाही वा कारोबार कुनै
(टट)
(ठठ)
(र्र्)

(ढढ)

पनन क्रहसावले अस्वाभाक्रवक वा शङ्कास्पद दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले काम गराउनु पने कमाचारीसँग अनुत्तचत वा अस्वभाक्रवक
नत्तजकको सम्बन्ि राख्न खोजेको दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकको एक भन्दा बढी असम्बत्तन्ित समान ठे गाना भएको
दे त्तखएमा;

कुनै फमा, कम्पनी, सं स्था वा ननकायसँग सम्बत्तन्ित ग्राहकको आनथाक

है नसयत ननजले गरररहेको काम वा कारोबारको तुलनामा अस्वभाक्रवक
वा अपत्याररलो दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकले आफ्नो काम वा कारोबार लुकाउन आफू बाहेक अन्य
व्यत्तक्तको नाममा काम वा कारोबार गरे मा वा गना खोजेको दे त्तखएमा;
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(णण)

(तत)
(थथ)
३0.

कुनै ग्राहकले कुनै सं स्था, फमा, कम्पनी वा ननकायसँग सं स्थागत काम

कारबाही वा कारोबार गदाा व्यत्तक्तगत नाममा ले नदे न वा कारोबार
गरे को दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहकको काम वा कारोबार प्रचनलत नेपाल कानून बमोत्तजम अन्य
कुनै कारणले शङ्कास्पद दे त्तखएमा;

कुनै ग्राहक मानथ उत्तल्लत्तखत कायामा मनतयार भई वा सहयोगीको
रूपमा काया गरे को दे त्तखएमा ।

क्रववरण पठाउने दाक्रयत्व र तररका : (१) यस पत्तच्छे द बमोत्तजम शङ्कास्पद कारोबार र सीमाभन्दा

बढी रकमको कारोबार सम्बन्िी सूचना तथा क्रववरण क्रविीय जानकारी इकाइलाई उपलब्ि
गराउने दाक्रयत्व कारोबार गने सूचक सं स्थाको हुनेछ पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचना तथा जानकारी कायाान्वयन अनिकृतले प्रमात्तणत

गरी क्रविीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पनेछ ।

(३) कायाान्वयन अनिकृतले शङ्कास्पद वा अन्य कारोबारलाई फ्याक्स, ईमेल जस्ता

क्रवद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पनन क्रविीय जानकारी इकाईलाई उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।यसरी

क्रवद्युतीय माध्यमबाट जानकारी प्रदान गररएको भएमा तत्काल अन्य माध्यमबाट सोको पुक्रष्ट गनुा
पनेछ ।

(४) यस दफा बमोत्तजम क्रविीय जानकारी इकाईलाई ददइएको सूचना वा जानकारीमा

कुनै कुरा छु ट भएमा वा कारोबार गदााका समयमा सम्बत्तन्ित व्यत्तक्तले पेश गरे को क्रववरण वा

जानकारी भन्दा फरक क्रववरण वा जानकारी पनछ प्राप्त भएमा तत्काल त्यस्तो सुचना वा
जानकारी सम्बत्तन्ित सूचक सं स्थाले क्रविीय जानकारी इकाईलाई ददनु पनेछ ।

पररच्छे द-४
३1.

क्रवक्रवि

आन्तररक काया ननयन्त्रण प्रणाली : (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रचनलत कानून र यस ननदे त्तशकाको
अिीनमा रही सूचक सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी
क्रवरुद्ध आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली बनाई लागू गनुा पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको आन्तररक ननयन्त्रण प्रणालीमा ग्राहक पक्रहचान सम्बन्िी

कायाक्रवनि, ग्राहक स्वीकार प्रक्रिया, ग्राहकको पररचय प्रक्रिया, ग्राहकको कारोबारको अनुगमन

प्रक्रिया र जोत्तखम व्यवस्थापन प्रक्रिया, शङ्कास्पद कारोबार, कमाचारीको तानलम जस्ता क्रवषयहरू
उल्लेख गनुा पनेछ ।

(३) सूचक सं स्थाले ग्राहक पक्रहचानका सम्बन्िमा आफ्नो व्यवसायसँग सम्बत्तन्ित

अन्तरााक्रष्ट्रय सङ्घ सं स्थाले तय गरे का मागा ननदे शनहरू समेत प्रयोग गना सक्नेछन् । यसरी तय
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गरे का मागा ननदे शनहरू लागू गदाा सोको जानकारी तथा मागा ननदे शनको एक प्रनत बोर्ा तथा
३2.

क्रविीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

जानकारी तथा तानलम : सूचक सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गनतक्रवनिमा हुने

लगानी ननयन्त्रण गना आव्यक पने सम्पूणा कुराहरूको आन्तररक व्यवस्थापन गने तथा सो

कायाका लानग आफ्ना कमाचारीहरूलाई आव्यक तानलम एवं जानकारी ददने व्यवस्था नमलाउनु
३3.

पनेछ ।

अनुगमन तथा ननरीक्षण : (१) बोर्ा तथा क्रविीय जानकारी इकाईले सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रचनलत

कानून बमोत्तजम सम्पादन गनुा पने कायाहरू गरे नगरे को सम्बन्िमा समय समयमा सूचक
सं स्थाको अनुगमन तथा ननरीक्षण गना गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम अनुगमन तथा ननरीक्षण गदाा गराउदा आव्यक सम्पूणा

३4.

सहयोग उपलव्ि गराउनु सम्बत्तन्ित सूचक सं स्थाको कताव्य हुनछ
े ।

गो्यता भङ्ग गना नहुने : सूचक सं स्था वा उक्त सं स्थाको कुनै पनन कमाचारी, पदानिकारी वा

प्रनतनननिले क्रविीय जानकारी इकाईलाई प्रदान गरे को सूचना, जानकारी, अनुसन्िान तथा
तहक्रककातको नसलनसलामा वा आफ्नो कताव्य पालन गदाा ज्ञात हुन आएको कुनै पनन तथ्य वा
दात्तखला भएको कुनै नलखतको गो्यता प्रचनलत कानूनले बाध्य गरे को अवस्थामा बाहेक अन्य

अवस्थामा भङ्ग गना वा ग्राहक लगायत अन्य कोही कसैलाई कुनै पनन तरीकाबाट जानकारी ददनु
३5.

हुँदैन ।

सजाय, जररबाना र कारबाही : (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण ननवारण ऐन, ननयम, ननदे शन तथा यो
ननदे त्तशका पालना नगने सूचक सं स्थालाई प्रचनलत कानून बमोत्तजम कारबाही हुनेछ ।

(२) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी प्रचनलत कानून तथा यो ननदे त्तशका पालन नगने सूचक

सं स्थाका पदानिकारी, कायाान्वयन अनिकृत वा अनिकार प्राप्त कमाचारीलाई कानून बमोत्तजम
36.

कारबाही हुनेछ ।

असल ननयतले गरे को कामको लानग सजाय नहुने : सूचक सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्िी
प्रचनलत कानून तथा यो ननदे त्तशका बमोत्तजम असल ननयतले कुनै प्रनतवेदन, कागजात, अनभलेख,
सूचना वा जानकारी उपलब्ि गराएको आिारमा आफ्ना पदानिकारी, कायाान्वयन अनिकृत तथा

अन्य कमाचारीलाई गोपननयता वा करारीय दाक्रयत्व भङ्ग गरे को मानी कुनै प्रकारको कारबाही
37.

तथा सजाय हुने छै न ।

खारे जी र बचाउ : (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा क्रविीय लगानी
ननवारण ननदे त्तशका, २०६९ खारे ज गररएको छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोत्तजम खारे ज भएको ननदे त्तशका बमोत्तजम भए गरे का काम

कारबाहीहरू यसै ननदे त्तशका बमोत्तजम भए गरे को मानननेछ ।
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अनुसूची-१

ँ सम्बत्तन्ित
दफा 5 को उपदफा (२) सग

ग्राहक पररचय सम्बन्िी क्रववरण (Details about Know Your Customer)

सूचक सं स्थाले कारोबारको सन्दभामा ग्राहकको प्रकृनत हेरी दे हाय बमोत्तजमको सूचना तथा

कागजातहरू नलनु पनेछ ।
(क) व्यत्तक्तगत कारोवारः
(१)

स्पष्ट नाम, थरः

(३)

स्थायी ठे गानाः

(२)

पनत वा पत्नीको नाम सक्रहत तीन पुस्ते क्रववरणः
(ठे गाना प्रमात्तणत गने आव्यक कागजात हुनपु ने, त्यस्ता कागजातहरूमा नागररकताको
प्रमाणपत्र, राहदानी, पानी तथा नबजुलीको नबल, आव्यक परे मा सम्बत्तन्ित कमाचारीले

(४)
(५)
(६)
(७)

(८)
(९)

स्थलगत भ्रमण गरी तयार गरे को नक्सा, मतदाता पररचयपत्र, लालपूजाा आदद )
अस्थायी ठे गानाः
जन्म नमनतः

टे नलफोन नम्बरः

नागररकता वा राहदानीः
नम्बरः

जारी नमनत र स्थानः

नेपाल सरकार वा कुनै सं स्थामा काम गने कमाचारी भए पररचयपत्रको प्रनतनलक्रपः
हालसालै त्तखचेको फोटोः

(१०) स्थायी ले खा नम्वरः

(११) अन्य आव्यक कागजातहरुः

(ख) साझेदारी वा व्यत्तक्तगत फमाको कारोबार
(१)

फमाको नामः

(३)

टे नलफोन/मोवाइल नम्बर (भएमा उल्ले ख गने

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)

(८)
(९)

ठे गानाः

साझेदार सबैको नाम र तीनको ठे गाना (फोन नं. सक्रहत)
साझेदारको हालसालै त्तखचेको फोटो
फमा रत्तजष्ट्रेशनको प्रमाणपत्रः

फमाका साझेदार वीच भएको कबुनलयतनामाः

साझेदार फमा भए कारोबार गने सम्बन्िमा ददएको अत्तततयारनामाः
स्थायी ले खा नम्वरः

(१०) अन्य आव्यक कागजातहरुः
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(ग) कम्पनीको कारोबार
(१)

कम्पनीको नामः

(३)

पूरा ठे गाना (टे नलफोन, फ्याक्स समेत)

(२)
(४)
(५)

केन्रीय कायाालय रहेको स्थानः

सं स्थापना र गठन सम्बन्िी प्रमाणपत्र तथा कम्पनीको उद्दे्य खुल्ने प्रबन्िपत्र र
ननयमावलीको पृष्ठहरूको प्रनतनलक्रपः
सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको
नामः

ठे गानाः

फोन नम्वरः

मोवाईल नम्वरः
(६)
(७)
(८)
(९)

इमेलः

सूत्तचकृत सङ्गदठत सं स्था बाहेक अन्य कम्पनीका सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको फोटो

सञ्चालक सनमनतले कायाकारी प्रमुख र अन्य अनिकृत कमाचारीलाई कारोबारको
सम्बन्िमा प्रदान गरे को अत्तततयारीः
स्थायी ले खा नम्वरः

अन्य आव्यक कागजातहरुः

(घ) क्लब/गैरसरकारी सङ्घ/संस्थाको कारोबार
(१)

क्लब तथा गैरसरकारी सङ्घ सं स्थाको नामः

(३)

सं स्था दताा प्रमाणपत्रः

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)

(८)
(९)

ठे गानाः

उद्दे्य र काम उल्लेख भएको क्रविानको पृष्ठहरूको प्रनतनलक्रपः
काया सनमनतको पदानिकारीहरूको नाम र ठे गानाः
टे नलफोन नम्बर र मोवाइल नम्वरः

कारोबारको सम्बन्िमा सं चालक सनमनत/काया सनमनत को ननणाय र कारोबार गने
सम्बन्िी अत्तततयारीः

क्लब वा गैरसरकारी सं स्थाको सं चालक/कायाकारी सनमनतका पदानिकारीहरूको फोटोः
स्थायी ले खा नम्वरः

(१०) अन्य आव्यक कागजातहरुः

(ङ) सहकारी संस्था वा अन्य कुनै सूचक संस्थाको कारोबार
(१)

सं स्थाको नामः

(३)

फोन नः

(२)
(४)

ठे गानाः

उद्दे्य र काम उल्लेख भएको सं स्थाको क्रविानको पृष्ठहरूको प्रनतनलक्रप
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(५)

सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको नाम र ठे गानाः

(६)

सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको फोटोः

(८)

कारोबारको सम्बन्िमा सं चालक सनमनतको ननणाय र कारोबार गने सम्बन्िी अत्तततयारीः

(७)

(९)

फोन नम्बर र मोवाईल नम्वर समेतः

सं स्था दताा सम्बन्िी प्रमाणपत्रः
स्थायी ले खा नम्वरः

(१०) अन्य आव्यक कागजातहरुः

(च) सावाजननक गुठी वा ननजी गुठीको कारोबार
(१)

नामः

(३)

फोन नः

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)

(८)
(९)

ठे गानाः

उद्दे्य र काम उल्लेख भएको सं स्थाको क्रविानको पृष्ठहरूको प्रनतनलक्रपः
गुठी स्थापना सम्बन्िमा भएको कबुनलयतनामा वा सम्बत्तन्ित कागजः
गुठी सञ्चालकको नाम र ठे गानाः
गुठी सञ्चालकको फोटोः

गुठी स्थापना सम्बन्िी प्रमाणपत्रः

सञ्चालक/व्यवस्थापन सनमनतका सदस्यहरूको नाम र ठे गानाः

(१०) कारोबारको सम्बन्िमा सञ्चालक/व्यवस्थापन सनमनतको ननणाय र कारोबार सम्बन्िी
अत्तततयारीः

(११) अन्य आव्यक कागजातहरुः
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अनुसूची –२

ँ सम्बत्तन्ित
दफा 19 को उपदफा (३), दफा २7 को उपदफा (१) र दफा 28 को उपदफा (१) सग
सूचक सं स्थाको नामः

सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको क्रववरण पठाउने ढाँचा

ठ्गानाः
ि.सं .

खररद

नबिीकताा

ग्राहकको नाम र
ठे गाना

(पक्रहचान खुल्ने
कागजातको
प्रनतनलक्रप)

वा पेशा/

व्यवसा
य

शाखा

कारोबार

कारोबार

कारोबार

काम गरे को

नमनत

प्रकृनत

रकम

माफात
भए

सम्बत्तन्ित
शाखा

को

को

(खररद वा

को

नबिी)

रकमको शङ्कास्प
स्रोत

द

हुनाको

कैक्रफय
त

कारण

क्रववरण पेश गनेको
हस्ताक्षरः
नाम :
पद :

फोन :

इमेल :

फ्याक्स :
नमनत :

28

अनुसूची-३

ँ सम्बत्तन्ित
दफा २6 को उपदफा (१) सग

सूचक सं स्थाको नामः

सीमा भन्दा बढी कारोबारको क्रववरण पठाउने ढाँचा

ठे गानाः
ि.सं .

खररद वा

नबिीकताा
ग्राहकको
र

ठे गाना

पेशा/
नाम

शाखा माफात

व्यवसाय काम
भए

कारोबार कारोबार

गरे को नमनत

सम्बत्तन्ित

प्रकृनत

(खररद

कारोबार
रकम

रकमको
श्रोत

कैक्रफयत

वा

शाखा

नबिी)

क्रववरण पेश गनेको
हस्ताक्षरः
नाम :
पद :

फोन :

इमेल :

फ्याक्स :
नमनत :
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