
नपेाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्ाालर्बाट सम्पजि शदु्धीकरण 

जनवारण सम्बन्धमा कम्पनी वा रस्ट्ट सवेा प्रदार्कहरुलाई िारी गररएको 

जनदशेन, २०७६ िारी गरेको सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्ाालर्को  

सचूना 

 

सम्पजि शुध्दीकरण (मजन लाउन्डररङ्ग) जनवारण ऐन, २०६४ र सो अन्तगात बनेका 

जनर्मावलीहरुको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा नेपाल सरकार, मजन्िपररषद्को जमजत 

२०७५।०७।२५ को जनणार्ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्ाालर्लाई जनर्मनकारी जनकार् तोकेको 

हुँदा सोही ऐनको दफा ७ प. को उपदफा (२) बमोजिम र्स कार्ाालर्बाट जमजत 

२०७६।०८।१५ गतेदेजि लागू हने गरी कम्पनी वा रष्ट सेवा प्रदार्कहरुलाई जनदशेन िारी 

गरी वेवसाइट माफा त सवैको िानकारीको लाजग सावािजनक गररएको छ ।  

 

साथै सम्पजि शुध्दीकरण (मजन लाउन्डररङ्ग) जनवारण ऐन, २०६४ र सोको जनर्मावली तथा 

सम्पजि शुध्दीकरण (मजन लाउन्डररङ्ग) जनवारण (सूजचकृत व्यजि, समूह वा सङ्गठनको 

सम्पजि वा कोष रोक्का) जनर्मावली, २०७० मा उजललजित जबषर्मा सोही बमोजिम काम 

कारवाही गरी र्स जनदशेनका व्यवस्ट्थालाई सोको पूरकको रुपमा जलनुपने व्यहोरा समेत 

सूजचत गररन्छ । 

 

 

 

 

दस्ट्तित 

रजिष्टरार 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्ाालर् 



जारी मिमि : २०७६/०८/०१ 

  

नपेाल सरकार, कम्पनी रमजस्ट्रारको कार्ाालर्बाट सम्पमि शदु्धीकरण मनवारण सम्बन्धिा कम्पनी वा रस्ट्ट सवेा 

प्रदार्कहरुलाई जारी गररएको मनदेशन, २०७६ 

(िसौदा) 

 

प्रस्ट्िावना : सम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ र सो अन्िगाि बनेका 

मनर्िावलीहरुको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गना नेपाल सरकार िमन्िपररषद्को मिमि 

२०७५/०७/२५ को मनणार्ल ेकम्पनी रमजस्ट्रारको कार्ाालर्लाई कम्पनी वा रस्ट्ट सेवा प्रदार्कहरुको 

मनर्िनकारी मनकार् िोकेकोल,े  

कम्पनी रमजष्ट्ररको कार्ाालर्ल ेउक्त ऐनको दफा ७प. को उपदफा (२) ल ेददएको अमधकार प्रर्ोग 

गरी कम्पनी वा रस्ट्ट सेवा प्रदार्कहरुलाई र्ो मनदेशन जारी गरेको छ । 

सम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्डररङ) मनवारण ऐन, २०६४, सम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्डररङ्ग) 

मनवारण मनर्िावली, २०७३ िथा सम्पमि शुद्धीकरण (िमन लाउन्डररङ) मनवारण (सुचीकृि व्यमक्त, 

सिूह वा सङ्गठनको सम्पमि वा कोष रोक्का) मनर्िावली, २०७० िा उमललमिि मबषर्िा सोही 

बिोमजि काि कारवाही गरी र्स मनदेशनका व्यवस्ट्थालाई सोको पूरकको रुपिा मलनपुनछे । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारमम्भक 

 

१.  संमिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स मनदेशनको नाि “सम्पमि शुद्धीकरण मनवारण सम्बन्धिा कम्पनी वा रस्ट्ट सेवा 

प्रदार्कहरुलाई जारी गररएको मनदेशन, २०७६”  रहकेो छ ।  

  (२)  र्ो मनदेशन मिमि २०७६/०८/१५ देमि प्रारम्भ हुनछे ।  

 

२.  पररभाषा : मवषर् वा प्रसङ्गल ेअको अथा नलागेिा र्स मनदशेनिा,–  

(क) “ऐन” भन्नाल ेसम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ सम्झनुपछा ।  

(ि) “कार्ाालर्” भन्नाले कम्पनी रमजस्ट्रारको कार्ाालर् सम्झनुपछा र सो शब्दले कम्पनी रमजस्ट्रार कार्ाालर् 

अन्िगाि रहकेा शािा कार्ाालर्लाई सिेि जनाउनछे ।   

(ग)  “मनर्िावली” भन्नाले सम्पमि शदु्धीकरण (िनी लाउन्डररङ्ग) मनवारण मनर्िावली, २०७३ सम्झनुपछा।    

(घ)  “रमजष्ट्रार” भन्नाले कम्पनी रमजस्ट्रारको कार्ाालर्को रमजष्ट्रार सम्झनुपछा ।  

(ङ)   “सूचक संस्ट्था” भन्नाले सम्पिी शुमद्धकरण (िनी लाउन्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को 

िण्ड (ढ) को देहार् (५) बिोमजि आफ्नो ग्राहक वा पिको िफाबाट देहार्को कार्ा गदाा वा सोको िर्ारी 

गदाा वा सोिा संलग्न हुुँदाका बिि व्यावसामर्क रुपिा देहार्को सेवा प्रदान गन ेकम्पनी वा रष्ट सेवा 

प्रदार्कको रुपिा रहकेो कुन ै पमन प्रकारको नेपाली वा मवदेशी कानूनी व्यमक्त  वा कानूनी प्रबन्ध 

सम्झनुपछा ।  

(१)  कानूनी व्यमक्त वा कानूनी प्रबन्धको संस्ट्थापना, दिाा वा व्यवस्ट्थापनको लामग एजेण्ट भई 

काि गन,े  



(२)  कानूनी व्यमक्तको साझेदार, सञ्चालक, समचव वा त्र्स्ट्िै पदामधकारी भई काि गन ेवा अन्र् 

व्यमक्त िाफा ि गराउन,े 

(३)  कानूनी व्यमक्त वा कानूनी प्रबन्धलाई व्यावसामर्क रुपिा रमजष्टडा कार्ाालर्, ठेगाना वा ठाउुँ  

उपलब्ध गराउने वा सोको लामग पि व्यवहारको मजम्िा मलन,े 

(४)  कानूनी प्रबन्ध वा र्स्ट्ि ैप्रकृमिका अन्र् काननूी प्रबन्धको रमष्ट भई काि गन ेवा रमष्टको 

िनोनर्न गन ेवा अन्र् व्यमक्त िाफा ि गराउन,े वा 

(५)  प्रचमलि कानून बिोमजि कुन ैव्यमक्तको िफा बाट शेर्र धनी मनर्ुक्त भई वा अन्र् कुन ैव्यमक्त 

िाफा ि कार्ा गने वा गराउन े।  

  िर ऐनको दफा २ को िण्ड (ढ) को देहार् (४) को हकिा सोही बिोमजि हुनेछ । 

(च)  “ग्राहक वा पि” भन्नाले सूचक संस्ट्थाबाट सम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्डररङ) मनवारण ऐन, २०६४ 

को दफा २ को िण्ड (ढ) को देहार् (५) को बुुँदा (क) देमि (ङ) बिोमजिको सेवा मलने कानूनी व्यमक्त 

वा कानूनी प्रबन्धलाई जनाउनछे । 

 

पररच्छेद-२ 

कम्पनी वा रष्ट सवेा प्रदार्कको सचुी 

 

३.  जानकारी ददन ुपन:े  (१) सम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को िण्ड 

(ढ) को देहार् (५) बिोमजि काि गने सूचक संस्ट्थाले मिमि २०७६ िाघ िसान्ि सम्ि कार्ाालर्िा अनुसूची १ 

बिोमजिको मववरण ददन ुपनछे ।  

(२)   उपदफा (१) बिोमजि सेवा प्रदार्कको सुची कार्ाालर्को वेवसाइटिा २०७७ वैशाि देमि 

सावाजमनक गरी अध्र्ावमधक गररनेछ । 

 

४. सूमचिा रहकेाबाट सवेा मलने : कम्पनी वा रष्टल ेऐनको दफा २ को िण्ड (ढ) को देहार् (५) बिोमजिको सेवा 

कम्पनी वा रष्ट सेवा प्रदार्कबाट ललुँदा कार्ाालर्िा सूमचकृि रहकेा सेवा प्रदार्कबाट मलनु पनछे । 

   िर प्रचमलि कानून बिोमजि अन्र् आमधकाररक व्यमक्तबाट सेवा मलन र्स व्यवस्ट्थाल ेबाधा पुर्ााएको 

िामनने छैन ।  

 

पररच्छेद-३ 

पमहचान िथा सम्पषु्टी  

   

५.  ग्राहक वा पि पमहचान : (१) सूचक संस्ट्थाल ेआफ्नो ग्राहक वा पिको ऐनको दफा ७क. र मनर्िावलीको मनर्ि 

४ र ५ बिोमजि पमहचान िथा सोको सम्पुमष्ट गनुापनछे ।  

(२) सूचक संस्ट्थाल ेग्राहक वा पिसुँग उपदफा (१) बिोमजि पमहचान गदाा मलन ेकागजाि िथा मववरणिा 

जोमििको अधारिा थप गदै जाने पमहचान सूचक बनाई लागू गनुा पनछे ।   

(३) उपदफा (१) बिोमजि ग्राहक वा पिको पमहचान िथा सम्पुमष्ट गदाा वास्ट्िमवक धनी िथा 

महिामधकारी भए सोको मवस्ट्िृि पमहचान िथा जाुँचबुझ गनुापनछे । सोका लामग जोमििको अधारिा थप गद ै

जाने पमहचान सूचक बनाई लागू गनुा पनछे । 

 



६. सचूीकृि व्यमक्तसम्बन्धी व्यवस्ट्था : सूचक संस्ट्थाल ेग्राहक वा पिको पमहचान लगार्ि अन्र् काि कारोबार 

गदाा ऐनको पररच्छेद ६ि. , मनर्िावली िथा सम्पमि शुद्धीकरण (िमन लाउन्डररङ्ग) मनवारण (सूचीकृि 

व्यमक्त, सिूह वा सङ्गठनको सम्पमि वा कोष रोक्का) मनर्िावली, २०७० बिोमजिका व्यवस्ट्थाको प्रभावकारी 

पालना सुमनमिि गनुापनछे ।  

 

७. ग्राहक वा पिको जानकारी ददन े : सूचक संस्ट्थाले आफुले व्यावसामर्क सेवा प्रदान गरेको ग्राहक वा पिको 

जानकारी अनुसूची_२ बिोमजिको ढाुँचािा र्ो मनदेशन जारी भएको मिमिल ेअधाबार्षाक रुपिा  कार्ाालर्िा 

उपलब्ध गराउनु पनछे । 

 

८. उच्च पदस्ट्थ व्यमक्तको पमहचानसम्बन्धी मवशषे व्यवस्ट्था : (१) सूचक संस्ट्थाल ेउच्च पदस्ट्थ व्यमक्तको पमहचान िथा 

जोमिि व्यवस्ट्थापन गना ऐनको दफा ७ि. बिोमजिको उपार्सिेि अवलम्बन गनुापनेछ ।  

(२) उच्च पदस्ट्थ व्यमक्तको पमहचान गदाा देहार्बिोमजिका प्रदिर्ाहरू अवलम्बन गना सके्नछ :–  

(क) ग्राहक वा पिबाट सूचना मलन,े  

(ि) सावाजमनक रूपिा उपलब्ध सूचना ग्रहण गने,  

(ग) सािामजक सञ्जालिा उपलब्ध सूचनाको मवश्लेषण गने,  

(घ) व्यावसामर्क रूपिा उपलब्ध िथ्र्ाङ्क मलने ।  

(३) उच्च पदस्ट्थ व्यमक्तको अमभलेि मनज पदबाट अवकाश वा िुक्त भएको मिमिले कम्िीिा पाुँच वषासम्ि 

कार्ि राख्नुपनेछ ।  

िर सूचक संस्ट्थाल ेजोमििलाई आधार िानी सो अवमधलाई बढाउन सके्नछ ।  

 

९.  ग्राहक वा पिको वास्ट्िमवक धनी पमहचान : (१) सूचक संस्ट्थाले ग्राहक वा पिको वास्ट्िमवक धनी पमहचान 

गदाा ऐनको दफा ७ग. र मनर्िावलीको मनर्ि ६ बिोमजि कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्धको वास्ट्िमवक धनी  

पमहचान िथा जाुँचबुझ गदाा सािान्र्िर्ा देहार्का आधारका अमिररक्त अन्र् उमचि उपार्सिेि अवलम्बन 

गना कार्ामवमधिा मवस्ट्िि व्यवस्ट्था गनुापनछे ।  

(क)  कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्ध उपर मनर्न्िण गना सके्न वा स्ट्वामित्व राख्ने अमन्िि प्राकृमिक व्यमक्त 

भए मनजको पमहचान, 

(ि)  िण्ड (क) बिोमजि मनर्न्िण वा स्ट्वामित्व राख्न ेव्यमक्तको सम्बन्धिा जानकारी नभए वा 

िि् सम्बन्धिा शंका वा अस्ट्पष्टिा भएिा वा कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्ध उपर मनर्न्िण राख्न े

कुनै प्राकृमिक व्यमक्त भए÷नभएको पमहचान, 

(ग)  िण्ड (क) वा (ि) बिोमजिको व्यमक्त नपाइएिा उक्त कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्धको 

सञ्चालनिा रहकेा िुख्र् पदामधकारीको पमहचान । 

(२)   कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्धको स्ट्वामित्व र मनर्न्िण संरचना पमहचान गनाका लामग वास्ट्िमवक धनी 

िथा सो उपर मनर्न्िण गना सके्न देहार्का व्यमक्तको सिेि पमहचान गनुा पनेछः– 

(क)  कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्ध मनर्न्िण गने वा प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रूपिा त्र्सको दश प्रमिशि 

वा सो भन्दा बढी शेर्र, अन्र् स्ट्वामित्व, िूलर् वा ििामधकार वा त्र्सको मनणार् उपर 

मनर्न्िण राख्ने प्राकृमिक व्यमक्त,  

(ि)  कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्धको व्यवस्ट्थापन वा त्र्स्ट्िै कार्ा गन ेप्राकृमिक व्यमक्त,  

(ग)  कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्ध उपर मनर्न्िण राख्न सके्न प्राकृमिक व्यमक्त।  



(३)  रष्ट जस्ट्िा कानूनी प्रबन्ध उपरको मनर्न्िणको पमहचान गदाा सेटलर, रष्टी, संरिक, महिामधकारी र 

त्र्स उपर मनर्न्िण गन ेप्राकृमिक व्यमक्तको पमहचान गनुा पनछे ।  

(४)  कुनै व्यमक्त िाफा ि कानूनी व्यमक्त वा प्रबन्ध उपर अप्रत्र्ि स्ट्वामित्व र मनर्न्िण रहकेो देमिएिा 

सोको अनुगिन गनुा पनछे ।  

   

१०. ग्राहक वा पिको बहृि ्पमहचानसम्बन्धी व्यवस्ट्था : सूचक संस्ट्थाले ग्राहक वा पिसुँग व्यावसामर्क सम्बन्ध 

स्ट्थापना गदाा वा कारोबार गदाा ऐनको दफा ७ङ. र मनर्िावलीको मनर्ि ८ बिोमजि बृहि् ग्राहक पमहचान 

सम्बन्धी उपार्हरु अपनाउनु पनेछ । 

 

११.  सरलीकृि ग्राहक वा पिको पमहचानसम्बन्धी व्यवस्ट्था  : सूचक संस्ट्थाल ेऐनको दफा ७च. र मनर्िावलीको 

मनर्ि ९ बिोमजि सरलीकृि रूपिा पमहचान सम्बन्धी कार्ा जोमिि िुलर्ाकन प्रमिवेदन बिोमजि गनुापनेछ।  

 

१२.  मवद्यिान ग्राहक वा पिको पमहचान िथा अद्यावमधदककरण व्यवस्ट्थाः (१) सूचक संस्ट्थाल ेऐन, मनर्िावली र 

र्ो मनदेशनबिोमजि मवद्यिान ग्राहक वा पिको पमहचान िथा सम्पुमष्ट उच्च जोमििलाई प्राथमिकिा ददइ 

मव.सं. २०७६ चैि िसान्िमभि सम्पन्न गरी सकु्न पनछे ।  

(२)  संस्ट्थाल ेग्राहक वा पिको पमहचान देहार्बिोमजि मनर्मिि रूपिा अद्यावमधक गनुापनेछः–  

(क)  उच्च जोमिि भएका सदस्ट्र्को हकिा कम्िीिा वषािा १ पटक,  

(ि)  िध्र्ि जोमिि भएका सदस्ट्र्को हकिा कम्िीिा २ वषािा १ पटक,  

(ग)  न्र्ून जोमिि भएका सदस्ट्र्को हकिा कम्िीिा ३ वषािा १ पटक ।  

(३)  संस्ट्थालाई जोमिििा िामत्वक फरक परेको लागेिा जोमििसापेि हुन े गरी उपदफा (२) िा 

उमललमिि अवमधअगावै पमहचान अद्यावमधक गनुापनेछ ।  

 

१३.  जोमिि व्यवस्ट्थापन गनुापन े: (१) सूचक संस्ट्थाले जोमिि पमहचान, िूलर्ाङ्कन िथा व्यवस्ट्थापन गना देहार्को 

आधारसमहि थप  िापदण्ड बनाई लाग ूगनुापनेछ; 

(क)   रामष्ट्रर् िथा िेिगि जोमिि िुलर्ांकन सम्वन्धी प्रमिवेदन, 

(ि)   सम्पमि शुद्धीकरणिथा आिङ्कवादीदिर्ाकलापिा मविीर् लगानी सम्बन्धिा कुन ै

प्रमिमिि अन्िराामष्ट्रर् संस्ट्थाले गरेको अध्र्र्न िथा अनुसन्धानको प्रमिवेदन, 

(ग)   व्यावसामर्क सम्वन्धको प्रकृमि, उदे्दश्र् र अवमध ।  

(२)  सूचक संस्ट्थाल ेजोमििको ब्र्वस्ट्थापन गदाा देहार्का मबषर्िा ध्र्ान ददन ुपनछे । 

(क)  जोमििलाई उच्च,िध्र्ि, न्र्ून िथा जोमििको मवश्लेषणका आधारिा सिेि वगीकरण गन,े 

(ि)   जोमिि िुलर्ाङ्कन िथा सोको मलमिि अमभलेि अद्यावमधक राख्न,े 

(ग)   त्र्स्ट्िो अमभलेि मवभाग र अन्र् सम्बद्ध मनकार्ल ेिाग गरेिा शीघ्र उपलब्ध गराउन ुपन े। 

 १४.  मनरन्िर अनगुिन गनुापने : सूचक संस्ट्थाल ेऐनको दफा ७झ. बिोमजि मनरन्िर अनगुिन गनुापनेछ । र्सरी 

अनुगिन गदाा उच्च जोमिििा वगीकृि भएका ग्राहक वा पिलाई प्राथमिकिा ददनुपनछे ।  

 

१५.  कारोबार गना नहुन े : सूचक संस्ट्थाल ेऐनको दफा ६ र ७ण. िा उमललमिि व्यमक्तका अमिररक्त ग्राहक वा पिको 

वा सो कारोबारको पमहचानका आधार परूा नभएका ग्राहक वा पिसुँग कारोबार गनुा हुुँदैन । सूचक संस्ट्थालाई 

र्स मवषर्िा शंका लागेिा शंकास्ट्पद प्रमिवेदन ददन सके्नछ । 



 

१६.  सरुिात्िक उपार् अवलम्बन गनुापन े: सूचक संस्ट्थाले ऐनको दफा ७ट. बिोमजि नर्ाुँ प्रमवमधबाट वा व्यमक्त 

उपमस्ट्थि नभई कारोबार सञ्चालन गदाा र सोका लामग कार्ामवमध मनिााण गदाा र्स्ट्िो जोमििको सिुमचि 

व्यवस्ट्थापन हुने गरी थप आवश्र्क उपार्हरू अवलम्बन गनुापनेछ ।  

 

१७. िास एवं शङ्कास्ट्पद कारोबार सम्बन्धिा : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको दफा ७ढ. बिोमजि िास कारोबारका 

सम्बन्धिा मवशेष ध्र्ान ददने प्रणालीको मवकास गरी लाग ूगनुापनेछ ।  

(२) सूचक संस्ट्थाले ऐनको दफा ७ध. बिोमजिका अवस्ट्थाहरू मवद्यिान भएिा शङ्कास्ट्पद कारोबारको 

प्रमिवेदन, मविीर् जानकारी इकाईले िोकेको ढाुँचा कार्ामबमध र िाध्र्ि अनुसार मविीर् जानकारी 

इकाईिा मनणार् भएको मिमिले िीन ददनमभि पगु्ने गरी पेश गनुा पनछे ।  

 स्ट्पमष्टकरण : मविीर् जानकारी इकाईको निूनाका अनुसार हालको लामग सोको सािान्र् निूना ढाुँचा 

अनुसूची-३ बिोमजि रहकेो छ ।  

 

(३)   र्सदफा बिोमजि प्रमिवेदन िर्ार गदाा मविीर् जानकारी इकाईले जारी गरेको िापदण्डलाई आधार 

िान्नुपनेछ । 

(४) अनुसन्धान गने मनकार्ल ेअनुसन्धानको मसलमसलािा कुन ैव्यमक्त वा संस्ट्थाको मववरण वा सूचना 

िाग गरेको अवस्ट्थािा वा शंकास्ट्पद देमिन ेनर्ाुँ िथ्र् वा मवषर् जानकारी प्राप्त गरेिा सोसिेि  

मविीर् जानकारी इकाईलाई अमिररक्त सूचनाको रुपिा जानकारी ददन सके्नछ । 

(५)  सूचक सस्ट्थाले शंकास्ट्पद कारोबार िथा गमिमवमध पमहचान गन ेसूचक िर्ार गरी लागू गनुा पनछे र 

त्र्स्ट्िा सूचक सिर्–सिर्िा अद्यावमधक गनुा पनेछ । 

(६)  सूचक संस्ट्थाल ेर्सदफा बिोमजि िर्ार भएका मववरण, सूची, जानकारी, प्रमिवेदन, अमभलेि, सूचना 

पाुँच वषासम्ि मवषेश िवरल ेछुटै्ट राखु्न पनेछ ।  

  

 १८.  मविीर् जानकारी इकाईको मनदेशन पालना गनुापनःे सूचक संस्ट्थाल ेमविीर् जानकारी इकाईले जारी गरेको 

सीिा कारोबार िथा शङ्कास्ट्पद कारोबारसम्बन्धी मनदेशन िथा िागादशानको पालना गनुापनछे ।  

 

 

पररच्छेद–४ 

मजम्िवेारी 

 

१९.  सचूक ससं्ट्थाको मजम्िेवारी : (१) ऐन, मनर्िावली र र्ो मनदशेनिा व्यवस्ट्था भएबिोमजि सम्बमन्धि सूचक 

संस्ट्थाल ेआफ्नो मजम्िेवारी एवि् दामर्त्व पुरा गनुापनछे । सो मजम्िेवारी एवि् दामर्त्वको प्रभावकारी रूपिा 

पूरा गना, गराउन आवश्र्क नीमि, कार्ामवमध, मनर्न्िण प्रणाली, जनशमक्त, साधन, स्रोिसिेिको सिुमचि 

व्यवस्ट्था गने मजम्िेवारी सम्बमन्धि सूचक संस्ट्थाको हुनछे ।  

(२)  उपदफा (१) बिोमजि ऐन, मनर्िावली र र्ो मनदेशनबिोमजि सूचक संस्ट्थाले कार्ाापून्वर्नको िहिा 

परूा गनुापन ेदामर्त्व पूरा गने गराउने मजम्िेवारी सूचक संस्ट्थाको प्रिुिको हुनेछ । 

 



२०. कार्ाान्वर्न अमधकारी : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको दफा ७ि. को उपदफा (३) बिोमजि ऐन, मनर्िावली र 

सोअन्िगाि जारी मनदेमशका वा मनदेशनबिोमजिको दामर्त्व पूरा गना कार्ाान्वर्न अमधकारी (कम््लार्न्स 

अदफसर) मनर्ुक्त गनुापनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोमजि कार्ाान्वर्न अमधकारीको मनर्ुमक्त नभएसम्िका लामग प्रिुि कार्ाकारी 

अमधकृिल ेन ैकार्ाान्वर्न अमधकारीको सिेि मजम्िेवारी बहन गनुापनछे ।    

(३) कार्ाान्वर्न अमधकारीको नाि, ठेगाना, र्ोग्र्िा, सम्पका  नम्बर, इिेल लगार्िका मववरण सूचक 

संस्ट्थाले कार्ाालर् िथा मविीर् जानकारी इकाईसिि पेस गनुाका साथै कार्ाान्वर्न अमधकारी 

पररविान भएिा वा मनजको मववरणिा पररविान भएिा सोको सिेि जानकारी पन्र ददन मभि 

पठाउनुपनेछ ।  

(४) सूचक संस्ट्थाल े कार्ाान्वर्न अमधकारीलाई ऐनको दफा ७ि. को उपदफा  (४) िा उमललमिि 

कार्ाान्वर्न अमधकारीको काि, किाव्य र अमधकारका अमिररक्त देहार्का कार्ाहरू सिेि सम्पादन 

गन ेगरी िोकु्नपनछे :–   

(क)  ऐन, मनर्िावली र र्स मनदेशनबिोमजिको कार्ा प्रभावकारी बनाउन सम्पका –मबन्द ु(फोकल 

्वाइन्ट) को रूपिा काि गन,े  

(ि)  ऐन, मनर्िावली र र्स मनदेशनबिोमजिको कार्ा प्रभावकारी रूपिा गना नीमि, कार्ामवमध 

र प्रणालीको िसौदा िजुािा सम्बन्धी कार्ा गन,े  

(ग)  किाचारी वा अन्र् स्रोिवाट ऐन, मनर्िावली र र्स मनदेशनबिोमजि प्राप्त अस्ट्वाभामवक 

वा शङ्कास्ट्पद कारोबारसम्वन्धी सूचना मवश्लेषण िथा जाुँचबुझ गने,  

(घ)  आफ्नो कार्ा सम्पादन गना कम्पनीका अन्र् मवभाग वा पदामधकारीसुँग मवशेषज्ञ सेवा मलन 

वा आवश्र्क जुनसुकै कागजाि, मववरण वा सूचना मनबााध रूपिा जुनसुकै बिि प्राप्त गना 

सके्न,   

(ङ)  ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनदशेनबिोमजिको मवषर् कार्ाान्वर्न भए, नभएको अनुगिन 

गरी प्रमिवेदन पेस गने ।  

(५) कार्ाान्वर्न अमधकारीलाई सहर्ोग गना सूचक संस्ट्थाले आवश्र्क किाचारीहरूको व्यवस्ट्थासिेि 

गनुापनेछ ।  

(६) कार्ाान्वर्न अमधकारील े ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनदेशनबिोमजिको मवषर् कार्ाान्वर्न गन े

मसलमसलािा िाग गरेको आवश्र्क सूचना, जानकारी, कागजाि, अमभलेि वा मववरण उपलब्ध 

नगराउन ेसम्बमन्धि सूचक संस्ट्थाका पदामधकारी, सदस्ट्र् र मजम्िेवार किाचारीलाई कारबाहीको 

मसफाररस गनुापनेछ र सो मसफाररसबिोमजि सम्बमन्धि सूचक संस्ट्थाल े कारबाही गरी सोको 

जानकारी कार्ाालर् र मविीर् जानकारी इकाईलाई गराउनपुनेछ ।  

(७) सूचक संस्ट्थाले कम्िीिा छ िमहनािा एक पटक ऐन, मनर्िावली र र्स मनदेशनबिोमजि भए गरेका 

काि-कारबाहीको सिीिा गनुापनेछ ।  

(८) ऐन, मनर्िावली र र्स मनदेशनको पालना प्रभावकारी एवं पररणाििूिी बनाउनका लामग सूचक 

संस्ट्थाले ग्राहक वा पि, सञ्चालक समिमिका सदस्ट्र्हरू िथा उच्च व्यवस्ट्थापन र किाचारीहरूको 

िििा मवकासका लामग आवश्र्क व्यवस्ट्था मिलाउनुपनछे ।   

 

२१. कार्ामवभाजन गरी मजम्िवेारी िोक्न सके्न : (१) प्रिुि कार्ाकारी अमधकृिले ऐन, मनर्िावली र र्ो 

मनदेशनबिोमजि सूचक संस्ट्थाले सम्पादन गनुापने कार्ाहरू िािहिका किाचारीहरूिा मवभाजन गरी 

सम्पादनको मजम्िेवारीसिेि िोक्न सके्नछ ।  



(२)  उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा लमेिएको भए िापमन ऐनको दफा ७ि. को उपदफा (४), मनर्िावली 

िथा र्स मनदेशनबिोमजि कार्ाान्वर्न अमधकारीको भूमिकािा प्रमिकूल असर पन े गरी 

कार्ामवभाजन वा मजम्िेवारी मनधाारण गनुा हुुँदनै । 

 

२२. गोपनीर्िा कार्ि गनुापन े: (१) कार्ाान्वर्न अमधकारील ेऐन, मनर्िावली िथा र्स मनदशेन बिोमजि िर्ार 

वा पेस गरेको शङ्कास्ट्पद कारोबारको प्रमिवेदनको सूचना वा जानकारी मविीर् जानकारी इकाई बाहके अन्र् 

कसैलाई ददनु हुुँदैन ।  

(२) सूचक संस्ट्थाको पदामधकारी, किाचारी, सललाहकार वा लेिापरीिकल े आफ्नो कार्ासम्पादनका 

मसलमसलािा प्राप्त शंकास्ट्पद सूचना वा जानकारी सम्बमन्धि अमधकारप्राप्त मनकार् वा अमधकारी 

बाहके अन्र् कुन ैमनकार् वा व्यमक्तलाई कुनै िबरले प्रकट नगरी गो्र्िा कार्ि राख्नुपनेछ ।  

(३) ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनदशेनबिोमजि गोपनीर्िा कार्ि गनुापन ेमवषर्का सन्दभािा ऐनको 

दफा ३७ बिोमजि बचाउ हुने अवस्ट्थाबाहके कोही कसैले गोपनीर्िासम्बन्धी व्यवस्ट्था पालना 

नगरेिा ऐनको दफा ४४क. िथा प्रचमलि कानुनबिोमजि सजार् हुनेछ ।  

 

२३. आन्िररक कार्ामवमधको स्ट्वीकृमि : (१) ऐन, मनर्िावली र र्ो मनदशेनबिोमजि सूचक संस्ट्थाले सम्पादन गनुापने 

कार्ाहरूको प्रभावकारी सम्पादनका लामग ऐनको दफा ७ि. को उपदफा (१) लगार्ि ऐन, मनर्िावली र र्ो 

मनदेशनिा रहकेा अन्र् व्यवस्ट्थाहरू प्रभावकारी रूपिा कार्ाान्वर्न गना सूचक संस्ट्थाल ेआन्िररक नीमि िथा 

कार्ामवमध िजुािा गरी लागू गनुापनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोमजि सूचक संस्ट्थाल ेआन्िररक कार्ामवमध िजुािा गदाा देहार्का मवषर्सिेि सिावेश 

गनुापनेछ :- 

(क) आन्िररक मजम्िेवारी िथा कार्ामवभाजन,  

(ि)  ग्राहक वा पिको पमहचान िथा अद्यावधीकरण,  

(ग)   जोमिि िूलर्ाङ्कन िथा व्यवस्ट्थापन,  

(घ)   अनुगिन पद्धमि,  

(ङ)  अस्ट्वाभामवक, असािान्र् िथा शङ्कास्ट्पद कारोबारको पमहचान िथा प्रमिवेदन पद्धमि,  

(च)  सूचक संस्ट्थाको सञ्चालक समिमि, लेिापरीिण समिमि लगार्ि अन्र् पदामधकारी िथा 

किाचारीले मनर्मिि रूपिा सम्पादन गनुापने कार्ाका लामग कार्ामवषर् (पोटाफोमलर्ो) 

अनुसारको आवश्र्क जाुँचसूची (चेक मलष्ट),  

(छ)  कागिपिको महफाजि, सूचना संरिण, संरचनािा पहुुँच मनर्न्िण, प्रचमलि कानुनबिोमजि 

िाग भएका सूचना ददने प्रदिर्ाहरूको स्ट्थापना एवं अमभलेिका लामग आवश्र्क भौमिक 

सुमवधा िथा उपकरणको मनधाारण गन ेव्यवस्ट्था,  

(ज)   किाव्य पालनािा लापबााही गन ेकिाचारीउपर अनुशासनको कारबाही,  

(झ)  आन्िररक मनर्न्िण, सुपररवेिण, प्रमिवेदन र सिीिा,  

(ञ)   अमभलेिसम्बन्धी व्यवस्ट्था र  

(ट)   अन्र् आवश्र्क मवषर् ।  

 

२४.  िान्र्िाको पालना  (१) सूचक संस्ट्थाले ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनदेशनको अनुकुल हुन े गरी सम्पमि 

शुद्धीकरण िथा आिङ्ककारी दिर्ाकलापिा मविीर् लगानी सम्बन्धी प्रणालीको व्यवस्ट्थापन गदाा सोसुँग 



सम्बमन्धि Financial Action Task Force (FATF), FATF Style Regional Bodies (FSRB), अवकाश कोषको 

सट्टािा आुँफूसंग सम्वमन्धि रामष्ट्रर् वा अन्िराामष्ट्रर् संस्ट्था वा र्स सम्बन्धिा अध्र्र्न अनगुिन गन ेअन्िराामष्ट्रर् 

संस्ट्थाल ेप्रकाशन गरेको अध्र्र्न िथा प्रमिवेदनलाईसिेि आधार मलनसके्नछ । 

(२)  सूचक संस्ट्थाल े सम्पमि शुमद्धकरण िथा आिङ्ककारी कृर्ाकलापिा मविीर् लगानी मनवारण 

लगार्ि अन्र् गरै कानूनी िथा आपरामधक कार्ाको मनर्न्िणिा किजोर देमिएका िुलुकको सूची 

िर्ार िथा अद्यावमधक गरी राख्नु पनछे । 

 

२५.  प्रमिवदेन पठाउनपुन े: (१) सूचक संस्ट्थाले र्ो मनदेशनबिोमजि सम्पादन गरेका कार्ाहरूको प्रमिवेदन अनुसूची-

४ को ढाुँचािा कार्ाालर्िा पठाउनुपनेछ ।   

(२) सूचक संस्ट्थाल ेमविीर् जानकारी इकाई वा कार्ाालर्िा र्स मनदेशन बिोमजि पठाउने प्रमिवेदन 

िथा जानकारीहरु सिर् िोदकएकोिा सोही सिर्मभि र सिर् निोदकएको भए १५ ददनमभि 

मवदु्यिीर् िाध्र्िबाट पठाउनुपनेछ ।   

 

२६. अमभलिे व्यवस्ट्थापन : (१) सूचक संस्ट्थाल े ऐनको दफा ७द, मनर्िावलीको मनर्ि १२ िथा र्स 

मनदेशनबिोमजि िर्ार भएका मववरण, सूची, जानकारी, प्रमिवेदन, अमभलेि, सूचना पाुँच वषासम्ि सुरमिि 

राख्नुका साथ ैत्र्सरी रामिएका कागजािहरू आवश्र्क परेका बिि ित्काल फेला पाना सदकन ेगरी मवदु्यिीर् 

िाध्र्ििा मिनको मववरण राख्नपुनेछ ।  

(२) सूचक संस्ट्थाले राख्नुपने कागिपि सुरिाको लामग अन्र् कुराका अमिररक्त देहार्बिोमजि महफाजि 

गनुापनेछ :–  

(क) मजम्िेवारी िोके्न,  

(ि) अनमधकृि पहुुँच नहुने व्यवस्ट्था मिलाउने,  

(ग) आन्िररक कार्ामवमधिा उमललमिि उपार्हरू अपनाउने । 

   

२७. आवश्र्क उपार्हरू अवलम्बन गनुापन े : सूचक संस्ट्थाले  ऐन िथा मनर्िावलीिा व्यवस्ट्था भएबिोमजिको 

दामर्त्व पूरा गन ेमसलमसलािा र्ो मनदेशनिा गररएका व्यवस्ट्थाबाहकेका आवश्र्क उपार्हरू सिेि अवलम्बन 

गनुापनेछ ।   

 

२८.  कारवाही िथा सजार्का आधार : (१)  ऐन, मनर्िावली िथा र्ो मनदशेनको व्यवस्ट्थाको पालना एवं नगरेको 

सूचना वा जानकारी कार्ाालर्िा प्राप्त हुन आएिा र पालना एवं कार्ाान्वर्न नगरेको देमिएिा ऐनको दफा 

७फ. बिोमजि कार्ाालर्ल ेकारवाही गने सािान्र् अधार देहार् बिोमजि हुनेछ ।  

  

ि.सं. पालना नभएको व्यवस्ट्था कारबाहीको प्रकार 

१ ऐनको दफा ७ि. बिोमजि र्स मनदेशनल े

ददएको सिर् मभि नीमि िथा कार्ामवमध 

नबनाएिा  

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े 

२. दोस्रो पटक १०लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने  

३. िेस्रो पटक २० लाि रुपैर्ाुँ देमि  

      गामम्भर्ािाका आधारिा ५० लाि   

      रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गन े। 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उलघंनको िािा र सोबाट  

   पना सके्न प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 



ि.सं. पालना नभएको व्यवस्ट्था कारबाहीको प्रकार 

 २ ऐनको दफा ७क. बिोमजि ग्राहक पमहचान 

सम्बन्धी व्यवस्ट्था कार्ाान्वर्न नभएिा 

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने । 

३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ देमि  

     गामम्भर्ािाका आधारिा १० लाि  

     रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट  

   पना सके्न प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

३ ऐनकोदफा ६ मवपरीि बेनािी वा 

कालपमनक नाििा कारोबार गरेको 

पाइएिा 

१. गामम्भर्ािाका आधारिा एक लाि रुपैर्ाुँ  

   देमि एक करोड रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना गन े। 

२. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट  

  पना सके्न प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

४ ऐनको दफा ७ग. बिोमजि वास्ट्िमवक 

धनीको पमहचान गन,े ऐनको बृहि पमहचान 

गन ेिथा पमहचान अद्यावमधक गन ेव्यवस्ट्था 

नभएिा  

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँजररबाना  गने । 

३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका आधारिा 

५० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

५ ऐनको दफा ७घ. बिोमजि जोमिि 

व्यवस्ट्थापन भएको नपाइएिा  

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने । 

३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ देमि  

    गामम्भर्ािाका आधारिा १० लाि  

    रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गन े। 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

६ ऐनको दफा ७झ. बिोमजि मनरन्िर 

अनुगिन सम्बन्धी व्यवस्ट्था नभएिा 

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने  

३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका आधारिा 

१० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

७ ऐनको दफा ७ध. बिोमजि शंकास्ट्पद 

कारोबारको पमहचान गन ेप्रणाली नभएिा  
१. पमहलो पटक ५ लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना गन,े 

२.दोस्रो पटक ५ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका आधारिा 

५० लाि  रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गन े। 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

८ ऐनको दफा ७ि. को उपदफा (३) बिोमजि 

कार्ाान्वर्न अमधकारी मनर्ुक्त नगरेको वा 

ब्र्वसार्ीले मनदेशनको दफा २२ को 

उपदफा (२) बिोमजि किाव्य पूरा गरेको 

नपाइएिा  

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने । 

 ३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका  आधारिा 

१० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

९ सञ्चालक समिमि वा ब्र्वस्ट्थापनल े गनुापन े

सिीिा नगरेिा  

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने । 



ि.सं. पालना नभएको व्यवस्ट्था कारबाहीको प्रकार 

३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका आधारिा 

१० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

१० संस्ट्थागि िथा किाचारीको िििा अमभवृमद्ध 

नगरेिा 

१. पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२. दोस्रो पटक १ लाि रुपैर्ाुँ जररबाना  गने । 

३. िेस्रो पटक २ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका आधारिा 

१० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

४. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

११ िोदकएका मववरणहरुको अमभलेि 

नरामिएिा वा िोदकएको सिर्सम्ि 

सुरमिि नरामिएिा 

१.पमहलो पटक मलमिि रुपिा सचेि गराउन े

२.दोश्रो पटक ५ लाि रुपैर्ाुँ दमेि गामम्भर्ािाका आधारिा 

१० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना  गने । 

३. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

१२ ऐनको दफा ७ध. बिोमजि मसिा वा 

शङ्कास्ट्पद कारोबार प्रमिवेदन सिर्िा 

नपठाएिा  

ऐनको दफा १० को उपदफा (७) बिोमजि मविीर् जानकारी 

इकाईले १० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररबाना गनासके्न । 

१३ मनदेशनको दफा ३ बिोमजिको सूचना 

नददएिा 

१. पमहलो पटक मलमििरुपिा सचेि गराउने । 

२.दोश्रो पटक १ लाि देमि १० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररवाना 

गन े। 

३. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पना सके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

१४ ऐनको पररच्छेद ६ ि. बिोमजिको काि 

कारवाही नभएिा 

१.  पमहलो पटक मलमििरुपिा सचेि गराउने । २. दोश्रो 

पटक १० लाि देमि ५० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररवाना गने । 

३. अन्र् अवस्ट्थािा उललघंनको िािा र सोबाट पनासके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 

१५ ऐन,मनर्ि,मनदेशनिा उललेि भएका अन्र् 

मवषर्को पालना नभएिा 

१. पमहलो पटक मलमििरुपिा सचेि गराउने । 

२.दोश्रो पटक १ लाि देमि १० लाि रुपैर्ाुँसम्ि जररवाना 

गन े। 

३.अन्र् अवस्ट्थािा उललघनंको िािा र सोबाट पनासके्न 

प्रणालीगि प्रभावको आधारिा थप 
 

 (२) उपदफा (१) बिोमजि कार्ाालर्ले कारबाही गदाा कार्ाालर्ले कम्िीिा १५ ददनको सिर् ददई ऐनको 

दफा ७फ. को उपदफा (५) बिोमजि स्ट्पष्टीकरण सोध्नेछ ।   

(३)   उपदफा (२) बिोमजि सोमधएको स्ट्पष्टीकरण मचिबुझ्दो नपाइएिा ऐन, मनर्िावली िथा मनदेशनको 

पालना नभएको अवस्ट्था, उललङ्घनको िािा र सोबाट पना सके्न प्रणालीगि प्रभावलगार्िका 

मवषर्को गाम्भीर्ाका आधारिा ऐनको दफा ७फ. बिोमजि कार्ाालर्ले कुनै वा सबै कारबाही गना 

सके्नछ । 

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेमिएको भए िापमन कार्ाालर्ले कारबाही गदाा सूचक संस्ट्थाको 

आर्थाक िथा साङ्गठमनक अवस्ट्था, पालनाका लामग भएका प्रर्ास र उललङ्घनको गाम्भीर्ा सिेिको 

मवचार गरी प्रभावकारी, आनपुामिक र मनरोधात्िक हुन ेगरी गनेछ ।   



(५) सूचक संस्ट्थालाई र्स दफाबिोमजि कारबाही वा सजार् भएिा र त्र्स्ट्िो सजार् उक्त सूचक संस्ट्थाको 

कुनै पदामधकारी वा किाचारीको काि–कारबाहीको कारणले भएको देमिएिा त्र्स्ट्िो पदामधकारी 

वा किाचारीलाई सम्बमन्धि सूचक संस्ट्थाले प्रचमलि कानुन बिोमजि कारबाही गनुापनेछ । (६) 

कार्ाालर्ले गरेको कारवाही वा सजार्िा मचि नबुझने सूचक संस्ट्थाले पैमिस ददन मभि सम्बमन्धि 

उच्च अदालि सिि पुनरावेदन ददन सके्नछ ।  

 

२९. ऐन मनर्िावली बिोमजि हुन े : र्स मनदेशनिा भएको व्यवस्ट्था ऐन, मनर्िावली सुँग बामझएिा ऐन र 

मनर्िावलीिा भएको व्यवस्ट्था बिोमजि हुनेछ । र्स मनदेशनिा उललेि नभएकोिा ऐन, मनर्िावलीिा भएको 

व्यवस्ट्था बिोमजि हुनछे । 

 

३०. व्याख्र्ा गन ेअमधकार : र्ो मनदशेनको व्याख्र्ा गन ेअमधकार रमजष्ट्रारिा रहनेछ।   

 

 

 

  



 

 

अनसुचूी–१  

(दफा ३ संग सम्बन्धित)  

 

कम्पनी वा रस्ट्ट सवेा प्रदार्कको रुपिा काि गने जानकारी  

 

मस.न.ं 

नाि, ठेगाना सेवाको प्रकृमि (ऐनको दफा २ (ढ) (५) 

को (क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बिोमजिको) 

दिाा भएको 

मनकार् 
दिाा मिमि 

नमवकरण हुनपुने भए सो 

मिमि 

           

           

           

           

           

 

सचूक ससं्ट्थाको आमधकाररक व्यमक्तको : 

नाि : 

दस्ट्ििि : 

पद : 

छाप : 

फोन नं. : 

िोबाइल न.ं 

इिेल ठेगाना : 

फ्र्ाक्स : 

मिमि :  

  



अनसुचूी–२  

(दफा ७ संग सम्बन्धित) 

 

ग्राहक वा पिको जानकारी मववरण 

 

मस.न.ं 

नाि, ठेगाना 
सेवाको प्रकृमि (ऐनको दफा २ (ढ) (५) को 

(क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बिोमजिको) 

सेवा प्रदान 

गरेको मिमि / 

अवमध 

कैदफर्ि 

          

          

          

          

          

 

सचूक ससं्ट्थाको आमधकाररक व्यमक्तको : 

नाि : 

दस्ट्ििि : 

पद :  

छाप : 

फोन नं. : 

िोबाइल नं. 

इिेल ठेगाना : 

फ्र्ाक्स : 

मिमि :  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनसुचूी -३ 

(दफा १७ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित) 

 

शकंास्ट्पद कारोबार प्रमिवदेन  

 

(थाहा हुन सके्न सम्िका मववरण भन)े 

 

क) प्रमिवदेन पशे गन ेसचूक ससं्ट्थाको नाि : 

ि) कारोबार गन ेग्राहक वा पिको नाि : 

ग)  अन्र् व्यवसार् : 

१. दिाा नं./अनुमिि न.ं : 

२. दिाा  मिमि र स्ट्थान : 

३. मनकार्/अमधकारी :  

घ) वास्ट्िमवक धनी भए सोको मवस्ट्ििृ मववरण :  

ङ) ससं्ट्था/कम्पनीको अध्र्ि/प्रवन्धमनदेशक/प्रोप्राइटर : 

च) कारोबार  मववरण :  

छ) असािान्र्/शकंास्ट्पद कारोवार हुनकुो कारण:  

ज) शकंास्ट्पद कारोबारको मववरण 

 

झ) सचूक ससं्ट्थाल ेर्स सन्दभािा कुन ैकारवाही गरेको छ वा छैन ?  

 छ भने सोको मिमि समहिको मववरण ………………………….. 

 छैन भन ेसोको स्ट्पष्ट कारण …………………………. 

 

 

 

 

 भ्रस्ट्टाचार/कमिसन 

 गलि घोषणा 

 पमहचान चोरी 

 शंकास्ट्पद गमिमवमध/हाउभाउ 

 ऋण ठगी 

 आिंककारी लगानी 

 नक्कली साधन/बस्ट्ि ु

 पदको दरुुपर्ोग 

 कल छली 

 अन्र् 

 



थ) कार्ाान्वर्न अमधकारी/आमधकाररक व्यमक्तको : 

नाि : 

दस्ट्ििि : 

पद :  

फोन नं. : 

िोबाइल नं. 

इिेल ठेगाना : 

फ्र्ाक्स : 

मिमि :   

 

 

 

 

  



 

 

अनसुचूी -४ 

(दफा २५ संग सम्बमन्धि) 

 

मनर्ािक मनकार्िा पठाउन ेप्रमिवदेनको ढाुँचा 

क. सािान्र् मववरण  

१. सूचक संस्ट्थाको  नाि, ठेगाना :  

२. प्रमिवेदनको अबमध (साल, िमहना) :   

३. सूचक संस्ट्थाको दिाा नं. :         

४.  सूचक संस्ट्थाको दिाा मिमि :           

५.  सूचक संस्ट्था दिाा भएको मनकार् :        

६.  सूचक संस्ट्थाको नमवकरण/अद्यावमधक भएको मिमि :          

७.   नीमि िथा कार्ामवमध जारी गरेको मिमि : 

८.   नीमि िथा कार्ामवमध अद्यावमधक गरेको मिमि : 

९.   जोमिि िूलर्ाङ्कन सम्पन्न गरेको मिमि : 

१०.   जोमिि िूलर्ाङ्न अद्यावमधक गरेको मिमि : 

 

ि. मवस्ट्ििृ मववरण 

मस.नं

. 
मववरण 

गि 

आ.व. 

सम्िको 

चालु आ.व. चालु 

आ.व.को 

जम्िा 

कैदफर्ि 
अधा बार्षाक 

१ 
पमहचान अद्यावमधक 

भएका सङ्ख्र्ा 

               

२ 
पमहचान अद्यावमधक 

नभएका सङ्ख्र्ा 

               

३ 

पमहचान पूरा नभएकार 

अस्ट्वीकार वा सम्बन्ध 

अन्त्र् गररएका व्यमक्तको 

सङ्ख्र्ा 

               

४ 
उच्च जोमिििा परेका 

कारोबारको सङ्ख्र्ा 

               

५ 
िध्र्ि जोमिििा परेका 

कारोबारको सङ्ख्र्ा 

               

६ 
न्र्ून जोमिििा परेका 

कारोबारको सङ्ख्र्ा 

               

७ 

जोमििस्ट्िर पररविान 

भएका कारोबारको 

सङ्ख्र्ा 

               



८ बृहि् पमहचान गररएका 

कारोबारको  सङ्ख्र्ा 

               

९ उच्च पदस्ट्थ पदामधकारीको 

कारोबार सङ्ख्र्ा 

               

१० वास्ट्िमवक धनी पमहचानको 

सङ्ख्र्ा 

               

११ अनुगिन गररएको 

कारोबारको सङ्ख्र्ा 

               

१२ असािान्र् कारोबारको 

सङ्ख्र्ा 

               

१३ शङ्कास्ट्पद कारोबार 

प्रमिवेदनको सङ्ख्र्ा 

               

१४ सेवा प्रापक नेपालीको 

सङ्ख्र्ा 

               

१५ सेवा प्रापक मवदेशीको 

सङ्ख्र्ा 

               

 

ग. आमधकाररक हस्ट्िािर  

 

   

हस्ट्िािर :  

            नाि :  

          पद :  

           मिमि :  

 

 

सचूक ससं्ट्थाको छाप : 


