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जारी मिमि : २०७६÷६/.....  
नेपाल सरकार कम्पनी रजजस्ट्रारको कार्ाालर्बाट सम्पजि शदु्धीकरण मनवारण 

सम्बन्धिा कम्पनीहरुलाई जारी गररएको मनरे्दशन, २०७६ 

प्रस्ट्िावना : सम्पजि शदु्धीकरण (िनी लाउन्डररङ) मनवारण ऐन, २०६४ र 
सोअन्िगाि बनेका मनर्िावलीको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नद्वारा कम्पनीहरुिा हनुे 
वविीर् कारोबारको स्ट्वच्छिा एवि ् पारर्दजशािा कार्ि गरै्द कम्पनीिा संस्ट्थागि 
सशुासन कार्ि गना सम्पजि शदु्धीकरण (िनी लाउन्डररङ) मनवारण ऐन, २०६४ 
को र्दफा ७प.को उपर्दफा (२) र कम्पनी ऐन, २०६३ को र्दफा १६ ले दर्दएको 
अमधकार प्रर्ोग गरी कम्पनी रजजस्ट्रारको कार्ाालर्को रजजस्ट्रारले र्ो मनरे्दशन जारी 
गरेको छ ।   

पररच्छेर्द-१ प्रारजम्भक 

१.  संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स मनरे्दशनको नाि “सम्पजि शदु्धीकरण 
मनवारण सम्बन्धिा कम्पनीहरुलाई जारी गररएको मनरे्दशन, २०७६” रहेको छ ।  
  (२) र्ो मनरे्दशन मिमि २०७६/६/....... रे्दजि प्रारम्भ हनुेछ ।  
२.  पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा र्स मनरे्दशनिा,–  
(क) “ऐन” भन्नाले सम्पजि शदु्धीकरण (िनी लाउन्डररङ) मनवारण ऐन, २०६४ 
सम्झनपुछा ।  
(ि) “कार्ाालर्” भन्नाले कम्पनी रजजस्ट्रारको कार्ाालर् सम्झनपुछा र सो शब्र्दले 
कम्पनी रजजस्ट्रार कार्ाालर् अन्िगाि रहेका शािा कार्ाालर्लाई सिेि जनाउनेछ।  
(ग) “जार्जेथा” भन्नाले संस्ट्थाको पमछल्लो आमथाक वषाको लेिापरीिण बिोजजि 
कार्ि रहेको वासलािको जम्िा सम्पजि वा र्दावर्त्व सम्झनपुछा ।  
(घ) “मनर्िावली” भन्नाले सम्पजि शदु्धीकरण (िनी लाउन्डररङ) मनवारण 
मनर्िावली, २०७३ सम्झनपुछा ।  
(ङ) “प्रििु कार्ाकारी अमधकृि” भन्नाले कम्पनीको रै्दमनक कार्ासञ्चालन मनर्न्रण 
गने अजन्िि जजम्िेवारी भएको कार्ाकारी सञ्चालक, कार्ाकारी मनरे्दशक, 

िहाप्रबन्धक, व्र्वस्ट्थापक वा त्र्स्ट्िै पर्दको किाचारी सम्झनपुछा र सो शब्र्दले 
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कम्पनीको कार्ाकारी प्रििुको रूपिा काि गने अन्र् पर्दामधकारीसिेिलाई जनाउँछ 
।  
(च) “िन्रालर्” भन्नाले उद्योग, वाजणज्र् िथा आपूमिा िन्रालर् सम्झनपुछा ।  
(छ) “रजजष्ट्रार” भन्नाले कम्पनी रजजस्ट्रारको कार्ाालर्को रजजष्ट्रार सम्झनपुछा ।  
(ज) “वविीर् जानकारी इकाई” भन्नाले ऐनको र्दफा ९ बिोजजिको वविीर् 
जानकारी इकाई सम्झनपुछा ।  
(झ) “प्रवन्धपर र मनर्िावली” भन्नाले कम्पनीको प्रवन्धपर र मनर्िावली 
सम्झनपुछा ।  
(ञ) “रजजस्ट्टडा कार्ाालर्” भन्नाले कम्पनीको रजजस्ट्टडा कार्ाालर् सम्झनपुछा ।  
(ट) “सर्दस्ट्र्” भन्नाले कम्पनीको संचालक समिमिको सर्दस्ट्र् र सो शब्र्दले 
कम्पनीको संचालक समिमिको अध्र्ि सिेिलाई जनाउँछ ।  
(ठ) “शेर्रधनी” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ बिोजजिको शेर्रधनी र िनुाफा 
वविरण नगने कम्पनीको सर्दस्ट्र् सम्झन ु पछा । सो शब्र्दले त्र्स्ट्िो कम्पनीिा 
लगानी गरेको वहिामधकारी सिेिलाई जनाउँछ ।  
(ड) “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्िगाि र्दिाा संस्ट्थापना भएको 
पजब्लक मलमिटेड, प्राइभेट मलमिटेड र िनुाफा वविरण नगने कम्पनी सम्झनपुछा र 
सो शब्र्दले ववरे्दशी कम्पनीको शािा एवि ्सम्पका  कार्ाालर् सिेिलाई जनाउँछ 
।  
(ढ) “कारोबार” भन्नाले ऐनको र्दफा २ को िण्ड (ञ) ले पररभाषा गरे बिोजजिको 
कारोबार सम्झनपुछा ।  
(ञ) “कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था” भन्नाले कम्पनीको शेर्रधनी, सर्दस्ट्र्को 
रुपिा कम्पनीिा लगानी गने व्र्जि वा संस्ट्था वा ग्राहकले कम्पनीसँग रु.१० 
लाि वा सो भन्र्दा िामथ गरेको कारोबार सम्झनपुछा । 

(ट) “सूचक संस्ट्था” भन्नाले कम्पनी ऐन बिोजजि र्दिाा संस्ट्थापना भएका कम्पनी 
वा रस्ट्ट सेवा प्रर्दार्क सम्झनपुछा ।  
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पररच्छेर्द-२ 

कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था पवहचान िथा सम्पवुिसम्बन्धी व्र्वस्ट्था 
३.  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था : (१) सूचक संस्ट्थाले कारोबार गने व्र्जि 
वा संस्ट्थाको ऐनको र्दफा ७क. र मनर्िावलीको मनर्ि ४ िथा ५ बिोजजि 
पवहचान िथा सोको सम्पवुि गनुापनेछ ।  
(२) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाले उपर्दफा (१) बिोजजि मलने कागजाि िथा 
वववरणको सािान्र् सूची अनसूुची १ बिोजजि हनुेछ ।  
(३) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पवहचान िथा सम्पवुि गर्दाा वास्ट्िववक धनी 
िथा वहिामधकारी भए सोको सिेि पवहचान गनुापनेछ ।  
 (४) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको सर्दस्ट्र्को पवहचान गर्दाा प्राकृमिक व्र्जिको 
हकिा मनजको ल्र्ाप्चे छाप वा ववद्यिुीर् हस्ट्ििार र कम्पनीको हकिा आमधकाररक 
छाप वा ववद्यिुीर् हस्ट्ििार र आमधकाररक व्र्जिको हस्ट्ििार वा छापसिेि 
मलनपुनेछ ।  
 (५) अमभभावक वा संरिकको हैमसर्िले कारोबार गरेको रहेछ भने त्र्स्ट्िो 
अमभभावक वा संरिकको हस्ट्ििार र ल्र्ाप्चे छाप वा ववद्यिुीर् हस्ट्ििार मलनपुनेछ 
।   
४. अनौपचाररक रूपिा बझु्न सक्ने : र्दफा ३ बिोजजि कारोबार गने व्र्जि वा 
संस्ट्थाको पवहचान िथा सोको सम्पवुि गर्दाा सूचक संस्ट्थाले आवश्र्किानसुार भरपर्दो 
स्रोिबाट अनौपचाररक रूपिा सिेि बझु्न सक्नेछ ।  
५. सूचीकृि व्र्जिसम्बन्धी व्र्वस्ट्था : सूचक संस्ट्थाले कारोबार गने व्र्जि वा 
संस्ट्थाको पवहचानलगार्ि अन्र् काि–कारोबार गर्दाा ऐनको पररच्छेर्द ६ि. िथा 
सम्पजि शदु्धीकरण (िमन लाउन्डररङ) मनवारण (सूचीकृि व्र्जि, सिूह वा 
सङ्गठनको सम्पजि वा कोष रोक्का) मनर्िावली, २०७० बिोजजिका व्र्वस्ट्थाको 
प्रभावकारी पालना समुनजिि गनुापनेछ ।  
६. कारोबार गना नहनु े: सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७क. को उपर्दफा (४) िा 
उजल्लजिि उपार्सिेिबाट नाि, ठेगाना, पेसा, पररवार र रहनसहनलगार्िको 
जानकारी नभई कसैसँग पमन कारोबार गनुा हुँरै्दन ।  
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७. स्ट्वर्ि ्उपजस्ट्थि हनुपुने : र्दफा ३ को उपर्दफा (२) बिोजजिको वववरण िथा 
कागजाि पेस गर्दाा वा सोिा भएको पररविानको सूचना दरँ्दर्दा सम्बजन्धि व्र्जि 
स्ट्वर्ि ्उपजस्ट्थि भई वा ववद्यिुीर् हस्ट्ििारको िाध्र्िबाट पेस गना सक्नेछ।  
८. उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पवहचानसम्बन्धी ववशेष व्र्वस्ट्था : (१) सूचक संस्ट्थाले 
ऐनको र्दफा ७ि. बिोजजि उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पवहचान िथा जोजिि 
व्र्वस्ट्थापन गर्दाा रे्दहार्बिोजजिका उपार्सिेि अवलम्बन गनुापनेछ :–  

(क) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको वववरण मनर्मिि रूपले अद्यावमधक 
गने,  
(ि) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जि थपघट भएको अवस्ट्थािा ित्काल पवहचान गने,  
(ग) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पररवार िथा सम्बद्ध व्र्जि पवहचान गने,  
(घ) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पर्दीर् हैमसर्ि र संलग्निाबिोजजिको जोजिि 
पवहचान गने ।   

 (२) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पवहचान गर्दाा रे्दहार्बिोजजिका प्रविर्ाहरू अवलम्बन 
गना सवकनेछ :– (क) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाबाट सूचना मलन,े  

(ि) सावाजमनक रूपिा उपलब्ध सूचना ग्रहण गने,  
(ग) सािाजजक सञ्जालिा उपलब्ध सूचनाको ववश्लषेण गने,  
(घ) व्र्ावसावर्क रूपिा उपलब्ध िथ्र्ाङ्क मलने ।  

  (३) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको अमभलेि मनज पर्दबाट अवकाश वा ििु  
भएको मिमिले पाँच वषासम्ि कार्ि राख्नपुनेछ ।  
िर सूचक संस्ट्थाले जोजििलाई आधार िानी सो अवमधलाई बढाउन सक्नेछ ।  
९. ववद्यिान कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पवहचान िथा सम्पवुिसम्बन्धी 
व्र्वस्ट्था : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐन, मनर्िावली र र्ो मनरे्दशनबिोजजि ववद्यिान 
सर्दस्ट्र्को पवहचान िथा सम्पवुि वव.सं. २०७७ असारिसान्िमभर रे्दहार्बिोजजि 
गनुापनेछ :–  
(क) उच्च जोजििको हकिा र्ो मनरे्दशन जारी भएको मिमिले ९ िवहनामभर,  

(ि) अन्र् जोजििको हकिा कम्पनीले िर् गरेको प्राथमिकिाअनसुार ।   
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 (२) सूचक संस्ट्थाले कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पवहचान रे्दहार्बिोजजि 
मनर्मिि रूपिा अद्यावमधक गनुापनेछ :–   
(क)  उच्च जोजिि भएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको हकिा कम्िीिा 
वषािा १ पटक,   

 (ि)  िध्र्ि जोजिि भएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको हकिा 
कम्िीिा २ वषािा १ पटक,  

(ग)  न्रू्न जोजिि भएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको हकिा 
कम्िीिा ३ वषािा १ पटक,  

  (३)  सूचक संस्ट्थालाई जोजिििा िाजत्वक फरक परेको लागेिा 
जोजििसापेि हनुे गरी उपर्दफा (२) िा उजल्लजिि अवमध अगावै पवहचान 
अद्यावमधक गनुापनेछ ।  
१०.  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पवहचान : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको 
र्दफा ७ग. र मनर्िावलीको मनर्ि ६ बिोजजि कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको 
पवहचान गर्दाा रे्दहार्बिोजजिका उपार्सिेि अवलम्बन गनुापर्दाछ :–  
(क) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाले पेस गरेको वववरण, कारोबार र मनजको 
हैमसर्ि मिल्छ, मिल्रै्दन ?  
(ि) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको काि-कारोबारउपर अन्र् कुनै व्र्जिको 
कुनै वकमसिको प्रभाव वा स्ट्वाथा हनु सक्ने अवस्ट्था छ, छैन ?  
(ग)  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पखु्र्र्ौली िथा विािान आमथाक अवस्ट्था  
स्ट्वाभाववक रे्दजिन्छ, रे्दजिँरै्दन ? 
(घ)  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थासँग सम्बद्ध व्र्जिको बारेिा सावाजमनक 
रूपिा उपलब्ध सूचनासँगको िार्दात्म्र् छ, छैन ?  
(ङ)  सूचक संस्ट्थाले िर् गरेका अन्र् उपार् ।   
  (२)  सूचक संस्ट्थाले कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था पवहचान गने, 
मनजहरूको कारोबार अनगुिन गने िथा त्र्स्ट्िो कार्ा गने प्रभावकारी व्र्वस्ट्था 
मिलाउनपुनेछ ।  
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११.  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको बहृि ्पवहचानसम्बन्धी व्र्वस्ट्था : (१) 
सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७ङ. र मनर्िावलीको मनर्ि ८ बिोजजि रे्दहार्का 
कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको सिेि बहृि ्पद्धमिबाट पवहचान गनुापनेछ :–  
(क) ववद्यिुीर् िाध्र्िबाट कारोबार गने कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था,  
(ि) भ्रिाचार, कर छलीलगार्ि अन्र् आपरामधक कार्ाका दृविले उच्च जोजिििा 
रहेको कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था,  
(ग) उच्च आमथाक कारोबार गने कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था,  
  स्ट्पिीकरण : र्स िण्डको प्रर्ोजनका लामग उच्च आमथाक कारोबार गने 
व्र्जि वा संस्ट्था भन्नाले एकपटकिा रु. २५ लाि वा वावषाक रु. १ करोड भन्र्दा 
बढी कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था सम्झनपुछा ।  
(घ) सूचक संस्ट्थाले आवश्र्क रे्दिेको अन्र् कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था।   
(२)  उपर्दफा (१) िा उजल्लजिि कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थासँग सम्बद्ध 
व्र्जिसँग कारोबार गर्दाा मनर्िावलीको मनर्ि ८ िा उजल्लजिि उपार्हरूको 
अमिररि रे्दहार्का उपार्हरू अवलम्बन गनुापनेछ :-  
(क)  सम्पजिको स्रोि पवहचान गना औपचाररक वा अनौपचाररक रूपिा सूचना 
सङ्कलन गने,  
(ि) िण्ड (क) बिोजजि प्राप्त सूचनाको जाँचबझु गने र मनष्कषा अनरुूप आवश्र्क 
कार्ा गने।   
१२. सरलीकृि कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था पवहचानसम्बन्धी व्र्वस्ट्था  : सूचक 
संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७च. र मनर्िावलीको मनर्ि ९ बिोजजि सरलीकृि रूपिा 
पवहचान गररएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाहरूको वववरण छुटै्ट सिेि राख्नपुनेछ 
।  
१३. जोजिि व्र्वस्ट्थापन गनुापने : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७घ. बिोजजि 
जोजिि पवहचान, िूल्र्ाङ्कन िथा व्र्वस्ट्थापन गर्दाा उि र्दफािा उजल्लजिि आधारका 
अमिररि रे्दहार्का आधारसिेि मलनपुनेछ :– (क)  रावष्ट्रर् िथा िेरगि जोजिि 
िूल्र्ाङ्कन,  
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(ि)  ऐनिा उजल्लजिि ववषर्िा अन्िराावष्ट्रर् रूपिा भएको अध्र्र्न िथा अनसुन्धान 
प्रमिवेर्दन,  
(ग)  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था िथा सम्बद्ध व्र्जिको आमथाक अवस्ट्था िथा 
पषृ्ठभमूि,    

(घ)  पर्दीर् वा अन्र् प्रभाव वा जस्ट्थमि वा सिग्र स्ट्वामित्वको अवस्ट्था,  
(ङ)  पेस भएका वववरण, प्रर्ोग गना चाहेको साधन वा गरेको उत्पार्दन वा िनुाफा 
वा बस्ट्ि ुवा सेवा, वविरण िाध्र्ि िथा कारोबारहरूको स्ट्वाभाववकिा, ववश्वसनीर्िा 
र िार्दात्म्र्िा,  
(च)  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको आमथाक वा अन्र् अवस्ट्थािा आएको 
पररविान,  
(छ) कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था रहेको वा कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको 
काि-कारोबार भएको स्ट्थानको ववशेषिा,    

(ज)  सूचक संस्ट्थाले उपर्िु रे्दिेका अन्र् आधार ।  
(२)  सूचक संस्ट्थाले जोजििको वगीकरण गर्दाा उच्च, िध्र्ि र न्रू्न जोजििस्ट्िरिा 
गनुापनेछ ।   
(३)  सूचक संस्ट्थाले जोजिि िूल्र्ाङ्कन रे्दहार्बिोजजि अद्यावमधक गनुापनेछ :–  
(क)  उच्च जोजिि भएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको हकिा कम्िीिा 
वषाको १ पटक,  

(ि)  िध्र्ि जोजिि भएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको हकिा कम्िीिा 
२ वषाको १ पटक,  

(ग) न्रू्न जोजिि भएका कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको हकिा कम्िीिा ३ 
वषाको १ पटक ।  
(४)  सूचक संस्ट्थाले जोजिि व्र्वस्ट्थापनका लामग आवश्र्क, नीमिगि, 
कार्ाववमधगि िथा मनर्न्रणात्िक व्र्वस्ट्था मिलाउनपुनेछ ।  
१४. असािान्र् कारोबार िान्नुपने : सूचक संस्ट्थाले रे्दहार्को कारोबारलाई 
असािान्र् कारोबार िान्नुपनेछ :- 
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(क) जचिबझु्र्दो आधार भएको बाहेक एकैपल्ट रु. २५ लाि वा पटक-पटक गरी 
वावषाक रु. १ करोडभन्र्दा बढीको कारोबार,  
(ि) एकैपल्ट रु.२५ लाि वा पटक-पटक गरी वावषाक रु. १ करोडभन्र्दा बढीको 
सेर्र िररर्द, 
(ग) िण्ड क को कारोबारको सीिांकन छल्ने िनसार्ले हनुे कारोबार ।   
 

१५. कारोबारको स्रोि िलुासा मलनपुने : सूचक संस्ट्थाले रु. १० लाि वा सोभन्र्दा 
बढीको सेर्र िररर्द गर्दाा वा अन्र् कारोबार गर्दाा कारोबार गर्दाा सम्बजन्धि कारोबार 
गने व्र्जि वा संस्ट्थाबाट स्रोि िलुासा मलनपुनेछ ।  
 

१६.  मनरन्िर अनगुिन गनुापने : सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७झ. बिोजजि 
मनरन्िर अनगुिन गर्दाा उच्च जोजिििा वगीकृि भएका कारोबार गने व्र्जि वा 
संस्ट्था िथा कारोबारलाई प्राथमिकिा दर्दनपुनेछ ।  
१७.  कारोबार गना नहनुे  : सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ६ र ७ण. िा 
उजल्लजिि व्र्जिका अमिररि कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था वा सो कारोबारको 
पवहचानका आधार पूरा नभएका व्र्जि वा संस्ट्थासँग कारोबार गनुा हुँरै्दन ।  
१८.  सरुिात्िक उपार् अवलम्बन गनुापने : सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७ट. 
बिोजजि नर्ाँ प्रववमधबाट वा व्र्जि उपजस्ट्थि नभई कारोबार सञ्चालन गर्दाा र 
सोका लामग कार्ाववमध मनिााण गर्दाा जोजििको सिजुचि व्र्वस्ट्थापन हनुे गरी 
आवश्र्क उपार्हरू अवलम्बन गनुापनेछ ।  
१९.  सीिा कारोबारको प्रमिवेर्दन  : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा १०क. 
र र्स मनरे्दशनले िोके बिोजजिको सीिा कारोबार (थे्रस्ट्होल्ड रान्जेक्सन) सम्बन्धी 
प्रमिवेर्दन त्र्स्ट्िो कारोबार सम्पन्न भएको मिमिले १५ दर्दनमभर सूचक संस्ट्थाले 
िोकेबिोजजिको ढाँचा (हाल िोवकएको ढाँचा अनसूुची-२ िा दर्दइएको) िा वविीर् 
जानकारी इकाईिा दर्दनपुनेछ ।   
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२०. शङ्कास्ट्पर्द कारोबार सम्बन्धिा : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७ढ. िा 
उजल्लजिि िास कारोबारका सम्बन्धिा ववशेष ध्र्ान दर्दने प्रणालीको ववकास गरी 
लागू गनुापनेछ ।  
 (२)  सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७ध. बिोजजिका अवस्ट्थाहरू ववद्यिान 
भएिा शङ्कास्ट्पर्द कारोबार, उच्च जोजििर्िु कारोबार र कम्पनीले असािान्र् 
रे्दिेका कारोबार सम्बन्धी वववरण सवहिको प्रमिवेर्दन अनसूुची-३ बिोजजि 
कार्ाालर्िा पेश गनुा पनेछ ।  
(३)  उपर्दफा २ बिोजजिको प्रमिवेर्दन कार्ाालर्िा प्राप्त भएको १५ दर्दन मभर 
कार्ाालर्ले वविीर् जानकारी इकाईिा पठाउनपुनेछ । 

(४) उपर्दफा (२) रे्दजि वाहेक अन्र् व्र्होराबाट जानकारीिा आएको आधारिा 
सिेि कार्ाालर्ले वविीर् जानकारी इकाईिा लेजि पठाउन सक्नेछ ।  
२१.  कार्ाालर्ले दर्दएको मनरे्दशन सूचक संस्ट्थाले पालना गनुापने : र्ो मनरे्दशन 
पालना िथा कार्ान्वर्न गने सम्बन्धिा सिर् सिर्िा कार्ाालर्ले दर्दएको मनरे्दशन 
िथा सझुाव सूचक संस्ट्थाले पालना गनुापनेछ ।  
 

पररच्छेर्द–३ 

जजम्िेवारी 
 

२२.  सूचक संस्ट्थाको जजम्िेवारी : ऐन, मनर्िावली र र्ो मनरे्दशनिा व्र्वस्ट्था 
भएबिोजजि सम्बजन्धि सूचक संस्ट्थाले आफ्नो जजम्िेवारी एवि ् र्दावर्त्व परुा 
गनुापनेछ । सो जजम्िेवारी एवि ्र्दावर्त्वको प्रभावकारी रूपिा पूरा गना, गराउन 
आवश्र्क नीमि, कार्ाववमध, मनर्न्रण प्रणाली, जनशजि, साधन, स्रोिसिेिको सिजुचि 
व्र्वस्ट्था मिलाउने पूणा जजम्िेवारी सिेि सम्बजन्धि कम्पनीको हनुेछ ।  
२३.  प्रििु कार्ाकारी अमधकृिको जजम्िेवारी हनुे : ऐन, मनर्िावली र र्ो 
मनरे्दशनबिोजजि सूचक संस्ट्थाले पूरा गनुापने र्दावर्त्व पूरा गने जजम्िेवारी प्रििु 
कार्ाकारी अमधकृिको हनुेछ ।   
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२४.  कार्ाान्वर्न अमधकारी : (१) सूचक संस्ट्थाले सञ्चालक समिमिले ऐनको 
र्दफा ७ि. को उपर्दफा (३) बिोजजि ऐन, मनर्िावली र सोअन्िगाि जारी 
मनरे्दजशकाबिोजजिको र्दावर्त्व पूरा गना कार्ाान्वर्न अमधकारी (कम्प्लार्न्स 
अवफसर) मनर्िु गनुापनेछ ।   
(२)  उपर्दफा (१) बिोजजि कार्ाान्वर्न अमधकारीको मनर्जुि नभएसम्िका लामग 
प्रििु कार्ाकारी अमधकृिले नै कार्ाान्वर्न अमधकारीको सिेि जजम्िेवारी बहन 
गनुापनेछ ।    
(३)  सूचक संस्ट्थाले कार्ाान्वर्न अमधकारीको नाि, ठेगाना, र्ोग्र्िा, सम्पका  
नम्बर, इिेल लगार्िका वववरण कार्ाालर् सिि पेस गनुाका साथै कार्ाान्वर्न 
अमधकारी पररविान भएिा वा मनजको वववरणिा पररविान भएिा सोको सिेि 
जानकारी पठाउनपुनेछ ।  
(४)  सूचक संस्ट्थाले कार्ाान्वर्न अमधकारीले ऐनको र्दफा ७ि. को उपर्दफा  (४) 
िा उजल्लजिि काि, किाव्र् र अमधकारका अमिररि रे्दहार्का कार्ाहरू सिेि 
सम्पार्दन गने गरी िोक्नपुनेछ :–  
(क)  ऐन, मनर्िावली र र्स मनरे्दशनबिोजजिको कार्ा प्रभावकारी बनाउन 
सम्पका –मबन्र्द ु(फोकल प्वाइन्ट) को रूपिा काि गने,  
(ि)  ऐन, मनर्िावली र र्स मनरे्दशनबिोजजिको कार्ा प्रभावकारी रूपिा गना 
नीमि, कार्ाववमध र प्रणालीको िस्ट्र्ौर्दा िजुािा गरी पेस गने,  
(ग)  किाचारी वा अन्र् स्रोिवाट ऐन, मनर्िावली र र्स मनरे्दशनबिोजजि प्राप्त 
अस्ट्वाभाववक वा शङ्कास्ट्पर्द कारोबारसम्वन्धी सूचना ववश्लषेण िथा जाँचबझु गने,  
(घ)  आफ्नो कार्ा सम्पार्दन गना कम्पनीका अन्र् ववभाग वा पर्दामधकारीसँग 
ववशेषज्ञ सेवा मलन वा आवश्र्क जनुसकैु कागजाि, वववरण वा सूचना मनबााध 
रूपिा जनुसकैु बिि प्राप्त गना सक्न,े   
(ङ)  ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनरे्दशनबिोजजिको ववषर् कार्ाान्वर्न भए, 
नभएको अनगुिन गरी प्रमिवेर्दन पेस गने ।  
(५) कार्ाान्वर्न अमधकारीलाई सहर्ोग गना संस्ट्थाले आवश्र्क किाचारीहरूको 
व्र्वस्ट्थासिेि गनुापनेछ ।  
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(६) कार्ाान्वर्न अमधकारीले ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनरे्दशनबिोजजिको ववषर् 
कार्ाान्वर्न गने मसलमसलािा िाग गरेको आवश्र्क सूचना, जानकारी, कागजाि, 
अमभलेि वा वववरण उपलब्ध नगराउने सम्बजन्धि सूचक संस्ट्थाका पर्दामधकारी, 
सर्दस्ट्र् र जजम्िेवार किाचारीलाई कारबाहीको मसफाररस गनुापनेछ र सो 
मसफाररसबिोजजि सम्बजन्धि सूचक संस्ट्थाले कारबाही गरी सोको जानकारी वविीर् 
जानकारी इकाईलाई गराउनपुनेछ ।  
(७) सूचक संस्ट्थाको सञ्चालक समिमिले कम्िीिा छ िवहनािा एक पटक ऐन, 
मनर्िावली र र्स मनरे्दशनबिोजजि भए गरेका काि-कारबाहीको सिीिा गनुापनेछ 
।  
(८) ऐन, मनर्िावली र र्स मनरे्दशनको पालना प्रभावकारी एवं पररणाििूिी 
बनाउनका लामग सूचक संस्ट्थाले आफ्ना कारोवार गने व्र्जि वा संस्ट्था, सञ्चालक 
समिमिका सर्दस्ट्र्हरू िथा उच्च व्र्वस्ट्थापन र किाचारीहरूको िििा ववकासका 
लामग आवश्र्क व्र्वस्ट्था मिलाउनपुनेछ ।   
२५.  कार्ाववभाजन गरी जजम्िेवारी िोक्न सक्ने : (१) प्रििु कार्ाकारी अमधकृिले 
ऐन, मनर्िावली र र्ो मनरे्दशनबिोजजि सूचक संस्ट्थाले सम्पार्दन गनुापने कार्ाहरू 
िािहिका किाचारीहरूिा ववभाजन गरी सम्पार्दनको जजम्िेवारीसिेि िोक्न सक्नेछ 
।  
 (२) उपर्दफा (१) िा जनसुकैु कुरा लेजिएको भए िापमन ऐनको र्दफा ७ि. को 
उपर्दफा (४), मनर्िावली िथा र्स मनरे्दशनबिोजजि कार्ाान्वर्न अमधकारीको 
भमूिकािा प्रमिकूल असर पने गरी कार्ाववभाजन वा जजम्िेवारी मनधाारण गनुा हुँरै्दन 
।  
२६. गोपनीर्िा कार्ि गनुापने : (१) कार्ाान्वर्न अमधकारीले ऐन, मनर्िावली 
िथा र्स मनरे्दशनबिोजजि िर्ार वा पेस गरेको सीिा वा शङ्कास्ट्पर्द कारोबारको 
प्रमिवेर्दनको सूचना वा जानकारी कार्ाालर् बाहेक अन्र् कसैलाई दर्दन ुहुँरै्दन ।  

िर प्रमिवेर्दन र प्रमिवेर्दनिा उजल्लजिि नाि, नािेसीबाहेक अन्र् वववरण 
सम्पजि शवुद्धकरण ववभाग, कार्ाालर् वा प्रचमलि काननुबिोजजि अमधकारप्राप्त 
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अमधकारीले िाग गरेका बिि उपलब्ध गराउन र्स र्दफािा लेजिएको कुनै कुराले 
बाधा प¥ुर्ाएको िामननेछैन ।  
(२)  सूचक संस्ट्थाको पर्दामधकारी, किाचारी, सल्लाहकार वा लेिापरीिकले आफ्नो 
कार्ासम्पार्दनका मसलमसलािा प्राप्त शंकास्ट्पर्द सूचना वा जानकारी सम्बजन्धि मनकार् 
वा अमधकारी बाहेक अन्र् कुनै मनकार् वा व्र्जिलाई कुनै िबरले प्रकट नगरी 
गोप्र्िा कार्ि राख्नपुनेछ ।  
(३)  ऐन, मनर्िावली िथा र्स मनरे्दशनबिोजजि गोपनीर्िा कार्ि गनुापने ववषर्का 
सन्र्दभािा ऐनको र्दफा ३७ बिोजजि बचाउ हनुे अवस्ट्थाबाहेक कोही कसैले 
गोपनीर्िासम्बन्धी व्र्वस्ट्था पालना नगरेिा ऐनको र्दफा ४४क. िथा प्रचमलि 
काननुबिोजजि सजार् हनुेछ ।  
२७.  आन्िररक कार्ाववमधको स्ट्वीकृमि : (१) ऐन, मनर्िावली र र्ो 
मनरे्दशनबिोजजि सम्पार्दन गनुापने कार्ाहरूको प्रभावकारी सम्पार्दनका लामग ऐनको 
र्दफा ७ि. को उपर्दफा (१) लगार्ि ऐन, मनर्िावली र र्ो मनरे्दशनिा रहेका अन्र् 
व्र्वस्ट्थाहरू प्रभावकारी रूपिा कार्ाान्वर्न गना सूचक संस्ट्थाले आन्िररक नीमि 
िथा कार्ाववमध िजुािा गरी साधारण सभाबाट पाररि गराई लागू गनुापनेछ ।  
 (२)  उपर्दफा (१) बिोजजि सूचक संस्ट्थाले आन्िररक नीमि िजुािा गर्दाा रे्दहार्का 
ववषर्सिेि सिावेश गनुापनेछ :  
(क)  संस्ट्थागि सशुासनको मसद्धान्ि, िूल्र्, िान्र्िा र ववमधव्र्वहारको प्रचलन,  
(ि)  सम्पजि शदु्धीकरण, आिङ्कवार्दी विर्ाकलापिा वविीर् लगानी िथा सम्बद्ध 
अपराध मनवारण प्रणालीको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नका लामग संस्ट्थागि संरचना िथा  
प्रभावकाररिासम्बन्धी व्र्वस्ट्था र रणनीमि,  
(ग)  सूचक संस्ट्थाको कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्था, प्रमिमनमध र किाचारीहरूिा 
उच्चिि नैमिक िर्ाार्दास्ट्िर (इमथकल स्ट्यान्डसा) को अपेिा, झटु्टा वववरणको 
घोषणा (फल्स डेक्लेरेसन) र ववचलनिा शून्र् सवहष्णिुा,  
(घ)  ऐन, मनर्िावली िथा र्ो मनरे्दशनका व्र्वस्ट्थाको कार्ाान्वर्निा कुनै व्र्जि 
वा संस्ट्थाले स्ट्विन्र, मनभीक एवं अग्रिापूणा ढङ्गले सूचना दर्दन, प्रमिवेर्दन गना र 
अन्र् रूपिा किाव्र् पालना गना प्रोत्साहन एवं संरिण,  
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(ङ) सम्पजि शदु्धीकरण िथा आिङ्कवार्दी विर्ाकलापिा वविीर् लगानी मनवारणिा 
सूचक संस्ट्थाको र्दावर्त्वका सम्बन्धिा सर्दस्ट्र् सूचना, जशिा, सञ्चार गमिववमधहरूका 
साथै किाचारीहरूको र्दििा ववकासिा लगानी र   
(च) एकीकृि व्र्वस्ट्थापन सूचना प्रणालीिा आबद्धिा, मनर्मिि प्रमिवेर्दन एवं 
अग्रिापूणा पररपालनासिेिबाट सूचक संस्ट्थाको मनरन्िर छवव प्रिेपण ।   
(३)  उपर्दफा (१) बिोजजि सूचक संस्ट्थाले आन्िररक कार्ाववमध िजुािा गर्दाा 
रे्दहार्का ववषर्सिेि सिावेश गनुापनेछ :- 
(क)  आन्िररक जजम्िेवारी िथा कार्ाववभाजन,  
(ि)  कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पवहचान िथा अद्यावधीकरण,  

(ग)  जोजिि िूल्र्ाङ्कन िथा व्र्वस्ट्थापन,  
(घ)  अनगुिन पद्धमि,  
(ङ) अस्ट्वाभाववक, असािान्र् िथा शङ्कास्ट्पर्द कारोबारको पवहचान िथा प्रमिवेर्दन 
पद्धमि,  
(च)  सूचक संस्ट्थाको सञ्चालक समिमि, लेिापरीिण समिमि लगार्ि अन्र् 
पर्दामधकारी िथा किाचारीले मनर्मिि रूपिा सम्पार्दन गनुापने कार्ाका लामग 
कार्ाववषर् (पोटाफोमलर्ो) अनसुारको आवश्र्क जाँचसूची (चेक मलि),  
(छ)  कागिपरको वहफाजि, सूचना संरिण, संरचनािा पहुँच मनर्न्रण, प्रचमलि 
काननुबिोजजि िाग भएका सूचना दर्दन े प्रविर्ाहरूको स्ट्थापना एवं अमभलेिका 
लामग आवश्र्क भौमिक सवुवधा िथा उपकरणको मनधाारण गने व्र्वस्ट्था,  
(ज)  किाव्र् पालनािा लापबााही गने किाचारीउपर अनशुासनको कारबाही,  
(झ) आन्िररक मनर्न्रण, सपुररवेिण, प्रमिवेर्दन र सिीिा,  
(ञ)  अमभलेिसम्बन्धी व्र्वस्ट्था र  
(ट)  अन्र् आवश्र्क ववषर् ।  
२८. प्रमिवेर्दन पठाउनपुने : (१) सूचक संस्ट्थाले र्ो मनरे्दशनबिोजजि सम्पार्दन 
गरेका कार्ाहरूको प्रमिवेर्दन अनसूुची-४ को ढाँचािा कार्ाालर्िा ठाउनपुनेछ ।   
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 (२)  सूचक संस्ट्थाले कार्ाालर्िा र्स मनरे्दशन बिोजजि पठाउने प्रमिवेर्दन िथा 
जानकारीहरु सिर् िोवकएकोिा सो सिर्मभर र सिर् निोवकएको भए १५ 
दर्दनमभर ववद्यिुीर् िाध्र्िबाट पठाउनपुनेछ ।   
 

२९.  अमभलेि व्र्वस्ट्थापन : (१) सूचक संस्ट्थाले ऐनको र्दफा ७र्द., मनर्िावलीको 
मनर्ि १२ िथा र्स मनरे्दशनबिोजजि िर्ार भएका वववरण, सूची, जानकारी, 
प्रमिवेर्दन, अमभलेि, सूचना पाँच वषासम्ि सरुजिि राख्नकुा साथै त्र्सरी राजिएका 
कागजािहरू आवश्र्क परेका बिि ित्काल फेला पाना सवकने गरी ववद्यिुीर् 
िाध्र्ििा मिनको वववरण राख्नपुनेछ ।  
(२) सूचक संस्ट्थाले राख्नपुने कागिपरको अन्र् कुराका अमिररि रे्दहार्बिोजजि 
वहफाजि गनुापनेछ :–  
(क) जजम्िेवारी िोक्न,े  
(ि) अनमधकृि पहुँच नहनुे व्र्वस्ट्था मिलाउने,  
(ग)  आन्िररक कार्ाववमधिा उजल्लजिि उपार्हरू अपनाउने ।   
३०. आवश्र्क उपार्हरू अवलम्बन गनुापने : सूचक संस्ट्थाले  ऐन िथा 
मनर्िावलीिा व्र्वस्ट्था भएबिोजजिको र्दावर्त्व पूरा गने मसलमसलािा र्ो मनरे्दशनिा 
गररएका व्र्वस्ट्थाबाहेकका आवश्र्क उपार्हरू सिेि अवलम्बन गनुापनेछ ।   
३१. कारबाही िथा सजार् : (१)  ऐन, मनर्िावली िथा र्ो मनरे्दशनको व्र्वस्ट्थाको 
कार्ाान्वर्न नगरेको सूचना वा जानकारी कार्ाालर्िा प्राप्त हनु आएिा कम्पनी र 
सो कम्पनीका किाचारी िथा पर्दामधकारीलाई ऐन िथा र्स मनरे्दशन बिोजजि 
कार्ाालर्ले कारबाही गना सक्नेछ ।  
(२)  उपर्दफा (१) बिोजजि कार्ाालर्ले कारबाही गर्दाा कार्ाालर्ले कम्िीिा १५ 
दर्दनको सिर् दर्दई ऐनको र्दफा ७फ. को उपर्दफा (५) बिोजजि स्ट्पिीकरण 
सोध्नेछ ।   
(३)   उपर्दफा (२) बिोजजि सोमधएको स्ट्पिीकरण जचिबझु्र्दो नपाइएिा ऐन, 
मनर्िावली िथा मनरे्दशनको पालना नभएको अवस्ट्था, उल्लङ्घनको िारा र सोबाट 
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पना सक्ने प्रणालीगि प्रभावलगार्िका ववषर्को गाम्भीर्ाका आधारिा ऐनको र्दफा 
७फ. बिोजजि कार्ाालर्ले रे्दहार्को कारबाही गना सक्नेछ । 

 

qm=;+=  kfngf gePsf] 

Joj:yf  

sf/afxL  

१ नीति िथा कार्यतिति 

नबनाएमा 

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन े सेवािा रोक लगाउन े
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि मनधााररि जररवाना असलु गरर सो 
कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन दर्दने। 

@  klxrfg;DaGwL 

Joj:yf sfof{Gjog  

gePdf   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवािा रोक 
लगाउने ।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको 
आधारिा रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि मनधााररि जररवाना असलु गरर सो 
कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन दर्दने। 

#  a]gfdL jf sfNklgs 

gfddf sf/f]af/ u/]sf] 

kfOPdf  

रु.१ लाि रे्दजि रु.१० लाि सम्ि जररवाना गरर सो 
कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन दर्दने। 
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$  P]gsf] kl/R5]b ^v= sf] 

Joj:yf kfngf ePsf] 

gkfOPdf   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन ेसेवािा रोक लगाउन े
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

 

qm=;+=  kfngf gePsf] 

Joj:yf  

sf/afxL  

%  pRr kb:y JolStsf] 

klxrfg x'g] k।0ffnLsf]  

Joj:yf gePdf  

  

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन ेसेवािा रोक लगाउने 
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि जररवाना 
गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

^  jf:tljs wgLsf] 

klxrfg ug]{, a[xt\ 

klxrfg ug]{ tyf 

klxrfg cBfjlws ug]{  

Joj:yf gePdf   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन ेसेवािा रोक लगाउने 
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि जररवाना 
गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 
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&  hf]lvd Joj:yfkg 

ePsf] gkfOPdf र 

lg/Gt/ cg'udg;DaGwL 

Joj:yf gePdf  

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन ेसेवािा रोक लगाउने 
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि जररवाना 
गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

(  ;Ldf sf/f]af/sf] 

klxrfg ug]{ k।0ffnL 

gePdf   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन ेसेवािा रोक लगाउने 
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि जररवाना 
गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

!)  zª\sf:kb sf/f]af/sf] 

klxrfg ug]{ k।0ffnL 

gePdf   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दन ेसेवािा रोक लगाउने 
।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि जररवाना 
गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको आधारिा 
रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 
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!!  sfof{Gjog clwsf/L 

jf तनर्दशेनको र्दफा @$ -
@_ adf]lhdsf] Joj:yf 

ePsf] gkfOPdf   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवािा रोक 
लगाउने ।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको 
आधारिा रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

!@  ;~rfns ;ldltn]  

ug'{kg]{ ;dLIff gu/]df   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवािा रोक 
लगाउने ।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको 
आधारिा रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

!#  ;+:yfut tyf 

sd{rf/Lsf] Ifdtf 

ljsf;sf sfo{ gu/]df   

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवािा रोक 
लगाउने ।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको 
आधारिा रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग 
मनरे्दशन दर्दने । 
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qm=;+=  kfngf gePsf] 

Joj:yf  

sf/afxL  

!$  tf]lsPsf ljj/0fx¿sf] 

clen]v g/fv]df jf 

tf]lsPsf] ;do;Dd 

;'/lIft g/fv]df  

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवािा रोक 
लगाउने ।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको 
आधारिा रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग 
मनरे्दशन दर्दने । 

!%  ;Ldf jf zª\sf:kb 

sf/f]af/ प्रतििेर्दन 

;dodf gk7fPdf  

१. पवहलो पटक मलजिि रुपिा सचेि गराउने ।   

२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवािा रोक 
लगाउने ।  

३. िेश्रो पटक रु.१ लाि रे्दजि १० लाि सम्ि 
जररवाना गने । 

४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको 
आधारिा रु. १ करोडसम्ि जररवाना गने ।  

५. सो पिाि सो कम्पनीको िारेजीको लामग मनरे्दशन 
दर्दने । 

 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg कार्ायलर्ले sf/afxL 

ubf{ सचूक संस्थाको cfly{s tyf ;fª\u7lgs cj:yf, kfngfsf nflu ePsf 
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प्रर्ास  / pNnª\3gsf] ufDeLo{ ;d]tsf] ljrf/ u/L प्रभािकारी, cfg'kflts / 

lg/f]wfTds x'g] u/L ug]{5  .  

  t/ pNnª\3gsf] ufDeLo{sf] ljrf/ u/L P]gsf] bkmf &km= adf]lhdsf] 

s'g} jf ;a} sf/afxL ug{ o; bkmfn] afwf k'¥ofPsf] dflgg]5}g .  

-$_ सूचक संस्थालाई o; bkmfadf]lhd sf/afxL jf ;hfo ePdf / To:tf] 

;hfo pQm सूचक संस्थाको s'g} kbflwsf/L jf sd{rf/Lsf] sfd–sf/afxLsf] 

sf/0fn] ePsf] b]lvPdf To:tf] kbflwsf/L jf sd{rf/LnfO{ ;DalGWft सूचक 
संस्थाले प्रचललत sfg'g adf]lhd sf/afxL ug'{kg]{5 .    
 

##=  JofVof ug]{ clwsf/ M of] lgb]{zgsf] JofVof ug]{ clwsf/ /lhi6«f/df 

/xg]5 .   
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cg';"rL–! 

-bkmf # pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाले पेश गनुापने ljj/0fsf] ;fdfGo 9fFrf  

s= कारोबार गने JolQm वा संस्ट्थाको ljj/0f  

!= gfd, ठेगाना M  

@= hGd ldlt/दताा लितत M  

#= gful/stf k।df0f–kq g+=/दताा नं. M  

$= gful/stf k।df0f–kq/इजाजत जारी ug]{ sfof{no/ M  

५. स्थायी लेखा नं. ....................... 

 ६= lnª\u M  dlxnf k'?if    अन्र्   नपने    

v= kfl/jfl/s ljj/0f : 

^= cfdfsf] gfd M  

&= afa'sf] gfd M  

*= afh]sf] gfd M  

  

(= j}jflxs l:ylt M ljjflxt  

!)= klt jf kTgLsf] gfd, y/ M   

u= k];fsf] ljj/0f  

!!= cfˆgf] d'Vo k];f  

v]tLkftL  

cljjflxt  Psn  

Joj;fo -v'nfpg]=== ===  ===_   

gf]s/L -v'nfpg] ===   ===  ===_   

 j}b]lzs /f]huf/L -v'nfpg] === ===  ===_  
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cGo -v'nfpg] ===    

!@= :yfoL n]vf gDa/ eP M   

!#= klt jf kTgLsf] d'Vo k];f  

 v]tLkftL  

===_   

 Joj;fo -v'nfpg] === ===  ===_   

gf]s/L -v'nfpg] ===   ===  ===_  

 j}b]lzs /f]huf/L -v'nfpg] === ===  ===_  

 cGo -v'nfpg] ===  ===  ===_  

!$= cfkm}F jf kl/jf/sf] s'g} ;b:o pRr kbLo /fhgLlts, k।zf;lgs 

jf ;fª\u7lgs  e"ldsfdf /x], g/x]sf]    

  /x]sf]     g/x]sf]  

!%= cfkm}F jf kl/jf/sf] s'g} ;b:o pRr kbLo /fhgLlts, k।zf;lgs 

jf ;fª\u7lgs e"ldsfdf eP ljj/0f   

-!_ gfd M  

-@_ gftf M  

-#_ kb jf ;fj{hlgs e"ldsf M  

3= /xg;xgsf] ljj/0f  

!^=  :yfoL 7]ufgf  

-!_ k।b]z M  

-@_ dxf÷pkdxf÷gu/kflnsf÷ufpFkflnsf M  

-#_ j8f M  

-$_ ufpF÷6f]n M  

-%_ 3/ g+= M  
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-^_ ;Dks{ g+=M  

!&= c:yfoL 7]ufgf  

-!_ k।b]z M  

-@_ dxf÷pkdxf÷gu/kflnsf÷ufpFkflnsf M  

-#_ j8f M  

-$_ ufpF÷6f]n M  

-%_ 3/ g+= M  

!*= इिेल ठेगाना/वेवसाइट :  

!(= dtbftf kl/ro–kq g+= M  

@)= dtbfg:yn M === === ===  

ङ= cfo;।f]tsf] ljj/0f   

@$= jflif{s kfl/jfl/s -cfˆgf], klt jf kTgLsf] / Pp6} eftefG5fsf 

;b:ox¿sf]_ cfDbfgL  -hUufsf] v'b cfo:tf, gf]s/Lsf] 

kfl/>lds, Joj:ffosf] d'gfkmf, OToflb_  

 ?= ५ nfv;Dd  

 ?= ५ nfveGbf a9L ?= !) nfv;Dd   

 ?= !) nfveGbf a9L ?= @% nfv;Dd  

 ?= @% nfveGbf a9L ?= %) nfv;Dd  

 ?= %) nfvभन्र्दा a9L रु. १ करोड सम्ि 

 रु. १ करोडभन्दा बढी   

@%=clen]vdf /fVgof]Uo अन्र् yk ljj/0f 

 

  ===    ===    ===    ===    
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  ===    ===    ===    === 

 

च. :j–3f]if0ff (प्राकृततक व्यक्ततको हकिा) 

-!_ d}n] k]; u/]sf] of] ljj/0fdf eljiodf s'g} kl/jt{g cfPdf To:tf] 

kl/jt{g ePsf ldltn] ३० lbgleq सूचक ;+:yfdf k]; ug]{5' .  

(२) िैले पेश गरेको वववरण अनुसारको कारोवारको वास्तववक धनी ि 
स्वयि रहेको छु । 

-३_  d}n] dfly k]; u/]sf] d]/f] ;Dk"0f{ ljj/0f 7Ls, b'?:t 5 . em'§f 7x/] 

sfg'gadf]lhd ;x'Fnf, a'emfpFnf .    

च. १  :j–3f]if0ff (कानूनी व्यक्ततको हकिा) 

-!_ .............................कम्पनी/संस्थाले] k]; u/]sf] of] ljj/0fdf 

eljiodf s'g} kl/jt{g cfPdf To:tf] kl/jt{g ePsf ldltn] ३० 

lbgleq सूचक ;+:yfdf k]; गनेछ .  

(२) ................. कम्पनी/संस्थाले गरेको वववरण अनुसारको कारोवारको 
वास्तववक धनी ........................ हो । 

-३_  ................. कम्पनी/संस्थाले ] dfly k]; u/]sf] d]/f] ;Dk"0f{ ljj/0f 

7Ls, b'?:t 5 . em'§f 7x/] sfg'gadf]lhd ;x'Fnf, a'emfpFnf . 

           

 b:tvt M    

व्र्ति/कम्पनी/संस्थाको नाि M    cf}F7f5fk   

छाप :  bfofF  afofF  
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ldlt M  

 

h= ;+nUg sfuhftx¿   

g]kfnL gful/stfsf] k।df0f–kqsf] k।ltlnlk 

ितदाता पररचयपत्रको प्रततललवप  
कम्पनी/फिाको हकिा  
दताा प्रिाण पत्रको प्रततललवप 
नवीकरण/अध्यावधधक पत्रको प्रततललवप 
स्थायी लेखा प्रिाण पत्रको प्रततललवप 
करचुतता प्रिाण पत्रको प्रततललवप 
अनुितत पत्रको प्रततललवप 
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 cg';"rL–२  

तसमा कारोबार प्रतििेर्दन  

तस.नं.  

नाम, ठेगाना (कानूनी व्र्ति 

समेि) 
रतिस्टर्य/शाखा 

कार्ायलर् 
कारोबार तमति 

कारोबारको 

तकतसम 

कारोबार गरेको 

बैंक, शाखा, 

खािा नं. 

कारोबार रकम 
रकमको 

श्रोि 
कैतफर्ि  

                  

                  

                  

                  

                  

कार्ायन्िर्न अतिकारी/आतिकाररक व्र्तिको 

नाम : 

र्दस्िखि : 

पर्द :  

फोन नं. : 

मोबाइल नं. 

इमेल ठेगाना : 

फ्र्ाक्स : 

तमति :  
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अनुसचूी -३ 

शंकास्पर्द कारोबार प्रतििेर्दन 

क) प्रतििेर्दन पेश गने सचूक संस्थाको नाम 

ख) कारोबार गने व्र्ति िा संस्थाको नाम : 

ग)  १. स्थार्ी ठेगाना  

         २. हालको ठेगाना  

      

घ) पेशा व्र्िसार् :     

ङ) रातरिर्िा :  

च) कारोबार गरेको बैंक/शाखा/बैंक खािा नं.  

छ) अन्र् व्र्िसार्      

ि) १. नागररकिा नं./पासपोटय नं./ र्दिाय नं./अन्र् पररचर् पत्र नं.  
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२. िारी तमति र स्थान : 

३. िारी गने तनकार्/अतिकारी    

झ) १. बाबुको नाम 

२. आमाको नाम  

३. पति/पत्नीको नाम  

४. बिेको नाम : 

५. संस्था/कम्पनीको अध्र्क्ष/प्रिन्ितनर्दशेक/प्रोप्राइटर  

      

ञ) िन्म/र्दिाय तमति  
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ट) कारोबार    

१. कारोबारको तिस्ििृ तििरण  

तस.नं.  

नाम, ठेगाना (कानूनी व्र्ति 

समेि) 
रतिस्टर्य/शाखा 

कार्ायलर् 
कारोबार तमति 

कारोबारको 

तकतसम 

कारोबार गरेको 

बैंक, शाखा, 

खािा नं. 

कारोबार रकम 
रकमको 

श्रोि 
कैतफर्ि  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ठ) असामान्र्/शंकास्पर्द कारोबार हुनुको कारण  

र्) शंकास्पर्द कारोबारको तििरण  

ढ) कारोबारको तिशे्लषण  

ण) सम्भातिि सम्पकय  सतु्र  

ि)  
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थ) शंकास्पर्द कारोबारको तकतसम/सूचना  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  १. भ्रस्टाचार/कतमसन 

२. गलि घोषणा 

३. पतहचान चोरी 

४. शंकास्पर्द गतितिति/हाउभाउ 

५. ऋण ठगी 

६. आिंकिार्दी लगानी 

७. नक्कली सािन/बस्िु 

८. पर्दको र्दरुुपर्ोग 

९. कल छली 

१०. अन्र् 

.......................................... 
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र्द) सचूक संस्थाल ेर्स सन्र्दभयमा कुनै कारिाही गरेको छ िा छैन ? 

छ भने सो को तििरण  

 

छैन भने सो को कारण  

कार्ायन्िर्न अतिकारी/आतिकाररक व्र्तिको 

नाम : 

र्दस्िखि : 

पर्द :  

फोन नं. : 

मोबाइल नं. 

इमेल ठेगाना : 

फ्र्ाक्स : 

तमति :   



 

cg';"rL–४ 

 lgofds lgsfodf k7fpg] k।ltj]bgsf] 9fFrf -bkmf @* ;Fu 

;DalGwt_  

s= ;fdfGo ljj/0f  

!= सचूक संस्थाको  gfd, 7]ufgf M   ===  ===  ===,  

@= k।ltj]bg dlxgf M ===  
 

===   ;fn ===  

#= btf{ ldlt M    
 

      

$= btf{ g+= M     
 

      

%= सचूक संस्थाको कारोबारको प्रकृति :         

 सेिामलुक     
        

 उत्पार्दनमलुक 
 

      

 cGo -v'nfpg] ===  

    

   ===  ===_    

^= सचूक संस्थाको उद्देश्र् M    
      

&= kl5Nnf] cfjsf] n]vfk/LIf0f jf;nftsf] hDdf ;DklQ jf bfloTj-?=_  

*= gLlt tyf sfo{ljlw hf/L u/]sf] ldlt M  

(= gLlt tyf sfo{ljlw cBfjlws u/]sf] ldlt M  

!)= hf]lvd d"Nofª\sg ;DkGg u/]sf] ldlt M  

!!= hf]lvd d"Nofª\g cBfjlws u/]sf] ldlt M  

44  
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v= तिस्ििृ ljj/0f  

l;=g+=  ljj/0f  

ut  

cf=j=  

;Ddsf]  

rfn' cf=j=  rfn'  

cf=j= 

sf]  

hDdf  

s}lkmot  
;f=  e=  c=  sf=  d+=  k'=  Dff=  kmf=  r=}  j}=  h]=  c=  

 

-!_  klxrfg cBfjlws ePsf  

;ª\Vof  

                              

-@_  klxrfg cBfjlws 

gePsf ;ª\Vof  

                              

-#_  klxrfg k"/f gePsf/ 
c:jLsf/ jf ;DaGw cGTo 

ul/Psf JolStsf] ;ª\Vof  

                              

-$_  pRr hf]lvddf k/]sf 
कारोबारको  ;ª\Vof  
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-%_  dWod hf]lvddf k/]sf 

कारोबारको  ;ª\Vof 

                              

-^_  Go"g hf]lvddf k/]sf 

कारोबारको  ;ª\Vof  
                              

-&_  hf]lvd:t/ kl/jt{g ePsf 

कारोबारको  ;ª\Vof  
                              

-*_  a[xt\ klxrfg ul/Psf 

कारोबारको  ;ª\Vof  
                              

-(_  pRr kb:y kbflwsf/Lको 

कारोबार ;ª\Vof  
                              

-!)_  jf:tljs wgL klxrfgsf] 

;ª\Vof  
                              

-!!_  ;Ldf sf/f]af/  

k।ltj]bgsf] ;ª\Vof  
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-!@_  cg'udg ul/Psf] 

कारोबारको ;ª\Vof  
                              

-!#_ c;fdfGo sf/f]af/sf] 

;ª\Vof  
                              

-!$_  Zfª\sf:kb sf/f]af/ 

k।ltj]bgsf] ;ª\Vof  
                              

-!%_  Ifdtf ljsf; 

क_ kbflwsf/L 

ख_ sd{rf/L  

ग_ ;+:yfut k।0ffnL  

                              

u= cflwsfl/s x:tfIf/  

 tof/ ug]{           :jLs[t ug]{   

x:tfIf/ M          x:tfIf/ M 

gfd M            gfd M  

kb M            kb M  

 ldlt M           ldlt M  

सचूक संस्थाको छाप :  




