नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग
सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्ा आतं कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी ननवारण सम्वन्त्धमा आन्त्तररक
राजस्व ववभागवाट बहुमल्ु य धातु वा वस्तुको कारोवार गने व्यवसायी (सूचक सं स्र्ा) लाई जारी
गररएको ननदे शन,२०७7
प्रस्तावना

सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्ा आतं कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी ननवारण गने सम्वन्त्धमा बहुमल्ु य

धातु वा वस्तुको कारोवारमा स्वच्छता एवम् पारदत्तशत
थ ा कायम गदै सूचक सँस्र्ाहरुको काम
कारवाहीलाई र्प ब्यवत्तस्र्त तर्ा ननयमन गनथ वाञ्छनीय भएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्त्डररङ्ग)
ननवारण ऐन, २०६४ को दफा ७(न) को उपदफा (२) बमोत्तजम नेपाल सरकारको नमनत
२०७५।०७।२५ को ननणथयानुसार आन्त्तररक राजस्व ववभागलाई ननयमनकारी ननकाय तोवकएको हु+दा
सोवह ऐनको दफा ७प को उपदफा (२) ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी ववभागवाट यो ननदे शन जारी
गररएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारत्तम्भक

१.सं त्तिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ननदे त्तशकाको नाम “बहुमल्ु य धातु वा वस्तुको कारोवार गने सूचक
सँस्र्ाहरुलाई जारी गररएको ननदे शन, २०७7” रहेको छ ।

(२) यो ननदे शन तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननदे शनमा

(क) “ऐन” भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्त्डररङ्ग) ननवारण ऐन,२०६४ सम्झनु पछथ।
(ख) “ननयमावली” भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्त्डररङ्ग) ननवारण ननयमावली, २०७3
सम्झनु पछथ ।

(ग) “सूचक सँस्र्ा” भन्नाले बहुमल्ु य धातु वा वस्तुको कारोवार गने आयातकताथ ववतरक र
र्ोक नबिेतासम्मका व्यवसायी सम्झनु पछथ।

(घ) “बहुमल्ु य धातु वा वस्तु” भन्नाले ननयमावलीको ननयम 14क मा उल्लेख भए वमोत्तजम
सुन, चाँदी, प्लावटनम, इररनडयम, ओत्तस्मयम, पालानडयम, एनडयम, रुर्ेननयम, डायमण्ड,
सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पलथ, कोरण्डम, एकुमेरीन र दुई प्रनतशत वा सो भन्त्दा

वढी सुन, चाँदी, प्लावटनम, इररनडयम, ओत्तस्मयम, पालानडयम, एनडयम वा रुर्ेननयम
नमश्रण भएका वा समावेश गररएका अन्त्य धातु वा वस्तु, नतनका अवस्क (ore) वा
त्यस्तो धातुवाट वनेको गहना सम्झनु पछथ ।
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(ङ) “वविीय जानकारी इकाई” भन्नाले ऐनको दफा ९ बमोत्तजमको वविीय जानकारी इकाई
सम्झनु पछथ ।

(च) “ग्राहक” भन्नाले सूचक सं स्र्ासँग व्यावसावयक सम्वन्त्ध स्र्ापना गने वा कारोवार गने
ब्यत्ति सम्झनु पछथ र सो शब्दले व्यवसावयक सम्वन्त्ध स्र्ापना वा कारोवार गनथ प्रयास
गने व्यत्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(छ) “ववभाग” भन्नाले आन्त्तररक राजस्व ववभाग सम्झनु पछथ ।
३.नीनत तर्ा कायथववनध बनाई लागू गने : (1) सूचक सं स्र्ाले ऐनको दफा ७त को उपदफा (१)
बमोत्तजम नीनत तर्ा कायथववनध बनाई लागू गदाथ सोवह दफाको उपदफा (२) मा तोवकएका ब्यवस्र्ाहरु
समावेश गनुप
थ नेछ ।
(2) ऐन र ननयमावली वमोत्तजम सूचक सं स्र्ाले गनुप
थ ने कायथ सोही वमोत्तजम हुनेछ ।
पररच्छे द २
ग्राहक पवहचान तर्ा सम्पुवि सम्वन्त्धी ब्यवस्र्ा
4.ग्राहकको पवहचान गनुथ पने: (1) सूचक सं स्र्ाले ग्राहकको पवहचान तर्ा सोको सम्पुवि गदाथ
ऐनको दफा 7क र ननयमावली वमोत्तजम दे हाय अनुसार गनथ सक्नेछाः

(क) पवहचान सम्बन्त्धी वववरणको कुनै आनधकाररक कागजातको प्रनत नलएर,

(ख) पवहचान सम्बन्त्धी वववरण ग्राहकसँग माग गरी ववद्युतीय माध्यममा राखेर,
(ग) पवहचान सम्बन्त्धी वववरणको फारम बनाई राखेर,
(घ) अन्त्य आवश्यक वववरण नलएर ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेत्तखएको भएतापनन एक ददनमा दशलाख रुपैँ या वा सोभन्त्दा
कम रकमको कारोबार गने ग्राहकको वववरण नलने ननलने सम्बन्त्धमा सूचक सं स्र्ाले आवश्यक
व्यवस्र्ा गनेछ।
(३) सूचक सं स्र्ाले दे हायका ग्राहक तर्ा कारोवारका सम्वन्त्धमा बास्तववक धनीको पवहचानको
सम्पुवि गनुथ पनेछ:(क) ग्राहक जोत्तखमयुि वा उच्च पदस्र् व्यत्ति वा त्यस्तो व्यत्तिको पररवारको सदस्य
तर्ा सम्बद्ध व्यत्ति भएको दे त्तखएमा, वा
(ख) ग्राहकको काम कारवाही शंकास्पद दे त्तखएमा ।
(४) सूचक सं स्र्ाले ग्राहक पवहचान लगायत अन्त्य काम कारोबार गदाथ ऐनको पररच्छे द ६ख. तर्ा

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनन लाउन्त्डररङ्ग) ननवारण (सूचीकृत व्यत्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष

रोक्का) ननयमावली, २०७० मा उत्तल्लत्तखत व्यवस्र्ाको प्रभावकारी पालना भएको कुराको सुननत्तित गनुथ
पनेछ ।
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५.ग्राहक पवहचान तर्ा सम्पुवि गने अवस्र्ा: (१) सूचक सं स्र्ाले दे हाय बमोत्तजमको कायथ गदाथ
ग्राहकको

सही

रुपमा पवहचान तर्ा सोको सम्पुवि भरपदो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा

जानकारीका आधारमा गनुथ पनेछ:(क)

व्यावसावयक सम्बन्त्ध स्र्ापना गदाथ,

(ख)

ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक ददनमा रु १० लाख रुपैयाँ भन्त्दा वढी

रकमको कारोवार गदाथ,
(ग) ग्राहकको पवहचानको लानग पवहले नलएको जानकारीको सत्यता वा पयाथप्ततामा शङ्का लानग र्प
सम्पुवि गनुथ पदाथ,
(घ)

सम्पत्ति

शुद्धीकरण वा

आतङ्कवादी कृयाकलापमा वविीय लगानी भएको

शङ्का लानग

र्प सम्पुवि गनुथ पदाथ,
(ङ) उच्च जोत्तखमयुि ग्राहक वा उच्चपदस्र् व्यत्ति वा त्यस्तो व्यत्तिको पररवारको सदस्य तर्ा
सम्वद्ध व्यत्ति भएको दे त्तखएमा प्रत्येक कारोबार गदाथ, वा

(च) ववभागले तोवकददएको अन्त्य कुनै कायथ गदाथ ।

(2) सूचक सं स्र्ाले बेनामी वा काल्पननक नाममा कुनै प्रकारको कारोवार गनथ वा गराउन हुदैन ।
६. उच्चपदस्र् ब्यत्तिहरुको पवहचान: (1) सूचक सं स्र्ाले ऐनको दफा ७ख बमोत्तजम उच्चपदस्र्
व्यत्तिको पवहचान गरी वववरण ननयनमत रुपमा अद्यावनधक गनुप
थ नेछ ।
(2) उच्चपदस्र् व्यत्तिको व्यवसावयक सम्वन्त्ध स्र्ापना गदाथ वा कारोवार गदाथ सूचक सं स्र्ाले आफ्नो
ग्राहक वा वास्तववक धनी वा

ग्राहक बन्न खोज्ने व्यत्ति

उच्चपदस्र्

व्यत्ति

भए वा नभएको

यवकन गनथ जोत्तखम व्यवस्र्ापन प्रणालीको व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ।त्यस्तो अवस्र्ामा बृहत ग्राहक पवहचान
सम्बन्त्धी उपाय अवलम्बन

गने, आफुभन्त्दा मानर्ल्लो अनधकारीको स्वीकृनत नलने र आवश्यक परे

सम्पत्ति तर्ा कोषको स्रोत पवहचान गनथ पयाथप्त उपाय अवलम्बन गनुथ पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोत्तजमको व्यवस्र्ा जोत्तखमको आधारमा उच्चपदस्र् व्यत्तिको पररवारको
सदस्य तर्ा सम्बद्ध व्यत्तिको हकमा समेत लागु हुनेछ।
७.बृहत ग्राहक पवहचान सम्वन्त्धमा :(१) सूचक सं स्र्ाले कारोवार गदाथ ऐनको दफा ७ङ को उपदफा
(१) र ननयमावलीको ननयम 8(1) को व्यवस्र्ा अनुरुप दे हाय बमोत्तजम वृहत् ग्राहक पवहचान
गनुप
थ नेछ।
(क) ऐनको दफा ७घ., ७प. र ३५

बमोत्तजम

गररएको

जोत्तखम

मूल्याङ्कनबाट

उच्च

जोत्तखमयुि दे त्तखएको ग्राहक,
(ख) आनर्थक वा कानूनी उद्देश्य स्पि नदे त्तखने जवटल, ठू लो वा अस्वभाववक प्रवृत्तिको कारोबार
गने ग्राहक
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(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वविीय लगानी ननवारण सम्बन्त्धी
अन्त्तराथविय मापदण्ड पालना नगने वा आंत्तशक रुपमा मार पालना गने भनी अन्त्तराथविय
ु को ग्राहक,
रुपमा पवहचान भएको मुलक
(घ) उच्चपदस्र्

व्यत्ति र त्यस्तो

व्यत्तिको

पररवारको

सदस्य

तर्ा

ननजसं ग

सम्बद्ध

व्यत्ति वा ग्राहक,
(ङ) उच्च जोत्तखमयुि नयाँ उपकरण (प्रोडक्ट) वा सेवा प्रयोग गने ग्राहक,
(च) सम्पत्ति

शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्त्धी कसूर वा

अन्त्य कुनै कसूरमा शङ्का लागेको ग्राहक, वा

(छ) ववभागले तोवकददएको अन्त्य ग्राहक ।
८. वास्तववक धनीको पवहचान गनुथ पने :(१) सूचक सं स्र्ाले व्यावसावयक सम्बन्त्ध स्र्ापना गदाथ वा
कारोबार गदाथ वास्तववक धनीको पवहचान तर्ा सम्पुवि गनथको लानग आवश्यक मनानसव उपायहरु
अपनाउनु पनेछ ।

(२) सूचक सं स्र्ाले कुनै व्यत्तिले अन्त्य कुनै व्यत्तिको तफथबाट व्यावसावयक

सम्बन्त्ध स्र्ापना

वा

कारोबार सम्बन्त्धी काम कारबाही गरे वा नगरे को सम्बन्त्धमा यवकन गनुथ पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोत्तजम यवकन गदाथ कुनै व्यत्तिले अको व्यत्तिको तफथबाट व्यावसावयक सम्बन्त्ध
स्र्ापना वा कारोबार गरे को दे त्तखएमा सूचक सं स्र्ाले त्यस्तो व्यत्तिको पवहचान तर्ा सोको सम्पुवि
सम्बन्त्धमा दफा ७क. को उपदफा (४) को ख ड (घ) बमोत्तजम उपाय अपनाउनु पनेछ ।
पररच्छे द ३
सूचक सं स्र्ाको त्तजम्मेवारी
९.ग्राहकको पवहचान अनभलेख अद्यावनधक गने: सूचक सं स्र्ाले ऐनको दफा ७छ को उपदफा (१)
बमोत्तजम कुनै व्यत्ति ननयनमत ग्राहक भएमा त्यस्तो ग्राहक वा वास्तववक धनी यर्ार्थ हो होइन भन्ने
दिववधा वा शंका लागेमा जोत्तखम ववश्लेषण गरी ननजको अनभलेख अद्यावनधक गनुथ पनेछ ।
१०.जोत्तखम ब्यवस्र्ापन: (1) सूचक सं स्र्ाले ऐनको दफा ७घ वमोत्तजम दे हाय अनुसार जोत्तखमको
पवहचान, मुल्यांकन तर्ा व्यवस्र्ापन

गनुप
थ नेछ ।

ु (Country of origin), भौगोनलक िेर, व्यवसाय वा पेशा,
(क) सूचक सं स्र्ाले उत्पत्ति मुलक

कायथिेर, ग्राहकको वववरण, उत्पाददत वस्तुको प्रकृनत प्रदान गररने सेवा वा उत्पादन, कारोबार
ु ानीको माध्यम समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी
ववतरण तर्ा भि
कृयाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्त्धी जोत्तखमको पवहचान तर्ा मूल्याङ्कन गनुथ पनेछ ।
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(ख) उपदफा (2) बमोत्तजम जोत्तखमको पवहचान तर्ा मूल्याङ्कन गदाथ सूचक सं स्र्ाले राविय
जोत्तखम मूल्याङ्कन वा ननयमनकारी ननकायले गरे को जोत्तखम मूल्याङ्कन समेतलाई आधार बनाउनु
पनेछ ।
(ग) सूचक सं स्र्ाले उपदफा (2) बमोत्तजम जोत्तखम मूल्याङ्कन गदाथ जोत्तखमसं ग सम्बत्तन्त्धत सबै
पिहरूको ववश्लेषण गरी जोत्तखमको स्तर ननधाथरण गनुथ पनेछ ।

(घ) सूचक सं स्र्ाले यस दफा बमोत्तजम गरे को जोत्तखमको मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी सम्पुणथ वववरण,
सूचना तर्ा प्राप्त ननष्कषथ सम्बन्त्धी अनभलेख नलत्तखत रुपमा राख्नु पनेछ ।
(ङ) सूचक सं स्र्ाले उपदफा (2) बमोत्तजम गने जोत्तखमको मूल्याङ्कन आवनधक रुपमा गरी
त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावनधक गनुथ पनेछ ।
(च) सूचक सं स्र्ाले उपदफा (5) बमोत्तजमको अनभलेख सम्बत्तन्त्धत ननयमनकारी ननकाय र
ववत्तिय जानकारी इकाईलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(छ) सूचक सं स्र्ाले यस दफा बमोत्तजम पवहचान भएको जोत्तखमको

स्तर अनुरुप

ग्राहकपवहचान, व्यवस्र्ापन तर्ा जोत्तखमको न्त्यूननकरण गनथको लानग आवश्यक पने नीनतगत,
कायथववनधगत तर्ा ननयन्त्रात्मक व्यवस्र्ा नमलाई त्यस्तो व्यवस्र्ालाई समय समयमा
अद्यावनधक गनुथ पनेछ ।
(ज) सूचक सं स्र्ाले उपदफा (8) बमोत्तजमको नीनतगत, कायथववनधगत तर्ा जोत्तखम व्यवस्र्ापन
सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन भए नभएको सम्बन्त्धमा ननयनमत रुपमा अनुगमन गनुथ पनेछ ।
११. अनभलेख ब्यवस्र्ापन : (१) व्यवसायीले ऐनको दफा ७द.र ननयमावलीको ननयम १२ बमोत्तजम
तयार भएका वववरण, सूची, जानकारी, प्रनतवेदन, अनभलेख, सूचनाहरु व्यवसावयक सम्वन्त्ध अन्त्त्य भएको
वा कारोवार भएको नमनतले पाँच वषथ सम्म सुरत्तित राख्नुपनेछ ।उपरोि वववरणहरु आवश्यक परे को
वखत तत्काल उपलव्ध गराउन सवकने गरी ववद्युतीय माध्यममा समेत अनभलेख राख्नुपनेछ।यसरी
राखेको अनभलेख कानुनी कारवाहीको नसलनसलामा प्रमाण स्वरुप प्रयोग गनथ सवकने गरी दुरुस्त राख्नु
पनेछ।

(२) यस दफा बमोत्तजम रात्तखने अनभलेख एवककृत र ब्यवत्तस्र्त तवरले राख्नु पनेछ ।
(३) सूचक सं स्र्ाले आफ्नो कारोवार गनथ गराउन आफ्ना कमथचारी, पररवारका सदस्य वा अन्त्य
कुनै ब्यत्तिको बैँक खाता प्रयोग गनथ पाइने छै न ।

१२. ननरन्त्तर अनुगमन गने : सूचक सं स्र्ाले उच्च जोत्तखमयुि ग्राहक, वास्तववक धनी वा कारोवारका
सम्वन्त्धमा ऐनको दफा ७झ वमोत्तजम ननरन्त्तर अनुगमन गनुथ पनेछ ।
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१३. खास कारोबारमा ववशेष ध्यान ददनु पनेाः (१) सूचक सं स्र्ाले दे हायका कारोबारका सम्बन्त्धमा
ववशेष ध्यान ददनु पनेछ :–
(क) आनर्थक वा कानूनी उद्देश्य स्पि नदे त्तखने जवटल, ठू लो वा अस्वभाववक प्रवृत्तिको सबै
कारोबार,
(ख) सम्पत्ति

शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वविीय लगानी ननवारण सम्बन्त्धी

अन्त्तराथविय मापदण्डको पालना नगने वा आंत्तशक रुपमा मार पालना गने भनी
पवहचान

भएको

ु को व्यत्ति, सं स्र्ा वा कानूनी प्रबन्त्ध व्यावसावयक सम्बन्त्ध
मुलक

वा कारोबार, वा
(ग) ववभागले तोवकददएको अन्त्य कारोबार ।
१४. सीमा कारोवारको वववरण : ऐनको दफा १०क. वमोत्तजम कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक
पटक गरी एक ददनमा रु १० लाख रुपैयाँ भन्त्दा वढी रकमको कारोवार गरे मा त्यस्तो कारोवारको

वववरण कारोवार भएको नमनतले पन्त्र ददन नभर अनुसूची-1 बमोत्तजमको ढाँचामा सूचक सं स्र्ाले वविीय
जानकारी ईकाइमा उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
१५. शंकास्पद कारोबारको प्रनतवेदन ददनु पनेाः

(१) ऐनको दफा ७ध. बमोत्तजम सूचक सं स्र्ाले

ग्राहक, कारोवार वा सम्पत्तिको सम्वन्त्धमा दे हायको अवस्र्ा ववद्यमान भएमा अनुसूची –2 बमोत्तजमको
ढाँचामा शंकास्पद कारोबार सम्बन्त्धी प्रनतवेदन तयार गरी तीन ददननभर वविीय जानकारी इकाई समि
पेश गनुथ पनेछ।

(क) कुनै सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्त्धी
कसूर वा अन्त्य कसूरसं ग सम्बत्तन्त्धत भएको शङ्का लागेमा वा शङ्का गनुथ पने मनानसब आधार
भएमा, वा

(ख) कुनै सम्पत्ति आतङ्ककारी कायथ, आतङ्ककारी व्यत्ति वा आतङ्ककारी सं गठन वा आतङ्कवादी

कृयाकलापमा वविीय लगानीसं ग सम्बत्तन्त्धत वा जोनडएको वा त्यस्तो कायथमा वा त्यस्तो व्यत्ति
वा सं गठनवाट प्रयोग हुन सक्ने शङ्का लागेमा वा शङ्का गनुथ पने मनानसब आधार भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोत्तजम प्रनतवेदन तयार गदाथ वविीय जानकारी इकाईले जारी गरे को मापदण्डलाई
आधार मान्नुपनेछ ।

(३) अनुसन्त्धान गने ननकायले अनुसन्त्धानको नसलनसलामा कुनै व्यत्ति वा सं स्र्ाको वववरण वा सूचना
माग गरे को अवस्र्ामा सूचना उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
(४) सूचक सं स्र्ाले शंकास्पद कारोबार तर्ा गनतववनध पवहचान गने सूचक तयार गरी लागू गनुथ पनेछ
र त्यस्ता सूचक समय–समयमा अद्यावनधक गनुथ पनेछ ।
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1६.वविीय जानकारी इकाईको ननदे शन पालना गनुप
थ नेाः सूचक सं स्र्ाले वविीय जानकारी इकाईले
जारी गरे को कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) र शंकास्पद कारोबार सम्बन्त्धी ननदे शन तर्ा मागथदशथनको
पालना गनुप
थ नेछ ।
1७. सूचनाको गोपननयता: (१) सूचक सं स्र्ा, सूचक सं स्र्ाका पदानधकारी, कमथचारी तर्ा अन्त्य सम्वद्ध
ब्यत्तिहरुले ऐन, ननयमावली तर्ा यस ननदे शन वमोत्तजम तयार गररएको प्रनतवेदन, कागजात, अनभलेख,
वववरण, सूचना वा जानकारी प्रचनलत कानून बमोत्तजम गोप्य राख्नु पनेछ ।
(२) सूचक सं स्र्ाले सीमा तर्ा शंकास्पद कारोवारको प्रनतवेदन वविीय जानकारी इकाई, ननयमनकारी
ननकाय वाहे क अन्त्य कसैलाई ददन पाईने छै न । तर त्यस्ता प्रनतवेदनमा उल्लेख भएका ब्यत्तिको

नाम नामेसी वाहेक सं ख्या, रकम, प्रकार, प्रकृनत आदद वारे मा सम्वत्तन्त्धत ननकायलाई जानकारी ददन यस
दफाले बाधा पुयाथएको माननने छै न ।

(३) ऐनको दफा ३७ वमोत्तजम बचाउ हुने अवस्र्ामा बाहे क कसै ले ग्राहक वा अन्त्य कुनै व्यत्तिलाई
कुनै प्रनतवेदन, कागजात, अनभलेख, वववरण, सूचना वा जानकारी उपलव्ध गराएको पाइएमा ऐनको
दफा ४४क

बमोत्तजम सजाय हुनेछ ।

1८. आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको व्यवस्र्ा गनुथ पनेाः (१) ऐन, ननयमावली र यो ननदे शन बमोत्तजम
सूचक सं स्र्ाले पूरा गनुप
थ ने दावयत्व प्रभावकारीरुपमा पूरा गनथ, गराउन आवश्यक नीनत, कायथववनध,
ननयन्त्रण प्रणाली, जनशत्ति, साधन स्रोतको समुत्तचत व्यवस्र्ा नमलाउने त्तजम्मेवारी सम्बत्तन्त्धत सूचक
सं स्र्ाको हुनेछ ।

(२) सूचक सं स्र्ाले ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३) बमोत्तजम व्यवस्र्ापन स्तरको सम्पकथ ब्यत्ति
तोक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोत्तजम तोवकएका ब्यत्तिको नाम, र्र, ठे गाना, फोन नं, इमेल, योग्यता लगायतका
वववरण ववभागमा तर्ा वविीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पनेछ । ननजको वववरण पररवतथन भएमा
सोको जानकारी समेत पन्त्र ददन नभर ववभाग तर्ा वविीय जानकारी इकाईमा पेश गनुथ पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोत्तजम ननयुि सम्पकथ ब्यत्तिले ऐनको दफा ७त. को उपदफा (४) मा उत्तल्लत्तखत
काम, कतथव्य र अनधकारका अनतररि दे हाय बमोत्तजमको त्तजम्मेवारी समेत पूरा गनुथ पनेछाः–
(क) ऐन, ननयमावली र यस ननदे शन बमोत्तजमको कायथ प्रभावकारी रुपमा कायाथन्त्वयन गने
गराउने ,

(ख) आफ्नो कायथ सम्पादन गनथ अन्त्य शाखा वा पदानधकारीसँग आवश्यक जुनसुकै कागजात,
वववरण वा सूचना सरल तररकाले जुनसुकै बखत प्राप्त गनथ सक्ने,
(५) ऐन, ननयमावली र यो ननदे शन कायाथन्त्वयन गने नसलनसलामा माग गरे को आवश्यक सूचना, जानकारी,
कागजात, अनभलेख वा वववरण उपलब्ध नगराउने सम्बत्तन्त्धत सूचक सं स्र्ाका पदानधकारी वा
कमथचारीलाई सम्पकथ ब्यत्तिले कारबाहीको नसफाररश गनुथ पनेछ र सो नसफाररश बमोत्तजम सम्बत्तन्त्धत
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सूचक सं स्र्ाले कारबाही गनुथ पनेछ । त्यसरी गरे को कारबाहीको जानकारी ववभाग र वविीय जानकारी
इकाईलाई समेत गराउनु पनेछ ।
(६) सूचक सं स्र्ाले ऐनको दफा ७त. को उपदफा (१) बमोत्तजम आन्त्तररक नीनत तर्ा कायथववनध
बनाई लागू गदाथ त्यस्तो नीनत तर्ा कायथववनधमा कमथचारीको त्तजम्मेवारी तर्ा कायथ ववभाजन, जोत्तखम
मूल्याङ्कन प्रणालीको आधार तर्ा पद्धती, जोत्तखममा आधाररत ग्राहक पवहचान, अद्यावनधक तर्ा अनुगमन
प्रणाली, अस्वभाववक तर्ा शंकास्पद कारोबारको पवहचान गने पद्घती र सोको आधार, ऐनको पररच्छे द–
६ख. र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्त्डररङ्ग) ननवारण (सूचीकृत व्यत्ति, समूह वा सं गठनको सम्पत्ति
वा

कोष रोक्का) ननयमावली, २०७० मा उल्लेख भए बमोत्तजमका दावयत्व पूरा गने प्रभावकारी पद्घती

र ऐन, ननयमावली र यो ननदे शन प्रभावकारी रूपमा पालना गनथ आवश्यक पने अन्त्य नबषय समेत
समावेस गनुथ पनेछाः
१९. मान्त्यताको पालना : सूचक सं स्र्ाले ऐन, ननयमावली तर्ा यस ननदे शनको अनुकुल हुने गरी
सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी वियाकलापमा वविीय लगानी सम्बन्त्धी प्रणालीको व्यवस्र्ापन गदाथ

सोसँग सम्बत्तन्त्धत Financial Action Task Force ( FATF), FATF Style Regional Bodies (FSRB),
बहुमल्ु य धातु तर्ा वस्तुसंग सम्वत्तन्त्धत राविय वा अन्त्तराथविय सं स्र्ा वा यस सम्बन्त्धमा अध्ययन

अनुगमन गने अन्त्तराथविय सं स्र्ाले प्रकाशन गरे को अध्ययन तर्ा प्रनतवेदनलाई समेत आधार नलन
सक्नेछ ।
२०.प्रनतवेदन ददनुपने: (1) सूचक सं स्र्ाले यो ननदे शन बमोत्तजम सम्पादन गरे का कायथहरूको बावषथक

/ अधथ बावषथक प्रनतवेदन अनुसूची –3 को ढाँचामा उि अवनध व्यनतत भएको सात ददननभर ववभागमा
पठाउनु पनेछ।

(2) ववभागले सूचक सँस्र्ाको आवश्यिा अनुसार अनुगमन गनथ सक्नेछ ।

(3) उपदफा (2) बमोत्तजम अनुगमनमा ववभागलाई सहयोग गनुथ सूचक सँस्र्ाको कतथब्य हुनेछ ।
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पररच्छे द ४
ववववध
२१. कारवाही तर्ा सजाय : (१) ऐन, ननयमावली तर्ा यस ननदे शनका व्यवस्र्ाको प्रभावकारी
कायाथन्त्वयन नगने सूचक सं स्र्ा र त्यस्तो सूचक सं स्र्ाका कमथचारी तर्ा पदानधकारीहरुलाई ऐन

बमोत्तजम उल्लघंनको मारा र सोबाट पनथ सक्ने प्रणालीगत प्रभावको आधारमा ऐनको दफा ७फ.
बमोत्तजम ववभागले गने कारबाहीको सामान्त्य आधार दे हाय बमोत्तजम हुनेछाः
ि.सं . पालना नभएको व्यवस्र्ा
१

कारबाहीको प्रकार

ऐनको दफा ७त. बमोत्तजमको नीनत तर्ा

१ पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

कायथववनध नबनाएमा

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

गने ।

३. तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ दे त्तख गाम्भीयथका
आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद

खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
२

ऐनको दफा ७क .बमोत्तजम ग्राहकको

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

पवहचान सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

नभएमा

३. तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका

गने ।

आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
3

ऐनको दफा ६ ववपरीत बेनामी वा

गाम्भीयथका आधारमा दश लाख रुपैयाँदेत्तख एक करोड

काल्पननक नाममा कारोबार गरे को

रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

पाइएमा
4

ऐनको पररच्छे द ६ख. को व्यवस्र्ा

1.पवहलो पटक दश लाख रुपैयाँ

जररबाना गने,

पालना भएको नपाइएमा

2.दोस्रो पटक बाट दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका
आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्म जररबाना

5

गने ।

ऐनको दफा ७ख. बमोत्तजम उच्चपदस्र्

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

व्यत्तिको पवहचान हुने प्रणालीको

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

व्यवस्र्ा नभएमा

गने ।

३. तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका
आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
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6

ऐनको दफा ७ग. बमोत्तजम वास्तववक

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

धनीको पवहचान गने तर्ा पवहचान

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

अद्यावनधक गने व्यवस्र्ा नभएमा

३. तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका

गने

आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
7

ऐनको दफा ७घ. बमोत्तजम जोत्तखम

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

व्यवस्र्ापन भएको नपाइएमा

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका
आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

३. तेस्रो पटक पचास लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका
आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
8

ऐनको दफा ७झ. बमोत्तजम ननरन्त्तर

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

अनुगमन सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा नभएमा

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

गने

३. तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका
आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
9

ऐनको दफा ७ध.बमोत्तजम नसमा वा

ऐनको दफा १० को उपदफा (७) बमोत्तजम वविीय

शङ्कास्पद कारोबार प्रनतवेदन समयमा

जानकारी इकाईले दश लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३)

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

बमोत्तजम कायाथन्त्वयन अनधकारी ननयुि

२. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

नगरे को वा ब्यवसायीले ननदे शनको दफा

३. तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका

नपठाएमा
10

गनथसक्ने ।

२२ को उपदफा (२) बमोत्तजम कतथव्य

आधारमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

गने ।
गने ।

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद

पूरा गरे को नपाइएमा

खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
11

ऐनको दफा १०क. बमोत्तजम नसमा

1.पवहलो पटक दश लाख दे त्तख पचास लाख रुपैयाँसम्म

कारोबारको पवहचान गने प्रणाली नभएमा

जररबाना गने,

ँ ा न.ँ 1 बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
2. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।
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12.

सञ्चालक सनमनत वा त्यस्तै सनमनत वा

1.पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने,

पदानधकारीले गनुप
थ ने समीिा नगरे मा

2. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

गने ।

3. तेस्रो पटक बाट दश लाख दे त्तख गाम्भीयथका आधारमा
पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गने,

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4.त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।

13.

तोवकएका वववरणहरुको अनभलेख

1.पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने,

नरात्तखएमा वा तोवकएको समयसम्म

2. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

सुरत्तित नरात्तखएमा

3. तेस्रो पटकबाट दश लाख दे त्तख गाम्भीयथका आधारमा

गने ।

पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गने,

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4.त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।

१4

तोवकएका वववरणहरुको अनभलेख

१. पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने

नरात्तखएमा वा तोवकएको समयसम्म

२. दोस्रो पटक एक लाख रुपैयाँ जररबाना

सुरत्तित नरात्तखएमा

३. तेस्रो पटक दुई लाख रुपैयाँदेत्तख गाम्भीयथका
आधारमा दश लाख रुपैयाँसम्म जररबाना

१5

गने ।
गने ।

ऐन, ननयम, ननदे शनमा उल्लेख भएका

1.पवहलो पटक नलत्तखतरुपमा सचेत गराउने,

अन्त्य ववषयको पालना नभएमा

2. दोस्रो पटक दश लाख रुपैयाँ जररबाना

गने ।

3. तेस्रो पटकबाट दश लाख दे त्तख गाम्भीयथका आधारमा
पचास लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गने,

ँ ा न.ँ ३ बमोत्तजम जररबाना सवहत दताथ
4. त्यसपनछ बुद
खारे जीसम्मका कारवाही गने ।

(१) ववभागले उपदफा (१) बमोत्तजम कारबाही तर्ा सजाय गदाथ सफाई पेश गने मनानसव मौका
ददनुपनेछ।
२२. सूचक सं स्र्ाको दावयत्व: यस ननदे शनमा उल्लेख नभएका तर ऐन तर्ा ननयमावलीमा उल्लेख
गररएका ववषयमा ऐन तर्ा ननयमावली बमोत्तजम व्यवसायीले आफ्नो काम, कतथब्य र दावयत्व पूरा गनुथ
गराउनु पनेछ ।
२३.व्याख्या गने अनधकार: (१) यो ननदे शनको व्याख्या गने अनधकार ववभागका महाननदे शकमा
रहनेछ।

(२) यस ननदे शनको व्यवस्र्ामा आवश्यकता अनुसार ववभागले पररमाजथन
गनथ सक्नेछ ।
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अनुसूची –1

( दफा १४ सँग सम्बत्तन्त्धत)
सूचक सं स्र्ाले वविीय जानकारी इकाईमा पेश गने नसमा कारोबार वववरण/प्रनतवेदनको सामान्त्य ढाँचा
सूचक सं स्र्ाको नामाः
ि.सं .

ग्राहकको

नाम तर्ा
ठे गाना

(व्यत्ति

तर्ा सं स्र्ा
समेत)

पेशा

व्यवसाय

कारोबार

कारोवार

स्र्ान

(मुख्य वा

नमनत

धातु वा
वस्तुको
प्रकार

शाखा

खररद/
नबवि

कारोबार
रकम

रकम
को

कैवफयत

श्रोत

कायाथलय)

वववरण पेश गनेको हस्तािराः

(कायाथन्त्वयन अनधकृत/आनधकाररक प्रनतनननध )
नाम:
पदाः
फोन :
इमेलाः
पयाक्साः
नमनत M
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Suspicious Transaction Report (STR)
A. Reporting Institution :
1.

Name of the Institution/Branch:

B. Details of Customer :
1.

2

a. Name of the Customer:

a.

b. Suspected beneficial Owner:

b.

a.

Permanent Address:

a.

b.

Present Address:

b.

3.

Profession :

4.

Nationality:

5.

Other business (if any):

a.

6.

a. Citizen No./ PP No. / other ID No./ b.
Regd.No.
c.
b. Issue Date and Place
a.
c. Issuing Agency/Authority

7.

a.
b.
c.
d.
e.

Father' Name:
Mother’s Name:
Spouse Name:
Grand Father:
Chairman/MD/Proprietor:

b.
c.
d.
e.

8.

Date of birth (Natural Person)/
Date of establishment(Legal Person):
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C. Reasons for considering the transaction(s) as unusual/suspicious?
•

Summary of suspicious activities

•

Analysis or Examination

•

Possible Linkage

D. Suspicious Activity Information/Typology:
Summarize characterization of suspicious activity/please specify the typologies (As per Act and
FATF Guideline):
a.

Corruption/Gratuity

e.

False statement

i.

Structuring

b.

Cheque fraud

f.

debit/credit or other j.
card fraud

Mysterious
Disappearance/behavior

c.

Tax evasion

g.

Identity Theft

k.

Counterfeit instrument

d.

Loan fraud

h.

Terrorist Financing

L

Misuse of Position or Self

Others (Please Specify): ……………………………………………………..
E. Has the Institution taken any action in this context? Give details.
Signature (Compliance Officer or Authorized Officer) :
Name :
Designation:
Phone :

Date:
Email:

Fax:
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सूचक सं स्र्ाको
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u|fxs ;+Vof
klxrfg cBfjlws ePsf u|fxssf] ;+Vof
klxrfg cBfjlws x'g g;s]sf u|fxssf]
;+Vof
klxrfg k"/f gePsf sf/0f ;DaGw cGTo
ul/Psf u|fxssf] ;+Vof
pRr hf]lvddf k/]sf u|fxssf] ;+Vof
dWod hf]lvddf k/]sf u|fxssf]] ;+Vof
Go"g hf]lvddf k/]sf u|fxssf] ;+Vof
j[xt\ klxrfg ul/Psf u|fxssf]] ;+Vof
pRr kb:y kbflwsf/Lsf] ;+Vof
jf:tljs wgL klxrfg ul/Psf u|fxssf]
;+Vof
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z+sf:kb sf/f]af/ k|ltj]bgsf] ;+Vof
Ifdtf clej[l4
-s_ kbflwsf/L
-v_ sd{rf/L
-u_ ;+:yfut k|0ffnL

-u_ pQm cjlwdf ul/Psf k|d'v ultljlw tyf r'gf}tLM
-3_ cfufdL sfo{ of]hgfM
ljj/0f k]z ug]{sf] x:tfIf/M
-sfof{Gjog clws[t÷cflwsfl/s k|ltlglw _
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kbM
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