नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग
सम्पत्ति

शुद्धीकरण तर्ा आतंकवादी क्रियाकलापमा ववत्तीय लगानी वनवारण सम्वन्त्धमा आन्त्तररक राजस्व
ववभागवाट स्वीकृ त अवकाशकोषलाई जारी गररएको वनदेशन,२०७६

प्रस्तावना
सम्पत्ति

शुद्धीकरण तर्ा आतंकवादी क्रियाकलापमा ववत्तीय लगानी सम्वन्त्धी कसुर वनवारण गने सम्वन्त्धमास्वीकृ त

अवकाशकोषको काम कारवाहीलाई र्प ब्यववस्र्त तर्ा वनयमन गनथ वाञ्छनीय भएकोले सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी
लाउन्त्डररङ्ग) वनवारण ऐन २०६४को दफा७न को उपदफा (२) बमोवजम नेपाल सरकारको वमवत २०७५।०७।२५
को वनणथयानुसारआन्त्तररक राजस्व ववभागलाई वनयमनकारी वनकाय तोक्रकएको हुदााँ सोवह ऐनको दफा ७प को उपदफा
(२) ले क्रदएको अवधकार प्रयोग गरी ववभागवाट यो वनदेशन जारी गररएको छ ।
पररच्छेद–१
प्रारवम्भक
१. संविप्त नाम र प्रारम्भ
(१) यस वनदेशनको नाम “स्वीकृ त अवकाशकोषलाई जारी गररएको वनदेशन, २०७६”रहेको छ ।
(२) यो वनदेशन २०७६ पौष १गते देवि लागू हुनेछ ।
(३) यो वनदेशन ववभागवाट स्वीकृ ती प्रदान गररएका अवकाशकोषहरुको हकमा लागू हुनेछ ।
२.पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस वनदेशनमा,–
(क)“ऐन”भन्नाले सम्पवत्त शुद्धीकरण(मनी लाउन्त्डररङ्ग) वनवारण ऐन,२०६४ सम्झनु पछथ ।
(ि) “वनयमावली”भन्नाले सम्पवत्त शुद्धीकरण(मनी लाउन्त्डररङ्ग)वनवारण वनयमावली, 2०७३सम्झनु पछथ ।
(ग) “ववत्तीय जानकारी इकाई”भन्नाले ऐनको दफा ९ बमोवजमको ववत्तीय जानकारी इकाई सम्झनु पछथ ।
(घ)“कोष”भन्नाले ववभागवाट स्वीकृ त अवकाशकोषलाई जनाउाँ छ ।
(ङ)“कमथचारी ”भन्नाले कोष कट्टी रकम कोषमा दाविला गने कमथचारी मजदुर तर्ा कामदार समेतलाई जनाउाँ छ ।
(च) “ववभाग”भन्नाले आन्त्तररक राजस्व ववभाग सम्झनु पछथ ।
३.नीवत तर्ा कायथवववध बनाई लागू गने
१) कोषले ऐनको दफा ७ त को उपदफा (१) बमोवजम नीवत तर्ा कायथवववध बनाई लागू गदाथ सोवह दफाको उपदफा
(२) मा तोक्रकएका ब्यवस्र्ाहरुका अवतररक्त देहायका ववषयहरुलाइथ समेत आवश्यकता अनुसार समावेश गनुथपनेछ ।
क) जोविम मूलयांकन प्रणालीको आधार तर्ा पद्धवत,
ि) जोविममा आधाररत कमथचारीतर्ा लगानीको पवहचान, सोको अद्याववधक ब्यवस्र्ा र अनुगमन प्रणाली,
ग) ऐनको पररच्छेद ६ि र सम्पवत शुद्धीकरण(मवन लाउन्त्डररङ्ग) वनवारण (सूचीकृ त ब्यवक्त, समूह वा संगठनको
सम्पवत्त वा कोष रोक्का) वनयमावली, २०७० बमोवजमका कायथ सम्पन्न गने पद्धवत .
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पररच्छेद २
कमथचारी पवहचान तर्ा सम्पुवि सम्वन्त्धी ब्यवस्र्ा
४. कमथचारीको पवहचान तर्ा सम्पुवि गने
१) कोषले ऐनको दफा ७ क र वनयमावलीको वनयम ४ तर्ा ५ बमोवजम कमथचारीको पवहचान तर्ा सम्पुवि गनुथपनेछ
।
२) वनयमावलीको वनयम ६ को उपवनयम १ बमोवजम आवश्यकता एवं जोविम अनुसार वावस्तवक धनीको समेत
पवहचान गनुथ पनेछ ।
(३) कमथचारीको पवहचान तर्ा सोको सम्पुवि अनुसच
ू ी–१ बमोवजम गनुथ पनेछ । ऐन, वनयमावली तर्ा यस वनदेशन
बमोवजम कमथचारीको पवहचान तर्ा सम्पुवि गदाथ र्प कागजात तर्ा वववरण वलन आवश्यक देविएमा सो समेत वलनु
पनेछ ।
(४)कमथचारीको पवहचान लगायत अन्त्य काम गदाथ ऐनको पररच्छेद ६ि.तर्ा सम्पवत्त शुद्धीकरण (मवन लाउन्त्डररङ्ग)
वनवारण (सूचीकृ त व्यवक्त, समूह वा सङ्गठनकोसम्पवत्त वा कोष रोक्का) वनयमावली, २०७० मा उवललवित
व्यवस्र्ाको प्रभावकारी पालना भएको कु राको सुवनवित गनुथपनेछ ।
५.जोविममा आधाररत उच्च पदस्र् ब्यवक्तहरु पवहचान
(१) कोषले ऐनको दफा ७ि. बमोवजम उच्चपदस्र् व्यवक्त पवहचान वा यक्रकन गनथ देहाय बमोवजमका उपाय समेत
अवलम्वन गनुथपनेछ ।
(क उच्चपदस्र् व्यवक्तहरुको वववरण वनयवमत रुपमा अद्याववधक गने,
(ि) उच्चपदस्र् व्यवक्त र्पघट भएको अवस्र्ामा तत्काल पवहचान गने,
(ग) उच्च पदस्र् व्यवक्तको पररवार र सम्वद्ध व्यवक्त पवहचान गने
(घ) उच्च पदस्र् व्यवक्तको पक्रदय हैवसयत र संलग्नता बमोवजमको जोविम पवहचान गने ।
(२) उच्च पदस्र् व्यवक्तको पवहचान गदाथ देहाय बमोवजमको प्रक्रिया अवलम्बन गनथ सक्रकनेछाः–
(क) कमथचारीबाट सूचना वलने,
(ि) सावथजवनक रुपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गने,
(ग) सामावजक सन्जालमाउपलब्ध सूचनाहरुको ववश्लेषण गने,
(३) उच्च पदस्र् व्यवक्तको अवभलेि वनज पदवाट अवकाश वा मुक्त भएको वमवतले पााँचवषथसम्म सुरवित राख्नुपनेछ ।
६. लगानीको िेर पवहचान
(१) कोषले ववत्तीय लगानीको िेर पवहचान गदाथ ऐन बमोवजमको जोविमको ब्यवस्र्ापन गनुथपनेछ ।
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७. जोविम ब्यवस्र्ापन
(१) कोषले ऐनको दफा ७ घ वमोवजम जोविमको पवहचान,मुलयांकन तर्ा व्यवस्र्ापन गदाथ देहायको आधारमा
गनुथपनेछ ।
(क) राविय तर्ा िेरगत जोविम मुलयांकन सम्वन्त्धी प्रवतवेदन,
(ि) सम्पवत्त शुद्धीकरणतर्ा आतङ्कवादीक्रियाकलापमा ववत्तीय लगानी सम्बन्त्धमा कु नै प्रवतवित अन्त्तराथविय संस्र्ाले
गरेको अध्ययन तर्ा अनुसन्त्धानको प्रवतवेदन,
(ग) व्यावसावयक सम्वन्त्धको प्रकृ वत, उद्देश्य र अववध,
(२) कोषले जोविमको ब्यवस्र्ापन गदाथ देहायका वबषयमा ध्यान क्रदनु पनेछ
(क) जोविमलाई उच्च,मध्यम, न्त्यून तर्ा जोविमको विश्लेषणकाआधारमावगीकरण गने,
(ि) जोविम मुलयाङ्कन तर्ा सोको वलवित अवभलेि अद्याववधक राख्ने,
(ग) त्यस्तो अवभलेि ववभाग र अन्त्य सम्बद्ध वनकायले माग गरेमा शीघ्र उपलब्ध गराउनु पने,
पररच्छेद ३
वजम्मेवारी
८. वनरन्त्तर अनुगमन गने
(१) कोषले ऐनको दफा ७ झ वमोवजम कमथचारी र लगानीका सम्वन्त्धमा जोविमसापेि हुने गरीवनरन्त्तर अनुगमन
गनुथपनेछ ।
९.शंकास्पद कारोबारको प्रवतवेदन क्रदनु पनेाः
(१) कोषले ऐनको दफा ७ध.बमोवजमको कु नै अवस्र्ाववद्यमान भएमा कोषलेअनुसच
ू ी–२ बमोवजमको ढााँचामा
शंकास्पद कारोबार सम्बन्त्धी प्रवतवेदन तयार गरी तीन क्रदनवभर ववत्तीय जानकारी इकाई समि पेश गनुथ पनेछ,
(२) उपदफा (१) बमोवजम प्रवतवेदन तयार गदाथ ववत्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको मापदण्डलाई आधार
मान्नुपनेछ ।
(३)अनुसन्त्धान गने वनकायले अनुसन्त्धानको वसलवसलामा कु नै व्यवक्त वा संस्र्ाको वववरण वा सूचना माग गरेको
अवस्र्ामा वा शंकास्पद देविने नयााँ तथ्य वा ववषय जानकारी प्राप्त गरेमा सो समेत ववत्तीय जानकारी इकाईलाई
अवतररक्त सूचनाको रुपमा जानकारी क्रदन सक्रकने छ ।
(४) कोषले शंकास्पद कारोबार तर्ा गवतवववध पवहचान गने सूचक तयार गरी लागू गनुथ पनेछ र त्यस्ता सूचक समय–
समयमा अद्याववधक गनुथ पनेछ ।
१०.ववत्तीय जानकारी इकाईको वनदेशन पालना गनुप
थ नेाः
कोषले ववत्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको वनदेशन तर्ा मागथदशथनको पालना गनुथपनेछ ।
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११. सूचनाको गोपवनयता
(१) कोष, कोषका पदावधकारी,कमथचारी तर्ा अन्त्य सम्वद्ध ब्यवक्तहरुले ऐन, वनयमावली तर्ा यस वनदेशन वमोवजम
तयार गररएको प्रवतवेदन, कागजात, अवभलेि, वववरण, सूचना वा जानकारी प्रचवलत कानून बमोवजम गोप्य राख्नु
पनेछ ।
(२) कोषले शंकास्पद कारोवारको प्रवतवेदन ववत्तीय जानकारी ईकाइ वाहेक अन्त्य कसैलाई क्रदन पाईने छैन । तर
त्यस्ता प्रवतवेदनमा उललेि भएका ब्यवक्तको नाम नामेसी वाहेक संख्या, रकम,प्रकार, प्रकृ वत आक्रद वारेमा प्रचवलत
कानून बमोवजम अवधकार प्राप्त वनकायलाई जानकारी क्रदन यस दफाले बाधा पुयाथएको मावनने छैन ।
(३)कु नै ब्यवक्तलेकमथचारी वा अन्त्य कु नै व्यवक्तलाई कु नै प्रवतवेदन,कागजात,अवभलेि,वववरण,सूचना वा जानकारी
उपलव्ध गराएको पाइएमा ऐनको दफा ३७ वमोवजम बचाउ हुने अवस्र्ामा बाहेक अन्त्य अवस्र्ामा दफा ४४क को
उपदफा ४ वमोवजम सजाय हुनेछ ।
१२. आन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको व्यवस्र्ा गनुथ पनेाः
(१) कोषले ऐन, वनयमावली र यो वनदेशनबमोवजम पूरा गनुथपने दावयत्व प्रभावकारीरुपमा पूरा गनथ, गराउन आवश्यक
नीवत, कायथवववध, वनयन्त्रण प्रणाली, जनशवक्त, साधन स्रोतको समुवचत व्यवस्र्ा वमलाउने वजम्मेवारी सम्बवन्त्धत कोष,
संचालक सवमवत, ब्यवस्र्ापन सवमवत वा त्यस्तै प्रकृ वतको अन्त्य सवमवत वा ब्यवक्तको हुनेछ ।
(२) कोषले ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३) बमोवजमव्यवस्र्ापनस्तरको कायाथन्त्वयन अवधकारी तोक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम तोक्रकएका कायाथन्त्वयन अवधकारीको नाम, र्र, ठे गाना,फोन नं, इमेल, योग्यता,लगायतका
वववरण ववभागमा तर्ा ववत्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पनेछ । वनजको वववरण पररवतथन भएमा सोको जानकारी
समेत ववभाग तर्ा ववत्तीय जानकारी इकाईमा पेश गनुथ पनेछ ।
(४)उपदफा (२) बमोवजम वनयुक्त कायाथन्त्वयन अवधकारीले ऐनको दफा ७त. को उपदफा (४) मा उवललवित काम,
कतथव्य र अवधकारका अवतररक्तदेहाय बमोवजमको वजम्मेवारी समेत पूरा गनुथ पनेछाः–
(क) ऐन, वनयमावली र यस वनदेशन बमोवजमको कायथ प्रभावकारी रुपमा कायाथन्त्वयन गने गराउने ,
(ि) ऐन, वनयमावली र यो वनदेशन बमोवजमको कायथ प्रभावकारी रूपमा गनथ नीवत, कायथवववध र प्रणालीको मस्यौदा
तयार गरी पेश गने,
(ग) आफ्नो कायाथलयका पदावधकारी,कमथचारी र अन्त्य ब्यवक्तबाट ऐन, वनयमावली र यो वनदेशन बमोवजम प्राप्त
शंकास्पद वा अस्वभाववक कारोबार सम्बन्त्धी सूचना प्राप्त गरी जााँचबुझ गने,
(घ) आफ्नो कायथ सम्पादन गनथ अन्त्य शािा वा पदावधकारीसाँग आवश्यक जुनसुकै कागजात,वववरण वा सूचना सरल
तररकाले जुनसुकै बित प्राप्त गनथ सक्ने ,
(ङ) सरोकारवालाहरुबाट ऐन, वनयमावली र यो वनदेशन पालना भए नभएको अनुगमन गरी प्रवतवेदन पेश गने ।
(५) कायाथन्त्वयन अवधकारीले ऐन, वनयमावली र यो वनदेशनकायाथन्त्वयन गने वसलवसलामा माग गरेको आवश्यक
सूचना, जानकारी, कागजात, अवभलेि वा वववरण उपलब्ध नगराउने सम्बवन्त्धत कोषका पदावधकारी वा कमथचारीलाई
कारबाहीको वसफाररश गनुथ पनेछ र सो वसफाररश बमोवजम सम्बवन्त्धत कोषले कारबाही गनुथ पनेछ । त्यसरी गरेको
कारबाहीको जानकारी ववभाग र ववत्तीय जानकारी इकाईलाई समेत गराउनु पनेछ ।
(६)ऐन, वनयमावली र यस वनदेशनको पालनालाई प्रभावकारी एंव पररणाममुिी बनाउनका लावग कोषले संस्र्ागत
िमता अवभवृवद्धका अवतररक्त व्यवस्र्ापन र कमथचारीहरूलाई अवभमुविकरण वा तावलमको व्यवस्र्ा वमलाउनु पदथछ
।
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१३. मान्त्यताको पालना
(१) कोषले ऐन, वनयमावली तर्ा यस वनदेशनको अनुकुल हुने गरी सम्पवत्त शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी
क्रियाकलापमा ववत्तीय लगानी सम्बन्त्धी प्रणालीको व्यवस्र्ापन गदाथ सोसाँग सम्बवन्त्धत Financial Action Task
Force( FATF),FATF Style Regional Bodies (FSRB), अवकाशकोषसंग सम्ववन्त्धत राविय वा अन्त्तराथविय
संस्र्ावा यस सम्बन्त्धमा अध्ययन अनुगमन गने अन्त्तराथविय संस्र्ाले प्रकाशन गरेको अध्ययन तर्ा प्रवतवेदनलाईसमेत
आधार वलनसक्नेछ ।
१४. अवभलेि ब्यवस्र्ापन
(१)

कोषले

ऐनको

दफा

७द.र

वनयमावलीको

वनयम

१२

बमोवजम

तयार

भएका

वववरण,सूची,जानकारी,प्रवतवेदन,अवभलेि,सूचनाहरु ब्यवसावयक सम्वन्त्ध अन्त्त्य भएको वा कारोवार भएको वमवतले
पााँच वषथ सम्म सुरवित राख्नुपनेछ । सार्ै, उपरोक्त वववरणहरु आवश्यक परेको वित तत्काल उपलव्ध गराउन सक्रकने
गरी ववद्युतीय माध्यममा समेत अवभलेि राख्नुपनेछ । यसरी रािेको अवभलेि कानुनी कारवाहीको वसलवसलामा
प्रमाण स्वरुप प्रयोग गनथ सक्रकने गरी दुरुस्त राख्नु पनेछ ।
(२) यस दफा बमोवजम राविने अवभलेि एक्रककृ त र ब्यववस्र्त तवरले राख्नु पनेछ ।
१५.प्रवतवेदन तर्ा परीिण
(१) कोषले यो वनदेशन बमोवजम सम्पादन गरेका कायथहरूको बार्षथक प्रवतवेदन अनुसच
ू ी–३ को ढााँचामा उक्त अववध
व्यवतत भएको एक मवहना वभर ववभागमा पठाउनु पनेछ ।
(२) कोषलेसम्पवत्त शुद्धीकरण तर्ा आतङ्कवादी कायथमा ववत्तीय लगानी वनयन्त्रण सम्बन्त्धी प्रचवलत कानून बमोवजम
भए गरेका काम कारबाहीको मूलयाङ्कन, लेिापरीिण लगायत अन्त्य संपरीिण गने व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ ।
१६.कारवाही तर्ा सजाय
(१) ऐन, वनयमावली तर्ा यस वनदेशनका व्यवस्र्ाको प्रभावकारी कायाथन्त्वयन नगने कोष र त्यस्तो कोषका कमथचारी
तर्ा पदावधकारीहरु लाई ऐन वमोवजम कारवाही हुनेछ ।
(२)उपदफा (१) बमोवजम कारबाही गदाथ ववभागले कम्तीमा पन्त्र क्रदनको समय क्रदई ऐनको दफा ७फ. को उपदफा
(५) बमोवजम स्पिीकरण सोध्नेे ।
(३)उपदफा (२) बमोवजम सोवधएको स्पिीकरणको जवाफ नक्रदएमा वा क्रदएको जवाफ वचत्तबुझ्दो नभएमा वा ऐन,
वनयमावली तर्ा यस वनदेशनको पालना नभएको अवस्र्ामा उललघंनको मारा र सोबाट पनथ सक्ने प्रणालीगत
प्रभावको आधारमा ऐनको दफा ७फ. बमोवजम ववभागले देहायको एक वा एक भन्त्दा बढी कारबाही गनथ सक्नेछ
।जसको सामान्त्य आधार देहाय बमोवजम रहेको छ ।
ि.सं. पालना नभएको व्यवस्र्ा
ऐनको दफा ७त. बमोवजमको नीवत तर्ा
१
कायथवववध नबनाएमा

कारबाहीको प्रकार
१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँजररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
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२

3

४

५

६

७

८

ऐनको दफा ७क .बमोवजम कमथचारी तर्ा
लगानीको पवहचान सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा
कायाथन्त्वयन नभएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

ऐनको दफा ७ि. बमोवजम उच्चपदस्र्
व्यवक्तको पवहचान हुने प्रणालीको व्यवस्र्ा
नभएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

ऐनको दफा ७ग. बमोवजम वास्तववक
धनीको पवहचान गने तर्ा पवहचान
अद्याववधक गने व्यवस्र्ा नभएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

ऐनको दफा ७घ. बमोवजम जोविम
व्यवस्र्ापन भएको नपाइएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

ऐनको दफा ७झ. बमोवजम वनरन्त्तर
अनुगमन सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा नभएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

ऐनकोदफा७ध. बमोवजम शंकास्पद
कारोबारको पवहचान गने प्रणाली नभएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३) बमोवजम
कायाथन्त्वयन अवधकारी वनयुक्त नगरेको वा
ब्यवसायीले वनदेशनको दफा २२ को
उपदफा (२) बमोवजम कतथव्य पूरा गरेको
नपाइएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँजररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँजररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँ देवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक ५० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५ करोड रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँजररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँ देवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक ५० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५ करोड रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँजररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
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९

ऐन,वनयम,वनदेशनमा उललेि भएका अन्त्य
ववषयको पालना नभएमा

१ पवहलो पटक वलवितरुपमा सचेत गराउने

२. दोस्रो पटक १० लाि रुपैयााँजररबाना गने ।
३.तेस्रो पटक १० लाि रुपैयााँदेवि गावम्भयथताका
आधारमा ५० लाि रुपैयााँसम्मजररबाना गने ।
४. त्यसपवछ कोषको दताथ िारेजीसम्मका कारवाही गने ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा लेविएको भएतापवन ववभागले कारबाही गदाथ कोषको आर्र्थक तर्ा
सांगठवनक अवस्र्ा, पालनाका लावग भएका प्रयास र कसूरको गाम्भीयथता समेतको ववचार गरीप्रभावकारी,
आनुपावतक र वनरोधात्मक हुने गरी कारबाही गनेछ ।
तर उललंघनको गाम्भीयथताको ववचार गरीऐनको दफा ७फ. बमोवजमको कु नै वा सबै कारबाही गनथ यस दफाले
बाधा पु¥याएको मावनने छैन ।
(५)कोषलाई यस दफा बमोवजम कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त कोषको कु नै पदावधकारी वा
कमथचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देविएमा त्यस्तो पदावधकारी वा कमथचारीलाई सम्ववन्त्धत कोषले
प्रचवलत कानून वा वववनयमावली बमोवजम कारबाही गनुथ पनेछ ।
१७. कोषको दावयत्व
यस वनदेशनमा उललेि नभएका तर ऐन तर्ा वनयमावलीमा उललेि गररएका ववषयमा ऐन तर्ा वनयमावली बमोवजम
र यस वनदेशनमा उललेि गररएका ववषयमा यसै वनदेशन बमोवजम कोषले आफ्नो काम, कतथब्य र दावयत्व पूरा गनुथ
गराउनु पनेछ ।
१८. व्याख्या गने अवधकार
यस वनदेशनको व्याख्या गने अवधकार ववभागका महावनदेशकमा रहनेछ ।
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अनुसूची–१
(दफा ४साँग सम्बवन्त्धत)
कमथचारीको पवहचान तर्ा जााँचसाँग सम्बवन्त्धत कागजात तर्ा वववरण
१.कोषले आफ्ना कमथचारीको पवहचान तर्ा सोको सम्पुवि गदाथ देहाय बमोवजम गनुथ पनेछ
(क) कमथचारी प्राकृ वतक ब्यवक्त भएमा ऐनको दफा ७क को उपदफा (२)तर्ा वनयमावलीको वनयम ४ बमोवजम तोक्रकएका
कागजात समेतका आधारमा वनजको नाम, ठे गाना र जन्त्म वमवत लगायतका वववरण प्राप्त गने,
(ि) कमथचारीको पवहचान तर्ा कारोवार सम्वन्त्धी दावयत्व पूरा गनथ कमथचारीका सम्वन्त्धमा आवश्यक अन्त्य सूचना तर्ा
जानकारी वलने,
(ग) ववभागले तोक्रकक्रदएका अन्त्य उपाय अवलम्वन गने ।
२. कमथचारीको पवहचान गदाथ वलनुपने वववरण
(१) ऐनको दफा ७क को उपदफा (२) को प्रयोजनको लावग कोषले कमथचारीको पवहचान गदाथ देहाय बमोवजमको न्त्यूनतम वववरण
वलनु पनेछ ।
(क) प्राकृ वतक व्यवक्तको सम्वन्त्धमााः–
(अ) पूरा नाम,
(आ) स्र्ायी र हालको बसोबास वा कायथरत वनकायको पुरा ठे गाना र तत्काल सम्पकथ गनथ सक्रकने माध्यम सम्वन्त्धी वववरण,
(इ) जन्त्म वमवत र वलङ्ग,
(ई) आमा बाबु वा आमा वा बाबु मध्ये कु नै एकको पुरा नाम,
(उ) रावियता,
(ऊ) कमथचारीको प्रकार बमोवजम देहाय मध्येका कु नै एक वववरणाः–
(१) नेपाली नागररकको हकमा नागररकता, मतदाता पररचयपर, सवारीचालक अनुमवतपर वा राहदानी नम्वर,जारर भएको
वमवत, जारी भएको स्र्ान र बहाल रहने अववध,
(२) ववदेशी नागररकको हकमा राहदानी नम्बर, जारी वमवत, जारी भएको स्र्ान र बहाल रहने अववध,
(३) राहदानी नभएका भारतीय नागररकको हकमा भारतीय कानून बमोवजम नागररक हो भनी वलएको प्रमाणपरको
नम्बर,वमवत, जारी गने वनकाय र स्र्ान,
३.कमथचारीको पवहचान गनथ कागजातको जांचवुझ गनुथ पने
(१) कोषले ऐनको दफा ७ क बमोवजम कमथचारी पवहचानको लावग जांचवुझ गदाथ देहाय बमोवजका सक्कल कागजात हेरी त्यसको
जांचवुझ गनुथ पनेछाः–
(क) प्राकृ वतक व्यवक्तको सम्वन्त्धमााः–
(अ) नेपाली नागररकको हकमा नागररकता प्रमाणपर वा मतदाता पररचयपर वा सवारी चालक अनुमवतपर वा राहदानी,
(आ) ववदेशी नागररकको हकमा राहदानी,
(इ) राहदानी नभएका भारतीय नागररकको हकमा कानून बमोवजम भारतीय नागररक हो भनी क्रदएको
प्रमाण पर,
(उ) व्यवक्तगत स्र्ायी लेिा नम्वरकोपररचयपर ।
(२) कमथचारीको पवहचान गदाथ ऐन,वनयमावलीमा भएका ब्यवस्र्ा पालना भएको सुवनवित गनुथ पनेछ ।
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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):

6.

a. Citizen No./PP
No./Regd.No.

a.
No./

other

ID b.
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)/
9. Date of establishment(Legal Person):

9

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:

Date:

Phone :

Fax:

Email:
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