नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्ाालर्बाटसम्पजि शुद्धीकरण ननवारण
सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई िारी गररएको ननर्दे शन,२०७६ को

d:of}bf

प्रस्ट्तावना : सम्पजि शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ) ननवारण ऐन, २०६४ र
सोअन्तगात बनेका ननर्मावलीको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नद्वारा कम्पनीहरुमा हुने
वविीर् कारोबारको स्ट्वच्छता एवम् पारर्दजशाता कार्म गर्दै कम्पनीमा सं स्ट्थागत
सुशासन कार्म गना सम्पजि शुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ) ननवारण ऐन, २०६४
को र्दफा ७प.को उपर्दफा (२) र कम्पनी ऐन, २०६३ को र्दफा १६ ले
दर्दएको अनधकार प्रर्ोग गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्ाालर्को रजिस्ट्रारले र्ो
ननर्दे शन िारी गरे को छ ।
पररच्छे र्द-१ प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ननर्दे शनको नाम “सम्पजि शुद्धीकरण

ननवारणसम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई िारी गररएको ननर्दे शन,२०७६”रहे कोछ।
(२) र्ो ननर्दे शन नमनत २०७६/०६/०१ र्दे जि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स ननर्दे शनमा,–

(क) “ऐन”भन्नालेसम्पजिशुद्धीकरण (मनी लाउन्डररङ) ननवारण ऐन, २०६४
सम्झनुपछा ।
(ि) “कार्ाालर्”भन्नालेकम्पनी रजिस्ट्रारको कार्ाालर्सम्झनुपछार सो शब्र्दले
कम्पनी

रजिस्ट्रार

कार्ाालर्

अन्तगात

रहेका

शािा

कार्ाालर्लाई

समेत

िनाउनेछ।
(ग)

“िार्िेथा”भन्नाले

सं स्ट्थाकोपनछल्लोआनथाकवषाकोले िापरीिणबमोजिमकार्मरहे कोवासलातकोिम्मास
म्पजि वा र्दावर्त्व सम्झनुपछा ।
(घ) “ननर्मावली”भन्नालेसम्पजिशुद्धीकरण (मनीलाउन्डररङ) ननवारणननर्मावली,
२०७३ सम्झनुपछा ।
(ङ)
“प्रमुिकार्ाकारीअनधकृत”भन्नाले कम्पनीकोर्दै ननककार्ासञ्चालनननर्न्रणगनेअजन्तमजि
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म्मेवारीभएकोकार्ाकारीसञ्चालक, कार्ाकारी ननर्दे शक, महाप्रबन्धक, व्र्वस्ट्थापक वा
त्र्स्ट्तै पर्दको कमाचारी सम्झनुपछा र सो शब्र्दले कम्पनीको कार्ाकारी प्रमुिको
रूपमा काम गने अन्र् पर्दानधकारीसमेतलाई िनाउँछ ।
(च) “मन्रालर्”भन्नालेउद्योग, वाजणज्र् तथा आपूनता मन्रालर् सम्झनुपछा ।
(छ) “रजिष्ट्रार”भन्नाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्ाालर्को रजिष्ट्रार सम्झनुपछा ।
(ि)
“वविीर्िानकारीइकाई”भन्नालेऐनकोर्दफा९बमोजिमकोवविीर्िानकारीइकाईसम्झनु
पछा।
(झ)

“प्रवन्धपर

र

ननर्मावली”भन्नाले कम्पनीकोप्रवन्धपर

र

ननर्मावली

सम्झनुपछा।
(ञ) “रजिस्ट्टडा कार्ाालर्”भन्नाले कम्पनीको रजिस्ट्टडा कार्ाालर्सम्झनुपछा।
(ट)

“सर्दस्ट्र्”भन्नाले

कम्पनीकोसं चालक

सनमनतको

सर्दस्ट्र्

र

सो

शब्र्दले

कम्पनीको सं चालक सनमनतको अध्र्ि समेतलाई िनाउँछ ।
(ठ) “शेर्रधनी”भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिमकोशेर्रधनी र मुनाफा
ववतरण नगने कम्पनीको सर्दस्ट्र् सम्झनु पछा। सो शब्र्दले त्र्स्ट्तो कम्पनीमा
लगानी गरे को वहतानधकारी समेतलाई िनाउँछ ।
(ड) “कम्पनी”भन्नालेकम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगात र्दताा सं स्ट्थापना भएको
पजब्लक नलनमटे ड, प्राइभेट नलनमटे ड र मुनाफा ववतरण नगने कम्पनी सम्झनुपछा
र सो शब्र्दले ववर्दे शी कम्पनीको शािा एवम् सम्पका कार्ाालर् समेतलाई
िनाउँछ ।
(ढ) “कारोबार”भन्नालेऐनको र्दफा २ को िण्ड (ञ) ले पररभाषा गरे बमोजिमको
कारोबारसम्झनुपछा ।
(ञ) “कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था”भन्नालेकम्पनीको शेर्रधनी, सर्दस्ट्र्, रस्ट्ट
सेवा प्रर्दार्कको रुपमा कम्पनीमा लगानी गने व्र्जि वा सं स्ट्थाले कम्पनीमा वा
कम्पनीको नाममा रु.१० लाि वा सो भन्र्दा मानथ गरे को कारोबार सम्झनुपछा
।
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(ट) “सूचक सं स्ट्था”भन्नालेकम्पनी ऐन बमोजिम र्दताा सं स्ट्थापना भएका कम्पनी
सम्झनुपछा ।
पररच्छे र्द-२
कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थापवहचान तथा सम्पुविसम्बन्धी व्र्वस्ट्था
३.

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था: (१) कम्पनीलेकारोबार गने व्र्जि वा

सं स्ट्थाको ऐनको र्दफा ७क. र ननर्मावलीको ननर्म ४ तथा ५ बमोजिम पवहचान
तथा सोको सम्पुवि गनुप
ा नेछ ।
(२) कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थालेउपर्दफा (१) बमोजिम नलने कागिात तथा
वववरणको सामान्र् सूची अनुसूची १ बमोजिम हुनेछ।
(३)कारोबार गने व्र्जि वा संस्ट्थाको पवहचान तथा सम्पुवि गर्दाा वास्ट्तववक धनी
तथा वहतानधकारी भए सोको समेत पवहचान गनुप
ा नेछ ।
(४)कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको सर्दस्ट्र्को पवहचान गर्दाा प्राकृनतक
व्र्जिको हकमा ननिको ल्र्ाप्चे छाप वा ववद्युतीर् हस्ट्तिार र कम्पनीको हकमा
आनधकाररक छाप वा ववद्युतीर् हस्ट्तिार र आनधकाररक व्र्जिको हस्ट्तिार वा
छापसमेत नलनुपनेछ ।
(५)अनभभावक वा सं रिकको है नसर्तले कारोबार गरे को रहेछ भने त्र्स्ट्तो
अनभभावक वा सं रिकको हस्ट्तिार र ल्र्ाप्चे छाप वा ववद्युतीर् हस्ट्तिार
नलनुपनेछ ।
४. अनौपचाररक रूपमा बुझ्न सक्ने : र्दफा ३ बमोजिम कारोबार गने व्र्जि वा
सं स्ट्थाको पवहचान तथा सोको सम्पुवि गर्दाा कम्पनीले आवश्र्कतानुसार भरपर्दो
स्रोतबाट अनौपचाररक रूपमा समेत बुझ्न सक्नेछ ।
५. सूचीकृत व्र्जिसम्बन्धी व्र्वस्ट्था :कम्पनीले कारोबार गने व्र्जि वा
सं स्ट्थाको पवहचानलगार्त अन्र् काम–कारोबार गर्दाा ऐनको पररच्छे र्द ६ि. तथा
सम्पजि शुद्धीकरण (मनन लाउन्डररङ) ननवारण (सूचीकृत व्र्जि, समूह वा
सङ्गठनको सम्पजि वा कोष रोक्का) ननर्मावली, २०७० बमोजिमका व्र्वस्ट्थाको
प्रभावकारी पालना सुननजित गनुप
ा नेछ ।
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६. कारोबार गना नहुने :कम्पनीले ऐनको र्दफा ७क. को उपर्दफा (४) मा
उजल्लजित उपार्समेतबाट नाम, ठे गाना, पेसा, पररवार र रहनसहनलगार्तको
िानकारी नभई कसै सँग पनन कारोबार गनुा हुँर्दैन ।
७. स्ट्वर्म् उपजस्ट्थत हुनपु ने : र्दफा ३ को उपर्दफा (२) बमोजिमको वववरण
तथा कागिात पेस गर्दाा वा सोमा भएको पररवतानको सूचना दर्दँर्दा सम्बजन्धत
व्र्जि स्ट्वर्म् उपजस्ट्थत भईवा ववद्युतीर् हस्ट्तिारको माध्र्मबाट पेस गना
सक्नेछ।
८. उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पवहचानसम्बन्धी ववशेष व्र्वस्ट्था : (१) कम्पनीले
ऐनको र्दफा ७ि. बमोजिम उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पवहचान तथा िोजिम
व्र्वस्ट्थापन गर्दाा र्दे हार्बमोजिमका उपार्समेत अवलम्बन गनुप
ा नेछ :–
(क) कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको वववरण ननर्नमत रूपले
अद्यावनधक गने ,
(ि) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जि थपघट भएको अवस्ट्थामा तत्काल पवहचान
गने,
(ग) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पररवार तथा सम्बद्ध व्र्जि पवहचान गने ,
(घ) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पर्दीर्है नसर्त र सं लग्नताबमोजिमको
िोजिम पवहचान गने ।
(२) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको पवहचान गर्दाा र्दे हार्बमोजिमका प्रविर्ाहरू अवलम्बन
गना सवकनेछ :– (क) कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाबाट सूचना नलने,
(ि) सावािननक रूपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गने,
(ग) सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाको ववश्लेषण गने,
(घ) व्र्ावसावर्क रूपमा उपलब्ध तथ्र्ाङ्क नलने ।
(३) उच्च पर्दस्ट्थ व्र्जिको अनभलेि ननि पर्दबाट अवकाश वा मुि
भएको नमनतले पाँच वषासम्म कार्म राख्नुपनेछ ।
तर कम्पनीले िोजिमलाई आधार मानी सो अवनधलाई बढाउन सक्नेछ ।
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९. ववद्यमान कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको पवहचान तथा सम्पुविसम्बन्धी
व्र्वस्ट्था : (१) कम्पनीले ऐन, ननर्मावली र र्ो ननर्दे शनबमोजिम ववद्यमान
सर्दस्ट्र्को पवहचान तथा सम्पुवि वव.सं . २०७७असारमसान्तनभर र्दे हार्बमोजिम
गनुप
ा नेछ :–
(क) उच्च िोजिमको हकमा र्ो ननर्दे शन िारी भएको नमनतले ९ मवहनानभर,
(ि) अन्र् िोजिमको हकमा कम्पनीले तर् गरे को प्राथनमकताअनुसार ।
(२) कम्पनीलेकारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको पवहचान र्दे हार्बमोजिम ननर्नमत
रूपमा अद्यावनधक गनुप
ा नेछ :–
(क)

उच्च िोजिम भएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको हकमा कम्तीमा

वषामा १ पटक,
(ि)

मध्र्म िोजिम भएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको हकमा

कम्तीमा २ वषामा १पटक,
(ग)

न्र्ून िोजिम भएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको हकमा

कम्तीमा ३ वषामा १ पटक,
(३)

कम्पनीलाई

िोजिममा

ताजत्वक

फरक

परे को

लागेमा

िोजिमसापेि हुने गरी उपर्दफा (२) मा उजल्लजित अवनधअगावै पवहचान
अद्यावनधक गनुप
ा नेछ ।
१०.

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाकोपवहचान : (१) कम्पनीले ऐनको र्दफा

७ग. र ननर्मावलीको ननर्म ६ बमोजिम कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको
पवहचान गर्दाा र्दे हार्बमोजिमका उपार्समेत अवलम्बन गनुप
ा र्दाछ :–
(क) कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाले पेस गरे को वववरण, कारोबार र ननिको
है नसर्त नमल्छ, नमल्र्दै न ?
(ि) कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको काम-कारोबारउपर अन्र् कुनै व्र्जिको
कुनै वकनसमको प्रभाव वा स्ट्वाथा हुन सक्ने अवस्ट्था छ, छै न ?
(ग)

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको पुख्र्र्ौली तथा वतामान आनथाक अवस्ट्था

स्ट्वाभाववक र्दे जिन्छ, र्दे जिँर्दैन ?
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(घ)

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थासँग सम्बद्ध व्र्जिको बारे मा सावािननक

रूपमा उपलब्ध सूचनासँगको तार्दात्म्र् छ, छै न ?
(ङ)

कम्पनीले तर् गरे का अन्र् उपार् ।
(२)

कम्पनीले कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था पवहचान गने,

ननिहरूको कारोबार अनुगमन गने तथा त्र्स्ट्तो कार्ा गने प्रभावकारी व्र्वस्ट्था
नमलाउनुपनेछ ।
११.

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको बृहत् पवहचानसम्बन्धी व्र्वस्ट्था :

(१) कम्पनीले ऐनको र्दफा ७ङ. र ननर्मावलीको ननर्म ८ बमोजिम र्दे हार्का
कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको समेत बृहत् पद्धनतबाट पवहचान गनुप
ा नेछ :–
(क) ववद्युतीर् माध्र्मबाट कारोबार गने कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था,
(ि) भ्रिाचार, कर छलीलगार्त अन्र् आपरानधक कार्ाका दृविले

उच्च

िोजिममा रहे को कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था,
(ग) उच्च आनथाक कारोबार गने कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था,
स्ट्पिीकरण : र्स िण्डको प्रर्ोिनका लानग उच्च आनथाक कारोबार
गने व्र्जि वा सं स्ट्था भन्नाले एकपटकमा रु. २५ लाि वा वावषाक रु. १ करोड
भन्र्दा बढी कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था सम्झनुपछा ।
(घ) कम्पनीलेआवश्र्क र्दे िेको अन्र् कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था।
(२)

उपर्दफा (१) मा उजल्लजित कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थासँगसम्बद्ध

व्र्जिसँग कारोबार गर्दाा ननर्मावलीको ननर्म ८ मा उजल्लजित उपार्हरूको
अनतररि र्दे हार्का उपार्हरू अवलम्बन गनुप
ा नेछ :(क)

सम्पजिको स्रोत पवहचान गना औपचाररक वा अनौपचाररक रूपमा सूचना

सङ्कलन गने,
(ि) िण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनाको िाँचबुझ गने र ननष्कषाअनुरूप
आवश्र्क कार्ा गने,
(ग) कारोबारको अनुगमनका लानग सीमा ननधाारण गने ।

6

१२. सरलीकृत कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था पवहचानसम्बन्धी व्र्वस्ट्था

:

कम्पनीले ऐनको र्दफा ७च. र ननर्मावलीको ननर्म ९ बमोजिम सरलीकृत
रूपमा पवहचान गररएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाहरूको वववरण छु ट्टै समेत
राख्नुपनेछ ।
१३. िोजिम व्र्वस्ट्थापन गनुप
ा ने : (१) कम्पनीले ऐनको र्दफा ७घ. बमोजिम
िोजिम पवहचान, मूल्र्ाङ्कन तथा व्र्वस्ट्थापन गर्दाा उि र्दफामा उजल्लजित
आधारका अनतररि र्दे हार्का आधारसमेत नलनुपनेछ :– (क)

रावष्ट्रर् तथा

िेरगत िोजिम मूल्र्ाङ्कन,
(ि)

ऐनमा उजल्लजित ववषर्मा अन्तराावष्ट्रर् रूपमा भएको अध्र्र्न तथा

अनुसन्धान प्रनतवेर्दन,
(ग)

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था तथा सम्बद्ध व्र्जिको आनथाक अवस्ट्था

तथा पृष्ठभूनम,
(घ)
(ङ)

पर्दीर् वा अन्र् प्रभाव वाजस्ट्थनत वा समग्र स्ट्वानमत्वको अवस्ट्था,
पेस भएका वववरण, प्रर्ोग गना चाहेको साधन वा गरे को उत्पार्दन वा

मुनाफा वा बस्ट्तु वा सेवा, ववतरण माध्र्म तथा कारोबारहरूको स्ट्वाभाववकता ,
ववश्वसनीर्ता र तार्दात्म्र्ता,
(च)

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको आनथाक वा अन्र् अवस्ट्थामा आएको

पररवतान,
(छ) कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था रहेको वा कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको
काम-कारोबार भएकोस्ट्थानको ववशेषता,
(ि)

कम्पनीले उपर्ुि र्दे िेका अन्र् आधार ।

(२)

कम्पनीले िोजिमको वगीकरण गर्दाा उच्च, मध्र्म र न्र्ून िोजिमस्ट्तरमा

गनुप
ा नेछ ।
(३)
(क)

कम्पनीले िोजिम मूल्र्ाङ्कन र्दे हार्बमोजिम अद्यावनधक गनुप
ा नेछ :–
उच्च िोजिम भएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको हकमा कम्तीमा

वषाको १ पटक,

7

(ि)

मध्र्म िोजिम भएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको हकमा कम्तीमा

२ वषाको १ पटक,
(ग) न्र्ून िोजिम भएका कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको हकमा कम्तीमा ३
वषाको १ पटक ।
(४)

कम्पनीले िोजिम व्र्वस्ट्थापनका लानग आवश्र्क, नीनतगत, कार्ाववनधगत

तथा ननर्न्रणात्मक व्र्वस्ट्था नमलाउनुपनेछ ।
१४. असामान्र् कारोबार मान्नुपने :कम्पनीले र्दे हार्को कारोबारलाई असामान्र्
कारोबार मान्नुपनेछ :(क) जचिबुझ्र्दो 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 सीमांकन छल्ने मनसार्ले हुने कारोबार ।
१५. कारोबारको स्रोत िुलासा नलनुपने :कम्पनीले रु. १० लाि वा सोभन्र्दा
बढीको सेर्र िररर्द गर्दाा वा अन्र् कारोबार गर्दााकारोबार गर्दाा सम्बजन्धत
कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाबाट स्रोत िुलासा नलनुपनेछ।
१६.

ननरन्तर अनुगमन गनुपा ने : कम्पनीले ऐनको र्दफा ७झ. बमोजिम

ननरन्तर अनुगमन गर्दाा उच्च िोजिममा वगीकृत भएका कारोबार गने व्र्जि वा
सं स्ट्था तथा कारोबारलाई प्राथनमकता दर्दनुपनेछ ।
१७.

कारोबार गना नहुने

व्र्जिका अनतररि कारोबार

:कम्पनीले ऐनको र्दफा ६ र ७ण. मा उजल्लजित
गने व्र्जि वा सं स्ट्था

वा सो कारोबारको

पवहचानका आधार पूरा नभएका व्र्जि वा सं स्ट्थासँग कारोबार गनुा हुँर्दैन ।
१८.

सुरिात्मक उपार् अवलम्बन गनुप
ा ने :कम्पनीले ऐनको र्दफा ७ट.

बमोजिम नर्ाँ प्रववनधबाट वा व्र्जि उपजस्ट्थत नभई कारोबार सञ्चालन गर्दाा र
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सोका लानग कार्ाववनध ननमााण गर्दाा िोजिमको समुजचत व्र्वस्ट्थापन हुने गरी
आवश्र्क उपार्हरू अवलम्बन गनुप
ा नेछ ।
१९.

सीमा कारोबारको प्रनतवेर्दन

: (१) कम्पनीले ऐनको र्दफा १०क. र

र्स ननर्दे शनले तोके बमोजिमको सीमा कारोबार (थ्रेस्ट्होल्ड रान्िेक्सन) सम्बन्धी
प्रनतवेर्दन त्र्स्ट्तो कारोबार सम्पन्न भएको नमनतले १५ दर्दननभर कम्पनीले
तोकेबमोजिमको ढाँचा (हाल तोवकएको ढाँचा अनुसूची-४ मा दर्दइएको) मा
वविीर् िानकारी इकाईमा दर्दनुपनेछ ।
२०. शङ्कास्ट्पर्द कारोबार सम्बन्धमा : (१) कम्पनीले ऐनको र्दफा ७ढ. मा
उजल्लजित िास कारोबारका सम्बन्धमा ववशेष ध्र्ान दर्दने प्रणालीको ववकास गरी
लागू गनुप
ा नेछ ।
(२)

कम्पनीले ऐनको र्दफा ७ध. बमोजिमका अवस्ट्थाहरू ववद्यमान

भएमा शङ्कास्ट्पर्दकारोबार, उच्च िोजिमर्ुि कारोबार र कम्पनीले असामान्र्
र्दे िेका कारोबार सम्बन्धी वववरण सवहतको प्रनतवेर्दन कार्ाालर्मा पेश गनुा पनेछ
।
(३)

उपर्दफा २ बमोजिमको प्रनतवेर्दन कार्ाालर्मा प्राप्त भएको १५ दर्दन नभर

सम्पजि शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागमा कार्ाालर्लेपठाउनुपनेछ । साथै सो
र्दे जि वाहे क अन्र् व्र्होराबाट िानकारीमा आएको आधारमा समेत सम्पजि
शुद्धीकरण अनुसन्धान ववभागमा कार्ाालर्ले लेजि पठाउन सक्नेछ ।
२१. कार्ाालर्ले दर्दएको ननर्दे शन कम्पनीले पालना गनुप
ा ने :र्ो ननर्दे शन पालना
तथा कार्ान्वर्न गने सम्बन्धमा समर् समर्मा कार्ाालर्लेदर्दएको ननर्दे शन तथा
सुझाव कम्पनीले पालना गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे र्द–३
जिम्मेवारी
२२.

कम्पनीको जिम्मेवारी : ऐन, ननर्मावली र र्ो ननर्दे शनमा व्र्वस्ट्था

भएबमोजिम सम्बजन्धत कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी एवम् र्दावर्त्व पुरा गनुप
ा नेछ
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| सो जिम्मेवारी एवम् र्दावर्त्वकोप्रभावकारी रूपमा पूरा गना, गराउन आवश्र्क
नीनत, कार्ाववनध, ननर्न्रण प्रणाली, िनशजि, साधन, स्रोतसमेतको समुजचत
व्र्वस्ट्था नमलाउने पूणा जिम्मेवारी समेतसम्बजन्धत कम्पनीको हुनेछ ।
२३.

प्रमुि कार्ाकारी अनधकृतको जिम्मेवारी हुने : ऐन, ननर्मावली र र्ो

ननर्दे शनबमोजिम कम्पनीले पूरा गनुप
ा ने र्दावर्त्व पूरा गना आवश्र्क व्र्वस्ट्थापकीर्
जिम्मेवारी प्रमुि कार्ाकारी अनधकृतको हुनेछ ।
२४.

कार्ाान्वर्न अनधकारी : (१) कम्पनीको सञ्चालक सनमनतले ऐनको र्दफा

७त.

को

उपर्दफा

(३)

बमोजिम

ऐन,

ननर्मावली

र

सोअन्तगात

िारी

ननर्दे जशकाबमोजिमको र्दावर्त्व पूरा गना व्र्वस्ट्थापनस्ट्तरको कार्ाान्वर्न अनधकारी
(कम्प्लार्न्स अवफसर) ननर्ुि गनुप
ा नेछ ।
(२)

उपर्दफा (१) बमोजिम कार्ाान्वर्न अनधकारीको ननर्ुजि नभएसम्मका

लानग प्रमुि कार्ाकारी अनधकृतले नै कार्ाान्वर्न अनधकारीको समेत जिम्मेवारी
बहन गनुप
ा नेछ ।
(३)

कम्पनीले कार्ाान्वर्न अनधकारीको नाम, ठे गाना, र्ोग्र्ता, सम्पका

नम्बर,इमेल लगार्तका वववरण कार्ाालर्समि पेस गनुक
ा ा साथै कार्ाान्वर्न
अनधकारी पररवतान भएमा वा ननिको वववरणमा पररवतान भएमा सोको समेत
िानकारी पठाउनुपनेछ ।
(४)

कम्पनीले कार्ाान्वर्न अनधकारीले ऐनको र्दफा ७त. को उपर्दफा

(४)

मा उजल्लजित काम, कताव्र् र अनधकारका अनतररि र्दे हार्का कार्ाहरू समेत
सम्पार्दन गने गरी तोक्नुपनेछ :–
(क)

ऐन, ननर्मावली र र्स ननर्दे शनबमोजिमको कार्ा प्रभावकारी बनाउन

सम्पका–नबन्र्दु (फोकल प्वाइन्ट) को रूपमा काम गने ,
(ि)

ऐन, ननर्मावली र र्स ननर्दे शनबमोजिमको कार्ा प्रभावकारी रूपमा गना

नीनत, कार्ाववनध र प्रणालीको मस्ट्र्ौर्दा तिुम
ा ा गरी पेस गने,
(ग)

कमाचारी वा अन्र् स्रोतवाट ऐन, ननर्मावली र र्स ननर्दे शनबमोजिम

प्राप्त अस्ट्वाभाववक वा शङ्कास्ट्पर्द कारोबारसम्वन्धी सूचना ववश्लेषण तथा िाँचबुझ
गने,
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(घ)

आफ्नो कार्ा सम्पार्दन गना कम्पनीका अन्र् ववभाग वा पर्दानधकारीसँग

ववशेषज्ञ सेवा नलन वा आवश्र्क िुनसुकै कागिात, वववरण वा सूचना ननबााध
रूपमा िुनसुकै बित प्राप्त गना सक्ने,
(ङ)

ऐन, ननर्मावली तथा र्स ननर्दे शनबमोजिमको ववषर् कार्ाान्वर्न भए ,

नभएको अनुगमन गरी प्रनतवेर्दन पेस गने ।
(४) कार्ाान्वर्न अनधकारीलाई सहर्ोग गना सं स्ट्थाले आवश्र्क कमाचारीहरूको
व्र्वस्ट्थासमेत गनुप
ा नेछ ।
(५) कार्ाान्वर्न अनधकारीले ऐन, ननर्मावली तथा र्स ननर्दे शनबमोजिमको ववषर्
कार्ाान्वर्न गने नसलनसलामा माग गरे को आवश्र्क सूचना, िानकारी, कागिात,
अनभलेि वा वववरण उपलब्ध नगराउने सम्बजन्धत कम्पनीका पर्दानधकारी,
सर्दस्ट्र्र

जिम्मेवार

कमाचारीलाई

कारबाहीको

नसफाररस

गनुप
ा नेछ

र

सो

नसफाररसबमोजिम सम्बजन्धत कम्पनीले कारबाही गरी सोको िानकारी कार्ाालर्
तथा सम्पजि शुवद्धकरण ववभागलाई गराउनुपनेछ ।
(६) कम्पनीको सञ्चालक सनमनतले कम्तीमा छ मवहनामा एक पटक ऐन,
ननर्मावली र र्स ननर्दे शनबमोजिम भएगरे का काम-कारबाहीको समीिा गनुप
ा नेछ
।
(७) ऐन, ननर्मावली र र्स ननर्दे शनको पालना प्रभावकारी एवं पररणाममूिी
बनाउनका लानग कम्पनीले आफ्ना कारोवार गने व्र्जि वा सं स्ट्था, सञ्चालक
सनमनतका सर्दस्ट्र्हरू तथा उच्च व्र्वस्ट्थापन र कमाचारीहरूको िमता ववकासका
लानग आवश्र्क व्र्वस्ट्था नमलाउनुपनेछ ।
२५.

कार्ाववभािन गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्ने : (१) प्रमुि कार्ाकारी

अनधकृतले ऐन, ननर्मावली र र्ो ननर्दे शनबमोजिम कम्पनीले सम्पार्दन गनुप
ा ने
कार्ाहरू मातहतका कमाचारीहरूमा ववभािन गरी सम्पार्दनको जिम्मेवारीसमेत
तोक्न सक्नेछ ।
ु ै कुरा लेजिएको भए तापनन ऐनको र्दफा ७त. को
(२) उपर्दफा (१) मा िनुसक
उपर्दफा (४), ननर्मावली तथा र्स ननर्दे शनबमोजिम कार्ाान्वर्न अनधकारीको
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भूनमकामा प्रनतकूल असर पने गरी कार्ाववभािन वा जिम्मेवारी ननधाारण गनुा हुँर्दैन
।
२६. गोपनीर्ता कार्म गनुप
ा ने : (१) कार्ाान्वर्न अनधकारीले ऐन, ननर्मावली
तथा र्स ननर्दे शनबमोजिम तर्ार वा पेस गरे को सीमा वा शङ्कास्ट्पर्द कारोबारको
प्रनतवेर्दनको सूचना वा िानकारी कार्ाालर्बाहे क अन्र् कसै लाई दर्दनु हुँर्दैन ।
तर प्रनतवेर्दन र प्रनतवेर्दनमा उजल्लजित नाम, नामेसीबाहेक अन्र् वववरण
सम्पजि शुवद्धकरण ववभाग, कार्ाालर् वा प्रचनलत कानुनबमोजिम अनधकारप्राप्त
अनधकारीले माग गरे का बित उपलब्ध गराउन र्स र्दफामा लेजिएको कुनै
कुराले बाधा पु¥र्ाएको मानननेछैन ।
(२)

कम्पनीको पर्दानधकारी, कमाचारी, सल्लाहकार वा लेिापरीिकले आफ्नो

कार्ासम्पार्दनका नसलनसलामा प्राप्त सं कास्ट्पर्द सूचना वा िानकारी सम्बजन्धत
ननकार् वा अनधकारी बाहेक अन्र् कुनै ननकार् वा व्र्जिलाई कुनै तबरले प्रकट
नगरी गोप्र्ता कार्म राख्नुपनेछ ।
(३)

ऐन, ननर्मावली तथा र्स ननर्दे शनबमोजिम गोपनीर्ता कार्म गनुप
ा ने

ववषर्का सन्र्दभामा ऐनको र्दफा ३७ बमोजिम बचाउ हुने अवस्ट्थाबाहे क कोही
कसै ले गोपनीर्तासम्बन्धी व्र्वस्ट्था पालना नगरे मा ऐनको र्दफा ४४क. तथा
प्रचनलत कानुनबमोजिम सिार् हुनेछ ।
२७.

आन्तररक कार्ाववनधको

स्ट्वीकृनत :

(१)

ऐन, ननर्मावली

र

र्ो

ननर्दे शनबमोजिम सम्पार्दन गनुप
ा ने कार्ाहरूको प्रभावकारी सम्पार्दनका लानग
ऐनको र्दफा ७त. को उपर्दफा (१) लगार्त ऐन, ननर्मावली र र्ो ननर्दे शनमा
रहेका अन्र् व्र्वस्ट्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ाान्वर्न गना कम्पनीले आन्तररक
नीनत तथा कार्ाववनध तिुम
ा ा गरी साधारण सभाबाट पाररत गराई लागू गनुप
ा नेछ
।
(२)

उपर्दफा (१) बमोजिम कम्पनीले आन्तररक नीनत तिुम
ा ा गर्दाा र्दे हार्का

ववषर्समेत समावेश गनुप
ा नेछ :
(क)

सं स्ट्थागत सुशासनकोनसद्धान्त, मूल्र्, मान्र्ता र ववनधव्र्वहारको प्रचलन,
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(ि)

सम्पजि शुद्धीकरण, आतङ्कवार्दी विर्ाकलापमा वविीर् लगानी तथा

सम्बद्ध अपराध ननवारण प्रणालीको प्रभावकारी कार्ाान्वर्नका लानग सं स्ट्थागत
सं रचना तथा
प्रभावकाररतासम्बन्धी व्र्वस्ट्था र रणनीनत,
(ग)

कम्पनीको कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्था, प्रनतनननध र कमाचारीहरूमा

उच्चतम नैनतक मर्ाार्दास्ट्तर (इनथकल स्ट्यान्डसा) को अपेिा, झुट्टा वववरणको
घोषणा (फल्स डेक्लेरेसन) र ववचलनमा शून्र् सवहष्णुता,
(घ)

ऐन, ननर्मावली तथा र्ो ननर्दे शनका व्र्वस्ट्थाको कार्ाान्वर्नमा कुनै

व्र्जि वा सं स्ट्थाले स्ट्वतन्र, ननभीक एवं अग्रतापूणा ढङ्गले सूचना दर्दन, प्रनतवेर्दन
गना र अन्र् रूपमा कताव्र् पालना गना प्रोत्साहन एवं सं रिण ,
(ङ)

सम्पजि

ननवारणमा

शुद्धीकरण

कम्पनीको

तथा

आतङ्कवार्दी

र्दावर्त्वका

सम्बन्धमा

विर्ाकलापमा
सर्दस्ट्र्

वविीर्

लगानी

सूचना, जशिा, सञ्चार

गनतववनधहरूका साथै कमाचारीहरूको र्दिता ववकासमा लगानी र
(च) एकीकृत व्र्वस्ट्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्धता, ननर्नमत प्रनतवेर्दन एवं
अग्रतापूणा पररपालनासमेतबाट कम्पनीको ननरन्तर छवव प्रिेपण ।
(३)

उपर्दफा (१) बमोजिम कम्पनीले आन्तररक कार्ाववनध तिुम
ा ा गर्दाा

र्दे हार्का ववषर्समेत समावेश गनुप
ा नेछ :(क)

आन्तररक जिम्मेवारी तथा कार्ाववभािन,

(ि)

कारोबार गने व्र्जि वा सं स्ट्थाको पवहचान तथा अद्यावधीकरण,

(ग)

िोजिम मूल्र्ाङ्कन तथा व्र्वस्ट्थापन,

(घ)

अनुगमन पद्धनत,

(ङ) अस्ट्वाभाववक, असामान्र् तथा शङ्कास्ट्पर्द कारोबारको पवहचान तथा प्रनतवेर्दन
पद्धनत,
(च)

कम्पनीको

सञ्चालक

सनमनत,

लेिापरीिण

सनमनत

लगार्त

अन्र्

पर्दानधकारी तथा कमाचारीले ननर्नमत रूपमा सम्पार्दन गनुप
ा ने कार्ाका लानग
कार्ाववषर् (पोटा फोनलर्ो) अनुसारको आवश्र्क िाँचसूची (चेक नलि),
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कागतपरको वहफाित, सूचना सं रिण, सं रचनामा पहुँच ननर्न्रण,

(छ)

प्रचनलत कानुनबमोजिम माग भएका सूचना दर्दने प्रविर्ाहरूको स्ट्थापना एवं
अनभलेिका लानग आवश्र्क भौनतक सुववधा तथा उपकरणको ननधाारण गने
व्र्वस्ट्था,
(ि)

कताव्र् पालनामा लापबााही गने कमाचारीउपर अनुशासनको कारबाही,

(झ) आन्तररक ननर्न्रण, सुपररवेिण, प्रनतवेर्दन र समीिा,
(ञ)

अनभलेिसम्बन्धी व्र्वस्ट्था र

(ट)

अन्र् आवश्र्क ववषर् ।

२८. प्रनतवेर्दन पठाउनुपने : (१) कम्पनीले र्ो ननर्दे शनबमोजिम सम्पार्दन गरे का
कार्ाहरूको प्रनतवेर्दन अनुसूची-६ को ढाँचामा कार्ाालर्मा ठाउनुपनेछ ।
(२)

कम्पनीले कार्ाालर्मा र्स ननर्दे शन बमोजिम पठाउने प्रनतवेर्दन तथा

िानकारीहरु समर् तोवकएकोमा सो समर्नभर र समर् नतोवकएको भए १५
दर्दननभर ववद्युतीर् माध्र्मबाट पठाउनुपनेछ ।
२९.

अनभलेि व्र्वस्ट्थापन : (१) कम्पनीले ऐनको र्दफा ७र्द., ननर्मावलीको

ननर्म १२ तथा र्स ननर्दे शनबमोजिम तर्ार भएका वववरण, सूची, िानकारी,
प्रनतवेर्दन, अनभलेि, सूचना पाँच वषासम्म सुरजित राख्नुका साथै त्र्सरी राजिएका
कागिातहरू आवश्र्क परे का बित तत्काल फेला पाना सवकने गरी ववद्युतीर्
माध्र्ममा नतनको वववरणराख्नुपनेछ ।
(२) कम्पनी\ले राख्नुपने कागतपरको अन्र् कुराका अनतररि र्दे हार्बमोजिम
वहफाित गनुप
ा नेछ :–
(क) जिम्मेवारी तोक्ने,
(ि) अननधकृत पहुँच नहुने व्र्वस्ट्था नमलाउने,
(ग)

आन्तररक कार्ाववनधमा उजल्लजित उपार्हरू अपनाउने ।
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३०. आवश्र्क उपार्हरू अवलम्बन गनुपा ने :कम्पनीले ऐन तथा ननर्मावलीमा
व्र्वस्ट्था भएबमोजिमको र्दावर्त्व पूरा गने नसलनसलामा र्ो ननर्दे शनमा गररएका
व्र्वस्ट्थाबाहे कका आवश्र्क उपार्हरू समेत अवलम्बन गनुप
ा नेछ ।
३१. कारबाही तथा सिार् : (१)

ऐन, ननर्मावली तथा र्ो ननर्दे शनको

व्र्वस्ट्थाको कार्ाान्वर्न नगरे को सूचना वा िानकारी कार्ाालर्मा प्राप्त हुन
आएमा कम्पनी र सो कम्पनीका कमाचारी तथा पर्दानधकारीलाई ऐन तथा र्स
ननर्दे शन बमोजिम कार्ाालर्ले कारबाहीगना सक्नेछ ।
(२)

उपर्दफा (१) बमोजिम कार्ाालर्ले कारबाही गर्दाा कार्ाालर्ले कम्तीमा

१५ दर्दनको समर् दर्दई ऐनको र्दफा ७फ. को उपर्दफा (५) बमोजिम
स्ट्पिीकरण सोध्नेछ ।
(३)

उपर्दफा (२) बमोजिम सोनधएको स्ट्पिीकरण जचिबुझ्र्दो नपाइएमा ऐन,

ननर्मावली तथा ननर्दे शनको पालना नभएको अवस्ट्था, उल्लङ्घनको मारा र सोबाट
पना सक्ने प्रणालीगत प्रभावलगार्तका ववषर्को गाम्भीर्ाका आधारमा ऐनको र्दफा
७फ. बमोजिम कार्ाालर्ले र्दे हार्को कारबाही गना सक्नेछ ।
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१. पवहलो

नीति िथा कार्यतिति नबनाएमा

पटक

नलजित

रुपमा

सचेत

गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा
रोक लगाउने |
३. तेश्रो पटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि
सम्म िररवाना गने |
४. चौथो

पटक

रु.१०

लाि

वा

गाजम्भर्ाको आधारमा रु. १ करोडसम्म
िररवाना गने |
५. सो पिात ननधााररत िररवाना असुल गरर
सो कम्पनीको िारे िीको लानग ननर्दे शन
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१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत
गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा
रोक लगाउने |
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सम्म िररवाना गने |
४. चौथो

पटक

रु.१०

लाि

वा

गाजम्भर्ाको आधारमा रु. १ करोडसम्म
िररवाना गने |
५. सो

पिात

सो

कम्पनीको

िारे िीको

लानग ननर्दे शन दर्दने |
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pRrkb:yJolStsf] klxrfgx'g] १.
k|0ffnLsf]
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Joj:yfgePdf
२.

पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने
र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक

लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |

^

jf:tljswgLsf] klxrfg ug]{,
a[xt\
klxrfg
ug]{
tyfklxrfgcBfjlws ug]{
Joj:yfgePdf

१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने
|
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |

&

hf]lvdJoj:yfkgePsf]
gkfOPdf lg/Gt/

१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने
|
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cg'udg;DaGwLJoj:yfgePdf २.

र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक

लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |

(
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१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने
|
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |
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zª\sf:kb
sf/f]af/sf]
klxrfg ug]{ k|0ffnL gePdf

१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने
|
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |
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१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५.

सोपिात

सो

कम्पनीको

िारे िीको

लानग

ननर्दे शन दर्दने |
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१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५.

सोपिात

सो

कम्पनीको

िारे िीको

लानग

ननर्दे शन दर्दने |
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;+:yfuttyfsd{rf/Lsf]
Ifdtfljsf;sfsfo{
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१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |
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१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५. सोपिात सो कम्पनीको िारे िीको लानग
ननर्दे शन दर्दने |

!%

;Ldfjf
zª\sf:kb
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k|ltj]bg
;dodf gk7fPdf

१. पवहलो पटक नलजित रुपमा सचेत गराउने |
२. र्दोश्रो पटक कार्ाालर्ले दर्दने सेवामा रोक
लगाउने |
३. तेश्रोपटक रु.१ लाि र्दे जि १० लाि सम्म
िररवाना गने |
४. चौथो पटक रु.१० लाि वा गाजम्भर्ाको
आधारमा रु. १ करोडसम्म िररवाना गने |
५.

सोपिात

सो

कम्पनीको

िारे िीको

ननर्दे शन दर्दने |

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklgकार्ायलर्ले sf/afxLubf{
कम्पनीको cfly{s tyf ;fª\u7lgs cj:yf, kfngfsfnfluePsfk|of; /
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Threshold Transaction Report (TTR)
S.
N.

Name and address of
the person holding
account (including
legal)

Registered
Date of
Office/Branch Transaction

Nature of
Transaction

Bank
Name
&Account
No.

Transaction
Amount

Source
of
Fund

Name:
Signature :
(Compliance Officer or Authorized Officer)
Name
:
Designation :
Phone
:
Email
:
Fax
:
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Remarks

Date

:

cg';"rL–%
Suspicious Transaction Report (STR)
A. Reporting Institution:
1.Name of Company:
B. Details of Customerकारोबार गने व्यपि वा संस्था:
1.a.कारोबार गने व्यपि वा संस्थाको नाि Name of the
Main accountholder/s/customer:
b. Related Party/ies:
2

3.

a.
b.

a. Permanent Address:
b. Present Address:

a.
b.

Profession (As per KYC):

28

4.

Nationality:

5.

Bank & account(s) number (if any):

6.

Other business (if any):

7.

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

other

a.
b.
c.

a.
b.
c.
29

8.

a.Father' Name
b. Mother’s Name
c. Spouse Name
d. Grand Father
e. Chairman/MD/Proprietor

9.

Date of birth (Natural Person)/ Date of
establishment(Legal Person):

d.

D. Transaction
a. Transaction Details
Transaction
S.
N.

Name and address of
the person holding
account (including
legal)

Registered
Date of
Office/Branch Transaction

Nature of
Transaction

30

Bank
Name &
Account
No.

Transaction
Amount

Source
of
Fund

Remarks

D. Reasons for considering the transaction(s) as unusual/suspicious?

• Summary of suspicious activities
• Analysis or Examination
• Possible Linkage
E. Suspicious Activity Information/Typology:
Summarize characterization of suspicious activity/please specify the typologies (As per Act and FATF
Guideline):
Corruption/Gratuitye.

False statement
31

i.

a.

Structuring

b.
Cheque fraud f.Debit/credit
or other j.Mysterious card
fraudDisappearance/behavior
Identity theft

k.

c.
Tax evasion
instrument

g.Counterfeit

Terrorist financing

L

d.
Loan fraud
position or self

h.Misuse of

Others (Please specify): ……………………………………………………..
F. Has the Company taken any action in this context? Give details.
G.
Signature (Compliance Officer or Authorized Officer) :
Name :
32

Designation:
:

Date: Phone
Email:

Fax:
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