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सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ननयमावली, २०७३ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकात्तशत नमनत 

          २०७३।७।२९ 

संशोधन 

१. सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण  
(पहिलो संशोधन) ननयमावली, २०७६                             २०७५।९।२० 

सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ को दफा ४६ ले ददएको अनधकार 
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देिायका ननयमिरु बनाएको छ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्िक 

१.  संत्तिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यी ननयमिरुको नाम “सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) 
ननवारण ननयमावली, २०७३” रिेको छ।  

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्ि िनेुछ। 

२.  पररिाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क)  “ऐन” िन्नाले सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ सम्झन ु
पछथ।  

(ख)  “ग्रािक” िन्नाले सूचक संस्र्ास“ग व्यवसाहयक सम्बन्ध स्र्ापना गने वा कारोबार 
गने व्यत्ति सम्झन ुपछथ र सो शब्दले व्यवसाहयक सम्बन्ध स्र्ापना वा कारोबार 
गनथ प्रयास गने व्यत्ति समेतलाई जनाउँछ।  

(ग)  “जाँचबझु अनधकृत” िन्नाले ऐनको दफा १४ बमोत्तजम खहिएको अनधकृत सम्झन ु
पछथ।  
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(घ) “राहिय समन्वय सनमनत” िन्नाले ऐनको दफा ८ बमोत्तजम गठन िएको राहिय 
समन्वय सनमनत सम्झन ुपछथ।  

पररच्छेद–२ 

सूचक संस्र्ा, ग्रािकको पहिचान तर्ा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

३. आकत्तस्मक कारोबारमा ग्रािकको पहिचान गनुथ पने: ऐनको दफा ७क. को उपदफा (१) को 
खण्ड (ग) को प्रयोजनको लानग एक लाख रुपैया ँवा सो बराबरको हवदेशी मदु्रा िन्दा बढीको 
आकत्तस्मक कारोबार गदाथ सूचक संस्र्ाले ग्रािकको पहिचान गनुथ पनेछ।   

४. ग्रािकको पहिचान गदाथ नलन ु पने हववरण: (१) ऐनको दफा ७क. को उपदफा (२) को 
प्रयोजनको लानग सूचक संस्र्ाले ग्रािकको पहिचान गदाथ ग्रािकको देिाय बमोत्तजमको न्यूनतम 
हववरण नलन ुपनेछ:– 

(क)  प्राकृनतक व्यत्तिको सम्बन्धमा:– 

(अ) पूरा नाम,  

(आ)  स्र्ायी र िालको बसोबास वा कायथरत ननकायको पूरा ठेगाना 
र तत्काल सम्पकथ  गनथ सहकने माध्यम सम्बन्धी हववरण, 

(इ)  जन्म नमनत र नलङ्ग, 

(ई) आमाबाब ुवा आमा वा बाब ुमध्ये कुनै एकको पूरा नाम,  

(उ)  राहियता,  

(ऊ)  ग्रािकको प्रकार बमोत्तजम देिाय मध्येका कुनै एक हववरण:– 

(१)  नेपाली नागररकको िकमा नागररकता, मतदाता 
पररचयपत्र, सवारी चालक अनमुनतपत्र वा रािदानीको 
नम्बर, जारी नमनत, जारी िएको स्र्ान र बिाल रिने 
अवनध,  
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(२)   नेपाली नाबालकको िकमा जन्म दताथ प्रमाणपत्र वा 
नावालक पररचयपत्र नम्बर र अनििावक वा संरिकको 
नागररकता वा रािदानीको नम्बर, जारी नमनत, जारी 
िएको स्र्ान र बिाल रिने अवनध,    

(३) नागररकता ननलएको नेपाली नागररकको िकमा 
गाउँपानलका वा नगरपानलकाको नसफाररस, 

(४) हवदेशी नागररकको िकमा रािदानी नम्बर, जारी नमनत, 

जारी िएको स्र्ान र बिाल रिने अवनध,    

(५)  रािदानी निएका िारतीय नागररकको िकमा िारतीय 
कानून बमोत्तजम नागररक िो िनी नलएको प्रमाणपत्रको 
नम्बर, नमनत, जारी गने ननकाय र स्र्ान,   

(६)  शरणार्ीको िकमा सम्बत्तन्धत सरकारी वा अन्तराथहिय 
ननकायले ददएको पररचयपत्र नम्बर, जारी र समाप्ती नमनत 
र जारी िएको स्र्ान। 

(ख)  कानूनी व्यत्तिको सम्बन्धमा:– 

(अ) कानूनी व्यत्तिको नाम, 

(आ) रत्तजष्टडथ तर्ा व्यवसाहयक कायाथलयको ठेगाना, फोन, इमेल, 

वेवसाइि लगायत अन्य कुनै सम्पकथ  माध्यमको पूरा हववरण, 

(इ) कानूनी व्यत्ति र व्यवसायको प्रकार, 

(ई) कानूनी व्यत्तिको दताथ, अनमुनतपत्र वा इजाजतपत्र र कारोबार 
अनमुनतपत्र वा नवीकरणको प्रमाणपत्र नम्बर, जारी नमनत, बिाल 
रिने अवनध, जारी गने ननकाय र मलुकु, 
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(उ)  कानूनी व्यत्तिको प्रकार बमोत्तजम दताथ वा अनमुनत प्राप्त गनथ 
आवश्यक मखु्य कागजात, व्यवसाय वा मखु्य उद्देश्य,  

(ऊ) स्र्ायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लानग सरकारी ननकायले 
प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र नम्बर,  

(ए) सञ्चालक वा व्यवस्र्ापन सनमनत वा त्यस्तै कायथका लानग गठन 
िएको अन्य कुनै सनमनत िए त्यसका पदानधकारी तर्ा उच्च 
व्यवस्र्ापकको व्यत्तिगत हववरण, 

(ऐ) प्रोप्राइिर वा साझेदार वा कानूनी व्यत्तिको दश प्रनतशत वा सो 
िन्दा बढी स्वानमत्व धारण गने शेयरधनीको व्यत्तिगत हववरण, 

(ओ)  खाता सञ्चालकको व्यत्तिगत हववरण, 

(औ) कुनै कानूनी व्यत्तिको दश प्रनतशत वा सो िन्दा बढी शेयर 
स्वानमत्व धारण गने कानूनी व्यत्तिको िकमा त्यस्तो कानूनी 
व्यत्तिको दश प्रनतशत वा सो िन्दा बढी शेयर धारण गने 
व्यत्तिको हववरण। 

(ग)  कानूनी प्रबन्धको सम्बन्धमा:– 

(अ) कानूनी प्रबन्धको नाम, मखु्य उद्देश्य र कायथ, 

(आ) कानूनी प्रबन्धको दताथ वा स्र्ापना तर्ा कायथ सञ्चालन गरेको 
मलुकु र सो को ठेगाना, फोन, इमेल, वेवसाइि लगायत अन्य 
कुनै सम्पकथ  माध्यमको पूरा हववरण,  

(इ) दताथ, अनमुनतपत्र वा इजाजतपत्र र कारोबार अनमुनतपत्र वा 
नवीकरणको प्रमाणपत्र नम्बर, जारी नमनत, बिाल रिने अवनध, 

जारी गने ननकाय र मलुकुको हववरण,  
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(ई)  ट्रष्टी, ननयन्त्रक, संरिक वा सेिलरको नाम र स्र्ायी बसोबास 
वा कायथस्र्लको पूरा ठेगाना र तत्काल सम्पकथ  गनथ सहकने 
माध्यम, 

(उ) स्र्ायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लानग सरकारी ननकायले 
प्रदान गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र नम्बर,  

(ऊ) हितानधकारीको नाम र ठेगाना, 

(ए)  खाता सञ्चालकको व्यत्तिगत हववरण। 

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए तापनन सूचक संस्र्ाले सरकारी 
ननकाय वा संस्र्ा वा अन्तरसरकारी अन्तराथहिय संस्र्ाको ग्रािक पहिचान गदाथ सम्बत्तन्धत ननकाय 
वा संस्र्ाको खाता वा कारोबार सञ्चालन गने ननणथय, आनर्थक कारोबार गने सम्बन्धमा ददएको 
अत्तख्तयारनामा र खाता सञ्चालकको व्यत्तिगत हववरण नलन ुपनेछ।  

(३) सूचक संस्र्ाले ग्रािक, कारोबार, िेत्र, उत्पादन, सेवा, ििुानी माध्यम र त्यसको 
जोत्तखम अनरुुप ग्रािक पहिचान गनथ आवश्यक र्प व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ।  

(४) सूचक संस्र्ाले ग्रािकको खाता खोल्दा प्रचनलत कानूनको अधीनमा रिी ग्रािकको 
ल्याप्चे सिीछाप नलन ुपनेछ।   

तर गैर हविीय पेशाकमी वा व्यवसायीको िकमा सम्बत्तन्धत ननयमनकारी ननकायले 
तोके बमोत्तजम िनेुछ। 

५. ग्रािकको पहिचान गनथ कागजातको जाचँबझु गनुथ पने: सूचक संस्र्ाले ऐनको दफा ७क. बमोत्तजम 
ग्रािक पहिचानको लानग जाँचबझु गदाथ देिाय बमोत्तजमका सक्कल कागजात िेरी त्यसको जाँचबझु 
गनुथ पनेछ:– 

(क)  प्राकृनतक व्यत्तिको सम्बन्धमा:– 

(अ) नेपाली नागररकको िकमा नागररकता प्रमाणपत्र वा मतदाता पररचयपत्र 
वा सवारी चालक अनमुनतपत्र वा रािदानी,   
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(आ)   नेपाली नाबालकको िकमा जन्म दताथ प्रमाणपत्र वा नावानलग पररचयपत्र 
र अनििावक/संरिकको नागररकता वा रािदानी, 

(इ) नागररकता ननलएका नेपाली नागररकको िकमा गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाले ददएको नसफाररसपत्र  

(ई) हवदेशी नागररकको िकमा रािदानी,  

(उ)  रािदानी निएका िारतीय नागररकको िकमा िारतीय कानून बमोत्तजम 
नागररक िो िनी ददएको प्रमाणपत्र, 

(ऊ)  शरणार्ीको िकमा सम्बत्तन्धत सरकारी वा अन्तराथहिय ननकायले ददएको 
पररचयपत्र।  

(ख)  कानूनी व्यत्तिको सम्बन्धमा:– 

(अ) कानून बमोत्तजम दताथ, अनमुनतपत्र, इजाजतपत्र वा काम कारोबार अनमुनत 
वा नवीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र,  

(आ)  कानूनी व्यत्तिको प्रकार बमोत्तजम दताथ िनु आवश्यक मखु्य कागजात,  

(इ) कानूनी व्यत्तिको ठेगाना, व्यवसाय वा कायथको प्रकार र मखु्य उद्देश्य 
खुलाउने कागजात, 

(ई) स्र्ायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लानग सरकारी ननकायले प्रदान 
गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र, 

(उ)  सञ्चालक वा व्यवस्र्ापन सनमनत वा त्यस्तै कायथका लानग गठन िएको 
अन्य कुनै सनमनत िए त्यसका पदानधकारी तर्ा उच्च व्यवस्र्ापकको 
पररचय खुल्ने कागजात, 

(ऊ)  खाता सञ्चालकको पररचय खुल्ने कागजात।  
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(ग)  कानूनी प्रबन्धको सम्बन्धमा:–  

(अ) कानूनी प्रबन्धको दताथ वा ट्रष्ट नडड वा स्र्ापना सम्बन्धी उद्देश्य र कायथ 
तर्ा ठेगाना खुल्ने कागजात, 

(आ)  ट्रष्टी, ननयन्त्रक, संरिक, सेिलर वा वास्तहवक धनीको ठेगाना खुल्ने 
कागजात, 

(इ) कानूनी प्रबन्धको सञ्चालन गने मखु्य पदानधकारीको पररचय खुल्ने 
कागजात, 

(ई) स्र्ायी लेखा नम्बर वा कर प्रयोजनको लानग सरकारी ननकायले प्रदान 
गरेको त्यस्तै प्रकारको प्रमाणपत्र,  

(उ)  खाता सञ्चालकको पररचय खुल्ने कागजात।  

६. वास्तहवक धनी पहिचान: (१) सूचक संस्र्ाले ऐनको दफा ७ग. बमोत्तजम कानूनी व्यत्ति वा 
प्रबन्धको वास्तहवक धनी पहिचान तर्ा जाँचबझु गदाथ सामान्यतया देिायका आधारका अनतररि 
अन्य उत्तचत उपाय अवलम्बन गनुथ पनेछ:–  

(क)  कानूनी व्यत्ति वा प्रबन्ध उपर ननयन्त्रण गनथ सक्ने वा स्वानमत्व राख्ने 
अत्तन्तम प्राकृनतक व्यत्ति िए ननजको पहिचान, 

(ख)  खण्ड (क) बमोत्तजम ननयन्त्रण वा स्वानमत्व राख्ने व्यत्तिको सम्बन्धमा 
जानकारी निए वा तत ्सम्बन्धमा शड्ढा वा अस्पष्टता िएमा वा कानूनी 
व्यत्ति वा प्रबन्ध उपर ननयन्त्रण राख्ने कुनै प्राकृनतक व्यत्ति िए निएको 
पहिचान, 

(ग)  खण्ड (क) वा (ख) बमोत्तजमको व्यत्ति नपाइएमा उि कानूनी व्यत्ति 
वा प्रबन्धको सञ्चालनमा रिेका मखु्य पदानधकारीको पहिचान। 
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(२) सूचक संस्र्ाले कानूनी व्यत्ति वा प्रबन्धको स्वानमत्व र ननयन्त्रण संरचना पहिचान 
गनथ आवश्यक र उत्तचत उपायिरु अवलम्बन गनुथ पनेछ र त्यसका लानग वास्तहवक धनी तर्ा 
ननज उपर ननयन्त्रण गनथ सक्ने देिायका व्यत्तिको समेत पहिचान गनुथ पनेछ:– 

(क)  कानूनी व्यत्ति वा प्रबन्ध ननयन्त्रण गने वा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा 
त्यसको दश प्रनतशत वा सो िन्दा बढी शेयर, अन्य स्वानमत्व, मूल्य वा 
मतानधकार वा त्यसको ननणथय उपर ननयन्त्रण राख्ने प्राकृनतक व्यत्ति,  

(ख)  कानूनी व्यत्ति वा प्रबन्धको व्यवस्र्ापन वा त्यस्तै कायथ गने प्राकृनतक 
व्यत्ति,  

(ग)  कानूनी व्यत्ति वा प्रबन्ध उपर ननयन्त्रण राख्न सक्ने प्राकृनतक व्यत्ति।  

(३) सूचक संस्र्ाले ट्रष्ट जस्ता कानूनी प्रबन्ध उपरको ननयन्त्रणको पहिचान गदाथ 
सेिलर, ट्रष्टी, संरिक, हितानधकारी र त्यस उपर ननयन्त्रण गने प्राकृनतक व्यत्तिको पहिचान गनुथ 
पनेछ।  

(४) सूचक संस्र्ाले कुनै व्यत्ति माफथ त कानूनी व्यत्ति वा प्रबन्ध उपर अप्रत्यि 
स्वानमत्व र ननयन्त्रणको प्रिावकाररता मापन गदाथ देिाय बमोत्तजमको मापदण्डको आधारमा 
समेत गनुथ पनेछ:– 

(क)  शेयरधनी, साझेदार वा हितानधकारीको िकमा सबैको समानपुानतक 
स्वानमत्व, 

(ख)  पररवारको िकमा पररवारका सदस्यको समानपुानतक स्वानमत्व।  

(५) सूचक संस्र्ाले देिायको अवस्र्ामा वास्तहवक धनी पहिचान नगनथ सक्नेछ:– 

(क)  नधतोपत्र बजारमा सूत्तचकृत कानूनी व्यत्तिको िकमा त्यसको वास्तहवक 
धनी र ननजको शेयर, ननयन्त्रण वा स्वार्थको हववरण कानून बमोत्तजम 
सावथजननक िनेु वा पयाथप्त रुपमा सिजै प्राप्त िनु सक्ने ननत्तितता िएमा, 
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(ख)   नधतोपत्र बजारमा सूत्तचकृत कानूनी व्यत्तिको िकमा त्यसको वास्तहवक 
धनी र ननजको शेयर, ननयन्त्रण वा स्वार्थको हववरण लगायत ऐन 
बमोत्तजमका कायथिरु कानून बमोत्तजम सावथजननक िनेु वा पयाथप्त रुपमा 
सिजै प्राप्त िनु सक्ने ननत्तितता िएमा र सम्पत्ति शदु्धीकरण तर्ा 
आतड्ढकारी कायथमा हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धी अन्तराथहिय 
मापदण्ड पालना िएको कुरा प्रनतवेदनिरुबाि सनुनत्तित िनु सकेमा। 

७.  ग्रािक पहिचान सम्बन्धी िते्रगत मापदण्ड: (१) बीमा व्यवसायीले ग्रािक पहिचान गदाथ ननयम 
४ मा उत्तल्लत्तखत कागजात तर्ा हववरणका अनतररि देिाय बमोत्तजम र्प जाँचबझु गनुथ पनेछ:–  

(क)  बीमा हितानधकारीको जाँचबझु गने, 

(ख)  बीमा बापतको कुनै पनन रकम, लाि वा सहुवधा हितानधकारीलाई ििुानी 
वा प्रदान गदाथ हितानधकारीको पहिचान गने, 

(ग)  हितानधकारीको जोत्तखमस्तर पहिचान गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन 
गने र सो बमोत्तजमको जोत्तखम व्यवस्र्ापन लगायत बिृत ्ग्रािक पहिचान 
गने, 

(घ)  हितानधकारी पहिचान गनथ वा त्यसको वास्तहवक धनी पहिचान गने 
सम्बन्धमा उपयिु अन्य कायथ गने।  

(२) यस ननयमावलीमा उत्तल्लत्तखत मापदण्डका अनतररि ननयमनकारी ननकायले सेवा, 
उत्पादन, उपकरण, कारोबार, ििुानी माध्यम, जोत्तखम लगायत अन्य आधारमा ग्रािक पहिचानका 
लानग र्प मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। 

८. बिृत ्ग्रािक पहिचान: (१) सूचक संस्र्ाले उच्च जोत्तखम देत्तखएका  ग्रािकको िकमा बिृत 
ग्रािक पहिचान गदाथ कम्तीमा देिाय बमोत्तजमका उपाय अवलम्बन गनुथ पनेछ:–   

(क)  आनर्थक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेत्तखने जहिल, ठूलो वा अस्वािाहवक 
प्रवतृ्तिको कारोबारको उद्देश्य र पषृ्ठिनूम परीिण गने, 
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(ख)   ग्रािकको कारोबारको पषृ्ठिनूम र उद्देश्यको कारणको पहिचान गनथ 
सम्िव उपाय अवलम्बन गने,  

(ग)   ग्रािक वा कारोबार उपरको ननयन्त्रण तर्ा ननरन्तर अनगुमन गरी 
त्यस्तो ग्रािक वा कारोबार अस्वािाहवक वा शड्ढास्पद िए निएको 
यहकन गने वा र्प अनगुमन वा परीिण गनुथ पने कारोबारको पहिचान 
गने, 

(घ)  ग्रािक, वास्तहवक धनी र सम्बद्ध व्यत्तिको सम्बन्धमा र्प हववरण नलने 
वा सड्ढलन गने,   

(ङ)  ग्रािकसँगको व्यवसाहयक सम्बन्ध, कारोबार र त्यसको प्रकृनत र 
उद्देश्यका सम्बन्धमा र्प हववरण नलने वा सड्ढलन गने, 

(च)  ग्रािकसँगको सम्बन्ध शरुु गने वा ननरन्तरता ददने नददने सम्बन्धमा 
उच्च व्यवस्र्ापनको स्वीकृनत नलने, 

(छ)  कारोबारको सीमा तोक्ने, 

(ज)  प्राप्त कागजातको परीिण वा जाँचबझु गनथ अन्य उपाय अवलम्बन गने, 

(झ)  पहिलो ििुानी बिृत ग्रािक पहिचान गररएको खाता माफथ त मात्र गने, 

(ञ) ग्रािकसँग सम्बत्तन्धत हववरण अद्यावनधक गरररिने, 

(ि) कोष वा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गनथ आवश्यक उपाय अवलम्बन गने, 

(ठ) अनगुमनको ननष्कषथको अनिलेख राखी लेखापरीिण लगायत अन्य सिम 
अनधकारीले मागेमा उपलब्ध गराउने,  

(ड) खण्ड (क) देत्तख (ठ) मा उत्तल्लत्तखत कुराका अनतररि अन्य उपयिु 
उपाय अवलम्बन गने।  
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(२) उच्च जोत्तखममा रिेका ग्रािकको कारोबारको िरेक चरणमा बिृत ्ग्रािक पहिचान 
गनुथ पनेछ।  

(३) उच्च जोत्तखम देत्तखएको ग्रािकस“ग व्यवसाहयक सम्बन्ध कायम गनथ वा कारोबारको 
ननरन्तरता ददन व्यवस्र्ापकीय तिको स्वीकृनत आवश्यक िनेुछ।  

९.  सरलीकृत ग्रािक पहिचान: (१) सूचक संस्र्ाले ऐनको दफा ७घ. बमोत्तजम जोत्तखम मूल्याड्ढन 
गदाथ जोत्तखम कम देत्तखएको ग्रािकलाई दफा ७च. बमोत्तजम सरलीकृत ग्रािक पहिचान तर्ा 
जाँचबझु गरी सम्बन्ध स्र्ाहपत गनथ, व्यवसाहयक सम्बन्धलाई ननरन्तरता ददन वा कारोबार गनथ 
वा गराउन सक्नेछ।  

(२) सूचक संस्र्ाले नेपाली नागररकको सामात्तजक तर्ा आनर्थक हितको लानग स्र्ानीय 
कायथक्रमसगँ सम्बत्तन्धत हवषयमा कुनै उत्पादन वा सेवा प्रवाि गने िएमा ननयमनकारी 
ननकायबाि पूवथ स्वीकृनत नलई सरलीकृत ग्रािक पहिचान तर्ा जाँचबझु गनथ सक्नेछ। 

(३) उपननयम (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए तापनन सूचक संस्र्ाले 
देिायको अवस्र्ा िएको ग्रािकको सरलीकृत ग्रािक पहिचान तर्ा जाँचबझु गनथ सक्ने   छैन:–  

(क) ग्रािक हवदेशी िएमा, 

(ख)  सम्पत्ति शदु्धीकरण तर्ा आतड्ढवादी हक्रयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धी अन्तराथहिय मापदण्ड बिृत ् रुपमा पालना निएको 
मलुकुको ग्रािक वा ग्रािकको मखु्य कारोबार िएमा, 

(ग) ग्रािक सम्पत्ति शदु्धीकरण तर्ा आतड्ढकारी हक्रयाकलापमा हविीय 
लगानी ननवारण सम्बन्धी अन्तराथहिय मापदण्ड बिृत ् रुपमा पालना 
निएको मलुकुको नधतोपत्र बजारमा सूत्तचकृत रिेको िएमा, 

(घ)  कानूनी व्यत्ति वा कानूनी प्रबन्धको वास्तहवक धनीको हववरण 
सावथजननक रुपमा उपलब्ध िनु सक्ने अवस्र्ा नरिेमा,  

(ङ)  ग्रािक वा वास्तहवक धनी उच्चपदस्र् व्यत्ति िएमा,  
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(च)  उच्च जोत्तखम देत्तखएको वा शड्ढास्पद िएको व्यत्ति िएमा, वा 

(छ)  वाहषथक रुपमा एक लाख रुपैया ँिन्दा बढी रकमको कारोबार िनेु 
िएमा। 

(४) ननयमनकारी ननकायले सरलीकृत ग्रािक पहिचान तर्ा सम्पहुष्ट सम्बन्धमा आवश्यक 
मापदण्ड ननधाथरण गनथ सक्नेछ।  

१०.  आफै उपत्तस्र्त निनेु ग्रािक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्र्ा: (१) सूचक संस्र्ाले आफै उपत्तस्र्त 
निई स्र्ाहपत िनेु व्यवसाहयक सम्बन्ध वा कारोबारका सम्बन्धमा ऐनको दफा ७ि. बमोत्तजम 
जोत्तखम मूल्याड्ढन गरी व्यवस्र्ापनका आवश्यक उपाय अबलम्बन गनुथ   पनेछ।  

स्पष्टीकरण: यस ननयमको प्रयोजनको लानग “आफै उपत्तस्र्त निई स्र्ाहपत िनेु व्यवसाहयक 
सम्बन्ध वा कारोबार” िन्नाले सामान्यतया देिायका सम्बन्ध वा कारोबारलाई सम्झन ुपछथ:– 

(क)  इन्िरनेि, िेनलफोन, फ्याक्स, िलुाक वा यस्तै अन्य प्रकारले स्र्ाहपत 
व्यवसाहयक सम्बन्ध, 

(ख)  इन्िरनेि माफथ त िनेु कारोबार, 

(ग)  एहिएम माफथ त िनेु कारोबार, 

(घ)  िेनलफोन वा मोवाइल बैंहकङ्ग, 

(ङ)  फ्याक्स वा हवद्यतुीय माध्यम वा अन्य त्यस्तै उपकरण माफथ त 
कारोबारका लानग ददने ननदेशन वा कारोबार, 

(च)  हवद्यतुीय माध्यम वा हप्रपेड वा पनुः मूल्य र्प गनथ सहकने काडथ वा 
खाता माफथ त नगद वा ििुानी िनेु वा प्राप्त गने कारोबार। 

(२) सूचक संस्र्ाले यस ननयम बमोत्तजम ग्रािकको पहिचानको लानग कानून बमोत्तजम 
अनधकार प्राप्त अनधकारीबाि प्रमात्तणत िएका कागजातिरु ग्रािकसँग नलन ुपनेछ।  
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११. कारोबार गनथ निनेु:  (१) सूचक संस्र्ाले ऐनको दफा ७ण. र ननयम ४ वा ५ बमोत्तजम माग 
गरेको हववरण वा कागजात उपलब्ध नगराउने ग्रािकसँग व्यवसाहयक सम्बन्ध कायम गनथ वा 
कारोबार गनथ सक्ने छैन। 

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए तापनन सूचक संस्र्ाले माग गरेको 
कागजात तर्ा हववरण पेश गनथ नसकेको कारण खुलाई कागजात तर्ा हववरण पेश गरेमा र 
त्यस्तो कारण मनानसब देत्तखएमा सूचक संस्र्ाले ग्रािकको हववरण अद्यावनद्यक गरी व्यावसाहयक 
सम्बन्ध स्र्ापना वा कारोबार गनथ सक्नेछ।  

१२.  अनिलेख सम्बन्धी र्प व्यवस्र्ा: ऐनको दफा ७द. को प्रयोजनको लानग सूचक संस्र्ाले 
अनगुमन, जोत्तखम मूल्याड्ढन तर्ा आन्तररक ननयन्त्रण र सो सम्बन्धी हववरण तर्ा कागजातको 
अनिलेख राख्न ुपनेछ। 

१३. कारोबार रकमको सीमा: (१) राि बैंकले ऐनको दफा १०क. को प्रयोजनको लानग कारोबार 
रकमको सीमा तोक्दा कारोबारको िेत्र, हवषय र प्रकृनतलाई हवचार गरी फरक फरक 
कारोबारको लानग फरक फरक रकमको सीमा तोक्न सक्नेछ।  

(२) राि बैंकले उपननयम (१) बमोत्तजम कारोबार रकमको सीमा तोक्दा सम्बत्तन्धत 
ननयमनकारी वा कायाथन्वयन गने सरकारी ननकायको परामशथ नलन सक्नेछ।  

(३) राि बैंकले उपननयम (१) बमोत्तजम कारोबार रकमको सीमा तोक्दा वा त्यस्तो 
सीमामा िेरफेर गरेमा त्यसको सूचना आफ्नो वेवसाइिमा समेत राख्न ुपनेछ। 

१४.  हवद्यतुीय माध्यमबाि हववरण पेश गने: (१) सूचक संस्र्ाले ऐन तर्ा ननयमावली बमोत्तजम 
हविीय जानकारी इकाईलाई ददन ुपने सूचना वा हववरण हविीय जानकारी इकाईले तोकेको 
नमनतदेत्तख ननयनमत रुपमा हवद्यतुीय माध्यमबाि ददन ुपनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्तजमको सूचना वा हववरण हविीय जानकारी इकाईले ननधाथरण 
गरेको ढाँचामा ददन ुपनेछ।  
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१४क. बिमूुल्य धात ुवा वस्तःु ऐन तर्ा यस ननयमावलीको प्रयोजनका लानग प्राकृनतक वा प्रशोनधत 
जनुसकैु स्वरुपमा रिेका अनसूुची-१मा उल्लेखिए बमोत्तजमका धात ुवा वस्तलुाई बिमूुल्य धात ु
वा वस्त ुमानननेछ। 

पररच्छेद–३ 

ननयमन र सपुरीवेिण सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

१५. ननयमनकारी ननकायको काम, कतथव्य र अनधकार: ऐनमा तोहकएको काम, कतथव्य र अनधकारका 
अनतररि ननयमनकारी ननकायको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोत्तजम िनेुछ:–  

(क)  ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को प्रयोजनका लानग 
आवश्यक हववरण हविीय जानकारी इकाईलाई उपलब्ध गराउने, 

(ख) सूचक संस्र्ाले हविीय जानकारी इकाईमा पेश गरेका हववरण, प्रनतवेदनको 
सङ्खख्या, प्रकृनत, गणुस्तर लगायतका हवषयमा जानकारी नलने।  

१६. ननयमनकारी ननकायिरुका बीच सियोग आदान प्रदान िनु सक्ने: (१) सूचक संस्र्ाको ननयमन, 

अनगुमन तर्ा सपुरीवेिण गने कायथ प्रिावकारी रुपमा सम्पन्न गनथको लानग ननयमनकारी 
ननकायले स्वदेशी तर्ा हवदेशी मलुकुको समान प्रकृनतको काम गने ननकायसँग देिाय बमोत्तजम 
सियोग आदान प्रदान गनथ सक्नेछ:– 

(क)  नेपालिर समान प्रकृनतको व्यवसाय गने सूचक संस्र्ा वा फरक फरक 
प्रकृनतको व्यवसाय गने सूचक संस्र्ाको संयिु रुपमा ननरीिण, अनगुमन 
तर्ा सपुरीवेिण गने, 

(ख) हवदेशी मलुकुको समान काम गने ननयमनकारी ननकायसँग नमलेर सूचक 
संस्र्ाको ननरीिण, अनगुमन तर्ा सपुरीवेिण गने, 

(ग) हवदेशी मलुकुको समान काम गने ननयमनकारी ननकायसँग 
पारस्पररकताको आधारमा सियोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी 

                                                             

 पहिलो संशोधनद्वारा र्प। 
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कायम गने र सो को कायाथन्वयन दईु पिीय वा बिपुिीय हित िनेु 
गरी गने, 

(घ) हवदेशी मलुकुको समान काम गने ननकायले माग गरेको सूचना वा 
जानकारी आवश्यकता अनसुार ननयमनकारी ननकायको कायथिेत्रनित्रको 
सूचक संस्र्ाबाि प्राप्त गरी उपलब्ध गराउने। 

(२)  स्वदेशी वा हवदेशी ननयमनकारी ननकाय बीच आदान प्रदान िनेु सूचना वा 
हववरणको प्रयोग त्यस्तो सूचना वा हववरण प्रवाि गने ननयमनकारी ननकायले तोकेको प्रयोजनका 
लानग मात्र प्रयोग गनथ सहकनेछ।  

पररच्छेद–४ 

हविीय जानकारी इकाई 

१७.  हविीय जानकारी इकाईको काम, कतथव्य र अनधकार: ऐनमा उल्लेख गररएका काम, कतथव्य र 
अनधकारका अनतररि हविीय जानकारी इकाईको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोत्तजम 
िनेुछ:–  

(क)  कानून बमोत्तजम कुनै कायथ वा कसूर उपर कुनै कारबािी गनथ सक्ने अनधकार 
प्राप्त ननकाय वा अनधकारीलाई सूचना वा हवश्लेषण सम्प्रेषण गने,  

(ख)  सूचना प्रानप्त, हवश्लेषण लगायत हविीय जानकारी इकाईको कायथ सम्पादनको 
लानग आवश्यक हवद्यतुीय सूचना सञ्जाल स्र्ापना र सञ्चालन गने,  

(ग) सम्पत्ति शदु्धीकरण ननवारण तर्ा आतड्ढकारी हक्रयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धमा सम्पकथ  हवन्द ु(फोकल प्वाइन्ि) को रुपमा काम गने, 

(घ)  कुनै हवदेशी ननकायले नसधै वा आफ्नो समकिी माफथ त कुनै सूचना माग गरेमा 
समकिीको अनरुोध सरि नै त्यस्तो सूचना प्रवाि गने,  
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(ङ)  हवदेशी मलुकुको हविीय जानकारी इकाईसँग सूचना आदान प्रदान गदाथ सो 
सम्बन्धमा “एगमन्ि समूि (एगमन्ि ग्रपु)” ले तय गरेका नसद्धान्तलाई सामान्य 
नसद्धान्तको रुपमा नलई कायथ गने,   

(च)  हवदेशी मलुकुको हविीय जानकारी इकाईसँग सूचना आदान प्रदान गने 
सम्बन्धमा आवश्यकता अनरुुप समझदारी कायम गने,  

(छ)  हवदेशी मलुकुको हविीय जानकारी इकाईबाि प्राप्त सूचना वा आफूले प्रवाि 
गरेको सूचनाको प्रयोग र उपलत्तब्धका बारेमा पषृ्ठपोषण माग गने र ददने।  

१८. सूचना आदान प्रदान गनथ सक्ने: (१) हविीय जानकारी इकाईले आफ्नो कायथ सम्पादनको 
नसलनसलामा हवदेशी समकिी वा अन्य ननकायसँग आदान प्रदान गरेको सूचनाको प्रयोग जनु 
प्रयोजनका लानग माग गररएको िो सोिी प्रयोजनको सीमामा रिी गनुथ पनेछ।   

(२) उपननयम (१) बमोत्तजम आदान प्रदान गररएको सूचनाको गोप्यता कानूनमा व्यवस्र्ा 
िए बमोत्तजम िनेुछ।  

पररच्छेद–५ 

उजरुी, जाचँबझु र अनसुन्धान 

१९.  उजरुी दताथ हकताबमा अनिलेख गनुथ पने: (१) हविागले ऐनको दफा १३ बमोत्तजम प्राप्त िनु 
आएको उजरुी वा सूचना अनसूुची-१क. मा उल्लेख िए बमोत्तजमको ढाँचाको दताथ हकताबमा 
दताथ गनुथ पनेछ।  

(२) हवद्यतुीय माध्यमबाि प्राप्त हववरण समेतलाई उपननयम (१) बमोत्तजम दताथ गनुथ 
पनेछ।  

(३) हविागले गोपनीयताको लानग नाम उल्लेख गनथ नचािने उजरुीकताथको िकमा सडे्ढत 
सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्र्ा गनथ सक्नेछ।   

                                                             

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 



www.lawcommission.gov.np 

17 

 

२०.  प्रमाणको नक्कल ददन सक्ने: ऐन र यस ननयमावली बमोत्तजम उजरुी वा सूचना ददने व्यत्तिले 
त्यस्तो उजरुीसँग कुनै प्रमाण पेश गरेको रिेछ र त्यस्तो प्रमाणको नक्कल उजरुी वा सूचना ददने 
व्यत्तिले माग गरेमा हविागले त्यसको नक्कल प्रमात्तणत गरी त्यस्तो व्यत्तिलाई ददन सक्नेछ।  

२१. प्रारत्तम्िक जाचँबझु सम्बन्धी व्यवस्र्ा: ऐनको दफा १३ बमोत्तजम प्राप्त उजरुी वा दफा १० 
बमोत्तजम हविीय जानकारी इकाईबाि प्राप्त सूचनाको प्रारत्तम्िक जाँचबझु गदाथ वा गराउँदा 
हविाग प्रमखुले त्यस्तो सूचना, कागजात, हववरण वा तथ्य सम्पत्ति शदु्धीकरण तर्ा आतड्ढवादी 
हक्रयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बत्तन्धत िए निएको सम्बन्धमा समेत 
आवश्यक जाँचबझु गनथ मातितको कुनै अनधकृतलाई खिाउन सक्नेछ।  

२२. प्रनतवेदन पेश गनुथ पने: जाँचबझु अनधकृतले प्रारत्तम्िक जाँचबझु सम्बन्धी कायथ सम्पन्न िनुासार् 
आफ्नो राय सहितको प्रनतवेदन हविागको प्रमखु समि पेश गनुथ पनेछ।  

२३.  अनसुन्धान अनधकृतको ननयतु्ति गने वा तोक्ने: (१) ननयम २२ बमोत्तजम प्राप्त प्रनतवेदन समेतको 
आधारमा सम्पत्ति शदु्धीकरण तर्ा आतड्ढवादी हक्रयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर 
िएको वा िनु सक्ने मनानसब आधार िई हविागको प्रमखुले अनसुन्धान अनधकृत ननयिु गदाथ 
वा तोक्दा अनसूुची–२ बमोत्तजमको ढाँचामा ननयिु गनुथ वा तोक्न ुपनेछ।  

(२) हविागको प्रमखुले उपननयम (१) बमोत्तजम अनसुन्धान अनधकृत ननयिु गदाथ वा 
तोक्दा अनसुन्धान सम्पन्न गनथ आवश्यक पने समयावनध तोकी सियोगी कमथचारीको नाम समेत 
उल्लेख गनथ सक्नेछ।  

(३) उपननयम (२) बमोत्तजमको अवनधनित्र अनसुन्धान सम्पन्न िनु नसकेमा अनसुन्धान 
अनधकृतले सो को कारण खुलाई अवनध र्प गनथ हविागको प्रमखु समि पेश गनुथ पनेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोत्तजम अवनध र्प गनथको लानग अनरुोध िएमा अनसुन्धानको 
प्रकृनत एवम ्प्रगनत िेरी हविागको प्रमखुले एक पिकमा तीस ददनमा नबढ्ने गरी आवश्यक 
अवनध र्प्न सक्नेछ।  

२४. अनसुन्धान प्रगनत हववरण पेश गनुथ पने: अनसुन्धान अनधकृतले आफूलाई तोहकएको मदु्दाको 
अनसुन्धानको प्रगनत सम्बन्धी हववरण समय तोहकएको िए तोहकएको समयमा र समय 



www.lawcommission.gov.np 

18 

 

नतोहकएको िए ननयनमत रुपमा हविाग प्रमखु वा ननजले तोकेको उपप्रमखु समि पेश गनुथ 
पर्र्नेछ।   

२५. सम्पत्ति खोजतलास र पहिचान: अनसुन्धान अनधकृतले अनसुन्धान गदाथ कसूरबाि प्राप्त सम्पत्ति 
वा साधन र त्यसबाि बढे बढाएको सम्पत्ति, कसूरमा संलग्न व्यत्तििरुको खोजतलास तर्ा 
पहिचान गनुथ पनेछ। 

२६. जाचँबझु तर्ा अनसुन्धान सम्बन्धी कायथलाई प्रिावकारी बनाउने: हविागको जाँचबझु तर्ा 
अनसुन्धान सम्बन्धी कायथलाई व्यवत्तस्र्त र प्रिावकारी बनाउन हविागको प्रमखुले आवश्यकता 
अनसुार हविागको उपप्रमखुको संयोजकत्वमा अनधकृतिरु सत्तम्मनलत रिेको सनमनतिरु गठन 
गनथ सक्नेछ।  

२७. संयिु अनसुन्धान िोली गठन सम्बन्धी व्यवस्र्ा: हविागको प्रमखुले ऐनको दफा १५ बमोत्तजम 
अनसुन्धानका लानग अन्य ननकायलाई त्तजम्मेवारी ददंदा वा संयिु अनसुन्धान िोलीको गठन 
गदाथ सम्बत्तन्धत ननकायसँग देिायका हवषयमा समझदारी गनथ सक्नेछ:–  

(क)  िोलीको नेततृ्व, 

(ख)  संयिु अनसुन्धानको अनसुन्धान अनधकृत ननयतु्ति, सिायक अनसुन्धान अनधकृत 
वा कमथचारीको सङ्खख्या, नाम र हवषेशज्ञता, 

(ग)  अनसुन्धानको िेत्र र कायाथवनध, 

(घ)  अनसुन्धानका लानग आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्र्ा, 

(ङ)  अन्य आवश्यक हवषय।  

२८.  उपत्तस्र्नत िनुको लानग ददइने सूचनाको ढाचँा: जाँचबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृतले 
प्रारत्तम्िक जाँचबझु वा अनसुन्धानको नसलनसलामा कसैलाई सोधपछु वा बयानको लानग उपत्तस्र्त 
िनु सूचना ददंदा वा कसैबाि स्पष्टीकरण माग गदाथ त्यस्तो व्यत्तिलाई अनसूुची–३ बमोत्तजमको 
ढाँचामा सूचना ददन ुपनेछ।  
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२९.  खानतलासी तर्ा बरामद: (१) जाँचबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृतले उजरुी वा कसूरको 
जाँचबझु वा अनसुन्धानको नसलनसलामा शरीरको तलासी, सवारी साधनको तलासी गदाथ अनसूुची–
४ बमोत्तजमको ढाँचामा गनुथ पनेछ।  

(२) कसूरको जाँचबझु वा अनसुन्धानको नसलनसलामा कसैको घर कम्पाउण्ड, कारोबार 
स्र्लमा प्रवेश गदाथ र त्यसरी खानतलासी गदाथ कुनै सामान बरामद िएमा वा ननयन्त्रणमा 
नलएमा अनसूुची–५ बमोत्तजमको मचुलु्का गनुथ पनेछ।   

(३) उपननयम (१) बमोत्तजम खानतलासी गदाथ बरामद िएको नगद, त्तजन्सी वा अन्य 
कुनै मालसामान आफूसँग लैजान ुपरेमा जाँचबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृतले त्यस्तो 
मालसामान बझेुको िरपाई तयार गरी संस्र्ा िए त्यसको पदानधकारी र अन्य व्यत्ति िए 
घरधनी वा मालसामान धनी वा मालसामान त्तजम्मा रिेको व्यत्तिलाई ददन ुपनेछ र ननज फेला 
नपरेमा वा फेला परे पनन ननजले िरपाई बझु्न नमानेमा त्यस्तो िरपाई गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाको प्रनतनननधलाई त्तजम्मा ददन ुपनेछ।   

(४) उपननयम (३) बमोत्तजमको गाउँपानलका वा नगरपानलकाको प्रनतनननध फेला नपरेमा 
बरामद गररएको स्र्ानमा त्यस्तो िरपाई िाँस गरी बरामदी मचुलु्कामा सो व्यिोरा समेत 
जनाउन ुपनेछ।  

(५) उपननयम (४) बमोत्तजम िरपाई िाँस गरे पनछ सम्बत्तन्धत व्यत्तिले रीतपूवथक 
िरपाई बझेुको मानननेछ।  

३०.  पक्राउ पूजीको ढाचँा: अनसुन्धान अनधकृतले अनसुन्धानको नसलनसलामा कसैलाई पक्राउ गदाथ 
अनसूुची–६ बमोत्तजमको ढाँचामा पक्राउ पूजी ददन ुपनेछ।  

३१.  र्नुवुा पूजीको ढाचँा: अनसुन्धान अनधकृतले अनसुन्धानको नसलनसलामा र्नुामा राख्दा वा जमानत 
माग गरेकोमा त्यस्तो जमानत ददन नसकेको कारणबाि मदु्दा िेने अनधकारीको अनमुनतले कुनै 
व्यत्तिलाई र्नुामा राख्न ुपरेमा अनसूुची–७ बमोत्तजमको ढाँचामा र्नुवुा पूजी ददन ुपनेछ।  

३२.  तारेख हकताब र तारेख पचाथको ढाचँा: अनसुन्धान अनधकृतले अनियिुलाई तारेखमा राख्दा 
अनसूुची–८ बमोत्तजमको ढाँचाको तारेख हकताब खडा गरी अनसूुची–९ बमोत्तजमको ढाँचामा 
तारेख पचाथ ददन ुपनेछ।  
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३३. धरौिी जमानत माग्ने र धरौिी वा जमानत ददएको नलखतको ढाचँा: (१) अनसुन्धान अनधकृतले 
अनियिुबाि धरौिी वा जमानत माग गने  आदेश गदाथ अनसूुची–१० बमोत्तजमको ढा“चामा 
गनुथ पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्तजम धरौिी वा जमानत ददंदा अनियिुले आफ्नो नामको 
सम्पत्ति धरौिी वा जमानत ददएकोमा अनसूुची–११ र अनियिुको तफथ बाि अन्य व्यत्तिले 
धरौिी वा जमानत ददएकोमा त्यस्तो व्यत्तिले अनसूुची–१२ बमोत्तजमको ढाँचामा नलखत गनुथ 
पनेछ। 

३४. सम्पत्ति, खाता, कारोबार रोक्का गने आदेशको ढाचँा: जाचँबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृतले 
कसूरसँग सम्बत्तन्धत सम्पत्ति वा साधन ऐनको दफा १८ बमोत्तजम रोक्का राख्दा वा ननयन्त्रणमा 
नलदँा अनसूुची–१३ बमोत्तजमको ढा“चामा आदेश गरी नलन ुवा राख्न ुपनेछ।  

३५.  रोक्का तर्ा फुकुवाको अनिलेख राख्ने: (१) हविागले कुनै अनियिुबाि वा ननजको तफथ बाि 
धरौिी जमानत नलएकोमा वा कुनै सम्पत्ति वा साधन ननयन्त्रणमा नलएकोमा वा रोक्का राखेकोमा 
त्यस्तो रोक्का हववरण सहितको अनिलेख खडा गनुथ पनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्तजमको अनिलेखमा उजरुी दताथ नम्बर, अनियिुको नाम, र्र, 

वतन, सम्पत्ति, साधनको हववरण, रोक्का राख्ने वा ननयन्त्रणमा नलने आदेश िएको नमनत, रोक्का राख्न े
वा ननयन्त्रणमा नलने कायाथलय, रोक्का राख्न वा ननयन्त्रणमा नलन लेत्तखएको पत्रको नमनत र चलानी 
नम्बर समेत खुलाउन ुपनेछ।  

(३) उपननयम (१) बमोत्तजम रोक्का रात्तखएको वा ननयन्त्रणमा नलइएको सम्पत्ति फुकुवा 
िएमा हविागले सो को अनिलेख अद्यावनद्यक गरी राख्न ुपनेछ।  

(४) कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन रोक्का, ननयन्त्रण र जफतका सम्बन्धमा हविागले 
कानून बमोत्तजमको हववरण, जफत सम्पत्ति तर्ा साधन सम्बत्तन्धत हविागमा पठाउन ु  पनेछ।   

३६.  अनसुन्धान प्रनतवेदन र अनियोगको ढाचँा: (१) अनसुन्धान अनधकृत वा अनसुन्धान गने ननकायले 
अनसुन्धानको कायथ सम्पन्न गरेपनछ त्यसको प्रनतवेदन अनसूुची–१४ बमोत्तजमको ढाँचामा हविाग 
समि पेश गनुथ पनेछ।  
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(२) हविागले मदु्दा दायर गदाथ अनसूुची–१५ बमोत्तजमको ढाँचामा अनियोगपत्र तयार 
गरी दायर गनुथ पनेछ।  

३७.  सियोग आदान प्रदान गनथ सक्ने: (१)  हविागले अन्य मलुकुको समान प्रकृनतको काम गने 
ननकायसँग अनसुन्धानसँग सम्बत्तन्धत हवषयमा आपसी सियोग आदान प्रदान गने सम्बन्धमा 
आवश्यक सिकायथ गनथ सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्तजमको आपसी सियोगको प्रयोग दईु पिीय वा बिपुिीय हित 
िनेु गरी गनुथ पनेछ।  

३८.  जाचँबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृत िेरफेर गनथ सक्ने: कुनै जाँचबझु अनधकृत वा 
अनसुन्धान अनधकृतले ननजलाई तोहकएको काम कुनै कारणवश सम्पन्न गनथ नसकेमा वा 
ननजबाि त्यस्तो काम गराउन उपयिु छैन िने्न मनानसब कारण िएमा त्यस्तो कारण खुलाई 
हविागको प्रमखुले ननजको सट्टा अको जाँचबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृत ननयिु गनथ 
वा तोक्न सक्नेछ। 

३९.  हवशेषज्ञ सेवा नलन सक्ने: उजरुीको जाँचबझु वा कसरुको अनसुन्धानको नसलनसलामा कुनै 
हवषयमा हवशेषज्ञको सेवा नलन आवश्यक परेमा हविागले त्यस्तो हवशेषज्ञको सेवा नलन सक्नेछ। 

४०.  खचथ प्रमात्तणत गनथ सक्ने: जाँचबझु अनधकृत वा अनसुन्धान अनधकृतले प्रारत्तम्िक जाँचबझु वा 
अनसुन्धानको नसलनसलामा नबल िरपाई आउन नसक्ने काममा गरेको खचथ हविागको प्रमखुले 
औत्तचत्य िेरी प्रमात्तणत गररददन सक्नेछ। 

४१.  हवशेष अनसुन्धान प्रहवनध सम्बन्धी व्यवस्र्ा:  अनसुन्धान अनधकृत वा अनसुन्धान ननकायले 
ऐनको दफा १९ग. बमोत्तजम हवशेष अनसुन्धान प्रहवनध अवलम्बन गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा गनथ 
सक्नेछ।   

४२.  रोक्का फुकुवा सम्पत्ति वा साधन हफताथ गने: (१) अनसुन्धानको नसलनसलामा कुनै व्यत्तिको 
सम्पत्ति, खाता, रािदानी वा ननजको तफथ बाि ददइएको जेर्ाजमानी रोक्का राखेकोमा त्यस्तो व्यत्ति 
उपर मदु्दा नचलाउने ननणथय िएमा हविागको प्रमखुले ननणथय िएको सात ददननित्र त्यस्तो रोक्का 
फुकुवा गररददन ुपनेछ।  
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(२) ऐन बमोत्तजम दायर िएको मदु्दामा अनियिुले अदालतबाि सफाई पाएमा र त्यस्तो 
सफाइ उपर पनुरावेदन नगने ननणथय िएमा त्यस्तो व्यत्तिको रोक्का रात्तखएको खाता, रािदानी, 
सम्पत्ति, कारोबार पनुरावेदन गने म्याद समाप्त िएको नमनतले सात ददननित्र फुकुवा गररददन ु
पनेछ। 

पररच्छेद–६ 

हवहवध 

४३.  तामेली वा मलु्तवीमा राख्न सहकने: (१) हविागमा प्राप्त उजरुी वा सूचना वस्तनुनष्ठ वा तथ्यपरक 
िएको नदेत्तखएमा हविाग प्रमखुले त्यस्तो उजरुी वा सूचना तामेली वा मलु्तवीमा राख्ने ननणथय 
गनथ सक्नेछ। 

(२) हविागले उपननयम (१) बमोत्तजम उजरुी वा सूचना तामेलीमा वा मलु्तवीमा राख्न े
गरेको ननणथयको जानकारी सम्बत्तन्धत उजरुीकताथ वा सूचक संस्र्ाले माग गरेमा ददन ुपनेछ। 

४४. हवश्लषेण र अनसुन्धानमा प्रार्नमकता: हविागलाई प्राप्त उजरुी वा सूचनाको अनसुन्धान गदाथ  वा 
हविीय जानकारी इकाईलाई प्राप्त सूचनाको हवश्लेषण गदाथ हविाग वा हविीय जानकारी इकाईले 
हवषयको गाम्र्िीय र संवेदनशीलताको आधारमा प्रार्नमकता ननधाथरण गनुथ पनेछ।   

४५. स्वार्थ बात्तझएमा अनसुन्धानमा संलग्न िनु निनेु: (१) देिायको अवस्र्ा रिेमा स्वार्थ बात्तझएको 
मानननेछ र त्यस्तो अवस्र्ामा कसैले पनन हवश्लेषण वा अनसुन्धान सम्बन्धी कायथ गनथ पाउने 
छैन:– 

(क)  आफू वा नत्तजकको नातेदार संलग्न रिेको अवस्र्ामा, 

(ख) आफ्नो हित संलग्न रिेको हवषयमा,  

(ग) आफ्नो तत्कालको सपुररवेिक हवरुद्धको हवषयमा। 

स्पष्टीकरण: यस ननयमको प्रयोजनको लानग “नत्तजकको नातेदार” िन्नाले 
एकासगोलको अंत्तशयार वा पनत, पत्नी, छोरा, छोरी, बाब,ु आमा, बाजे, बज्यै, 

सास,ु ससरुा, दाज,ु िाइ, दददी, बहिनी, िाउजू, बिुारी, ठूलो बा, ठूली आमा, 
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काका, काकी, निनाज,ु ज्वाँइ, मामा, माइजू, जेठाज्यू, जेठानी, देवर, देवरानी, 
नन्द, आमाज,ु जेठान, दददीसास,ु साला, साली, साढु दाइ, साढु िाइ, धमथपतु्र, 

धमथपतु्री र सौतेनी आमा सम्झन ुपछथ।   

(२) हवश्लेषण वा अनसुन्धान अनधकृतले हवश्लेषण वा अनसुन्धान सम्बन्धी कायथ शरुु गनुथ 
अत्तघ अनसूुची–१६ बमोत्तजमको ढाँचामा शपर् नलन ुपनेछ।  

४६.  िन्सारमा उद्घोषण गनुथ पने: (१) ऐनको दफा २९क. बमोत्तजम मदु्रा तर्ा धारक हवननमेय 
अनधकारपत्रको उद्घोषण गने फारामको ढाँचा अनसूुची–१७ मा उल्लेख िए बमोत्तजम  िनेुछ।    

(२) ऐनको दफा २९क. बमोत्तजम उद्घोषण सम्बन्धी हववरणको जानकारी हविीय 
जानकारी इकाईलाई ददने तररका िन्सार हविागको समन्वयमा हविीय जानकारी इकाईले तोके 
बमोत्तजम िनेुछ।  

४७. कायाथन्वयन सनमनत: (१) ऐनको दफा ३५ बमोत्तजम राहिय जोत्तखम मूल्याड्ढन गनथ वा गराउन 
तर्ा राहिय समन्वय सनमनतको कायथलाई सियोग पयुाथउन देिाय बमोत्तजमको कायाथन्वयन सनमनत 
रिनेछ:–  

(क)  डेपिुी गिनथर, राि बैंक           – संयोजक 

(ख)  प्रमखु, अपराध अनसुन्धान हविाग, प्रिरी प्रधान 

 कायाथलय          – सदस्य  

(ग)  प्रिरी अनतररि मिाननरीिक, सशस्त्र प्रिरी बल      – सदस्य 

(घ) सिसत्तचव, प्रधानमन्त्री तर्ा मत्तन्त्रपररषद्को कायाथलय      – सदस्य 

(ङ) सिसत्तचव, अर्थ मन्त्रालय             – सदस्य 

(च)  सिसत्तचव, कानून, न्याय तर्ा संसदीय मानमला 

 मन्त्रालय        – सदस्य 

(छ) सिसत्तचव, गिृ मन्त्रालय           – सदस्य 
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(ज) सिसत्तचव, परराि मन्त्रालय          – सदस्य 

(झ) सिसत्तचव, वन तर्ा वातावरण मन्त्रालय  – सदस्य  

(ञ)  सिसत्तचव, अत्तख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग   – सदस्य 

(ि)  प्रमखु, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग  – सदस्य 

(ठ) मिाननदेशक, आन्तररक राजस्व हविाग   – सदस्य 

(ड)  मिाननदेशक, राजस्व अनसुन्धान हविाग   – सदस्य  

(ढ)  मिाननदेशक, िन्सार हविाग    – सदस्य 

(ण) मिाननदेशक, अध्यागमन हविाग    – सदस्य 

(त) मिाननदेशक, उद्योग हविाग    – सदस्य 

(र्)   रत्तजिार, कम्पनी रत्तजिारको कायाथलय   – सदस्य 

(द) रत्तजिार, सिकारी हविाग     – सदस्य  

(ध)  उपप्रमखु, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग   – सदस्य 

(न) सिन्यायानधविा, मिान्यायानधविाको कायाथलय  – सदस्य 

(प) कायथकारी ननदेशक, बैंक सपुरीवेिण हविाग, राि बैंक  – सदस्य  

(फ) कायथकारी ननदेशक, बीमा सनमनत       – सदस्य 

(ब)  कायथकारी ननदेशक, नेपाल नधतोपत्र बोडथ  – सदस्य 

(ि)   प्रमखु, केन्द्रीय अनसुन्धान ब्यूरो    – सदस्य 

(म) प्रमखु, हविीय जानकारी इकाई    – सदस्य 

                                                             

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(य) उपसत्तचव, अर्थ मन्त्रालय    – सदस्य–सत्तचव  

(२) कायाथन्वयन सनमनतले आफ्नो कायथमा सियोग पयुाथउन आवश्यकता अनसुार 
उपसनमनतिरु गठन गनथ सक्नेछ र त्यस्तो उपसनमनतको कायथिेत्र सो उपसनमनत गठन गदाथ 
ननधाथरण िए बमोत्तजम िनेुछ।   

(३) उपननयम (२) बमोत्तजमका उपसनमनतको बैठक सो उपसनमनतको संयोजकले 
आवश्यकता अनसुार बोलाउन सक्नेछ र बैठकको कायथहवनध सो उपसनमनत आफैले ननधाथरण 
गरे बमोत्तजम िनेुछ। 

(४) बैठकमा आवश्यकता अनसुार सम्बत्तन्धत ननकायका पदानधकारी वा अन्य कुनै 
हवशेषज्ञलाई आमन्त्रण गनथ सहकनेछ।  

४८. सियोग आदान प्रदानको आधार: हविीय जानकारी इकाई, ननयमनकारी ननकाय वा हविागले 
हवदेशी मलुकुसँग समझदारी कायम गदाथ वा सूचना वा सियोग आदान प्रदान गदाथ राहिय 
हितमा प्रनतकूल असर नपने गरी गनुथ पनेछ। 

४९. जानकारी ददन ुपने: (१) हविीय जानकारी इकाईबाि सम्प्रेहषत सूचना उपरको कारबािीका 
सम्बन्धमा सम्बत्तन्धत ननकायले हविीय जानकारी इकाईलाई पषृ्ठपोषण ददन ुपनेछ।  

(२) हविीय जानकारी इकाईले कुनै सूचक संस्र्ाको हवरुद्ध कारबािी गरेमा सो को 
जानकारी सम्बत्तन्धत ननयमनकारी ननकायलाई ददन ुपनेछ।     

(३) ननयमनकारी ननकायले कुनै सूचक संस्र्ालाई ऐन बमोत्तजम कारबािी गरेमा सो 
को जानकारी हविीय जानकारी इकाई र हविागलाई ददन ुपनेछ।  

५०.  जानकारी माग्ने माध्यम: ऐनको दफा ४४ख. बमोत्तजम कुनै ननकायमा रिेको गोप्य कागज, 

सूचना, जानकारी वा हववरण माग वा प्रदान गदाथ सिज, सरल, नछिो र िरपदो िनेु गरी गनुथ 
पनेछ।  

५१.  जररबाना वा कारबािी सम्बन्धी कायथहवनध: (१) मदु्दा चलेकोमा बािेक ऐन बमोत्तजम जररबाना 
गनथ सक्ने अनधकार प्राप्त ननकायले कुनै व्यत्तिलाई जररबाना गनुथ पदाथ जररबाना गनुथ पने कामको 
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संत्तिप्त व्यिोरा, जररबाना गनुथ पने कारण तर्ा आधार र जररबाना रकम प्रस्ताव गरी ननजलाई 
आफ्नो सफाई पेश गनथ कम्तीमा सात ददनको समय ददन ुपनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्तजमको अवनधनित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई 
सन्तोषजनक निएमा त्यस्तो व्यत्तिलाई ऐन बमोत्तजम जररबाना गनुथ पनेछ।  

५२.   कायथहवनध वा ददग्दशथन बनाई लागू गने: (१) हविागले ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोत्तजम 
आफूले सम्पादन गनुथ पने कायथलाई प्रिावकारी बनाउन आवश्यकता अनसुार देिायको हवषयमा 
आन्तररक कायथहवनध वा ददग्दशथन बनाई लागू गनथ सक्नेछ:– 

(क) अनसुन्धान सम्बन्धी हवषयमा, 

(ख) कसूरबाि प्राप्त सम्पत्ति वा साधन र सो बाि बढे बढाएको सम्पत्ति र 
कसूरमा संलग्न व्यत्तििरुको खोजतलास र पहिचान सम्बन्धी हवषयमा। 

(२) ननयमनकारी ननकायले ऐन तर्ा यस ननयमावली अन्तगथत आफूले सम्पादन गनुथ 
पने कायथलाई प्रिावकारी बनाउन आवश्यकता अनसुार आन्तररक कायथहवनध वा ननयमन 
सपुरीवेिण ददग्दशथन बनाई लागू गनथ सक्नेछ।  

५३.   अनसूुचीमा िेरफेर तर्ा र्पघि गनथ सक्ने: प्रधानमन्त्री तर्ा मत्तन्त्रपररषद्को कायाथलयले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकात्तशत गरी अनसूुचीमा िेरफेर तर्ा र्पघि गनथ सक्नेछ।   

५४.  खारेजी तर्ा बचाउ: (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ननयमावली, २०६६ 
खारेज गररएको छ।  

(२) उपननयम (१) बमोत्तजमको ननयमावली बमोत्तजम िए गरेका काम कारबािी यसै 
ननयमावली बमोत्तजम िए गरेको माननने छ। 
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अनसूुची-१ 

(ननयम१४क. सँग सम्बत्तन्धत) 

बिमूुल्य धात ुवा वस्तिुरु 

 

१. सनु, 
२. चाँदी, 
३. प्लाहिनम, 
४. इररनडयम, 
५. ओत्तस्मयम, 
६. पालानडयम, 
७. रोनडयम, 
८. रुरे्ननयम, 

९. दईु प्रनतशत वा सोिन्दा बढी सनु,चाँदी, प्लाहिनम, इररनडयम, ओत्तस्मयम, पालानडयम, रोनडयम 
वारुरे्ननयमनमश्रण िएका वा समावेश गररएकाअन्य धातवुा वस्त,ुनतनका अयस्क(Ore) वा त्यस्तो 
धातबुाि बनेका गिना,  

१०. डायमण्ड, 
११. सफायर, 
१२. रुबी, 
१३. इमेराल्ड, 
१४. जेड, 
१५. पलथ, 
१६. कोरण्डम, 
१७. एकुमेरीन। 
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www.lawcommission.gov.np 

28 

 

अनसूुची-१क. 

(ननयम १९को उपननयम (१) सँग सम्बत्तन्धत) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग 

उजरुी/सूचना दताथ हकताबको ढाँचा 

 

दताथ 
नं= 

दताथ 
नमनत 

उजरुी/सूचना ददनेको 
नाम,र्र ठेगाना वा 

सङ्ख केत नं= 

आरोहपत 
व्यत्तिको नाम, 
र्र र ठेगाना 

उजरुी/सूचनाको 
संत्तिप्त व्यिोरा 

कैहफयत 
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अनसूुची–२ 

(ननयम २३ को उपननयम (१) सँग सम्बत्तन्धत) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग 

     नमनत: 
 

हवषय: अनसुन्धान अनधकृत ननयिु गररएको/तोहकएको। 

 

श्री ........................ 
.............................। 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ बमोत्तजम प्राप्त उजरुी वा सूचनाका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान गनथको लानग तपाईंलाई उि ऐनको दफा १५ तर्ा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी 
लाउन्डररङ्ग) ननवारण ननयमावली, २०७३ को ननयम २३ बमोत्तजम अनसुन्धान अनधकृत ननयिु 
गररएको/तोहकएको छ। हविागको प्रमखुको प्रत्यि रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी अनसुन्धानको कायथ 
................... ददननित्र पूरा गरी हविागमा आफ्नो राय सहितको प्रनतवेदन पेश गनुथ िोला। तपाईंका 
सियोगी कमथचारी देिाय बमोत्तजम िनेु छन।् 

१.  उजरुी/सूचना दताथ नम्बर र संत्तिप्त व्यिोरा: 
 

२.  सियोगी कमथचारी: 
 

 क्र.सं. दजाथ नाम, र्र   कायाथलय 

 १.  ............    ............... 
 २. ............    ............... 
 ३.  ................    .................. 
 ४.  ................    .................. 
 ५.  ..................   ..................... 

........................................... 

     दस्तखत 

      हविागको प्रमखु  
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अनसूुची–३ 

(ननयम २८ सगँ सम्बत्तन्धत) 

 

उपत्तस्र्त िनुको लानग ददईने सूचनाको ढाँचा 
सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविागबाि जारी िएको 

सूचना 
 

 

श्री.................................................. 

.....................................................। 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ बमोत्तजम यस हविागमा नमनत 
...............मा प्राप्त उजरुी वा सूचनाको अनसुन्धान गने नसलनसलामा तपाईसँग केिी कुरा बझु्न ुपरेकोले 
बािोको म्याद बािेक सात ददननित्र ददनको ......... बजे यस हविागको कायाथलय/िुर मकुाम 
.......................... उपत्तस्र्त िनु आउन ुिोला। नआए कानून बमोत्तजम िनेुछ। 

 

 

अनसुन्धान अनधकृतको,– 

 दस्तखत: 

 नाम, र्र: 

 नमनत:  

 

 

 

  



www.lawcommission.gov.np 

31 

 

अनसूुची–४ 

(ननयम २९ को उपननयम (१) सँग सम्बत्तन्धत) 

 

खानतलासी गने सूचनाको ढाँचा 
 

 

श्री ........................................... 

.................................................। 

सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ बमोत्तजमको उजरुीले वादी नेपाल सरकार 
प्रनतवादी ...........................समेत िएको ..............................कसूर सम्बन्धी मदु्दामा अनियिु 
रिे बसेको घर, जग्गा स्र्ान वा ठाउ“मा ननजले कसूर गदाथ प्रयोग गरेको वा कसूरस“ग सम्बत्तन्धत कुनै 
त्तचज वा वस्त,ु कागजात राखेको वा उपलब्ध िनु सक्ने िुँदा उि घर, जग्गा, स्र्ान वा ठाउँ खानतलासी 
गनथ तपाईंलाई यो सूचना ददइएको छ। 

 

उि कायथमा सियोग पयुाथई ददनिुनु अनरुोध गदथछु। 
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अनसूुची–५ 

(ननयम २९ को उपननयम (२) सँग सम्बत्तन्धत) 

बरामदी मचुलु्काको ढाँचा 

 

श्री सम्पत्ति शदु्धीकरण हविागबाि ...................... (फलाना ठाँउमा खडा गरेको घर, जग्गा, स्र्ान, 

चीज, वस्त ुमालसामान वा माननसको शरीरको बरामदी मचुलु्का) 

 

१. कसूरको छोिकरी व्यिोरा:........................................................ 
.................................... ............................................ 
...................................................... ...................................................... 

२. खानतलासी गने एवम ्तलासी गने अनधकारी वा कमथचारीको अनग्रम तलासी नलएको व्यिोरा: 
................................ .................................... ............................................ 
..................................... ...................................................... 

३. चार हकल्ला सहित खानतलासी गररएको घर, जग्गा, स्र्ान, ठाउँ, चीज, वस्त,ु मालसामानको 
हववरण: 

........................................ ........................................... .................................... 

............................................ ...................................................... ......................... .................. 

४. खानतलासी गदाथ बरामद िएको सामान र दसीको हववरण: ........................................ 
........................................... .................................... 
............................................ ...................................................... 
...................................................... 

 

५. देखे बमोत्तजम सिी छाप गने सािीिरुको नाम, र्र, उमेर वतन र 
सिी:........................................ ........................................... 
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.................................... ............................................ 

...................................................... ...................................................... 

 

६. सम्बत्तन्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकाको प्रनतनननध (सम्िव िएसम्म) ......................... 

 

७. रोिवरमा बस्नेिरुको नाम, र्र, उमेर, वतन र सिी:– 

(क) हविागका प्रिरी/कमथचारीले मेरो घर, चीज, वस्त,ु मालसामान खानतलासी नलदँा आफ्नो 
तलासी ददई इज्जतसार् तलासी नलएको र घरको कुनै सामान हिनानमना िएको छैन 
िनी सिी गने ...................... ठाउँ बस्ने घर वा चीज वस्तकुो धनी  त्तजम्मेवार 
व्यत्ति ........................................ 

(ख) अनियिुिरुको नाम, र्र उमेर, वतन, र सिी (सम्िव िएसम्म)  

 

८. काम तामेल गनथ, खानतलासी वा बरामदी गनथ खहिएको अनधकृत:– 

 

९. अन्य प्रिरी/कमथचारीिरु:– 

 नमनत: 

 

 समय: 
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अनसूुची–६ 

(ननयम ३० सगँ सम्बत्तन्धत) 

 

पक्राउ पूजीको ढाँचा 
 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविागबाि 

 

........................................................................................ बस्ने....................... को नानत/नानतनी 

....................... को छोरा/छोरी .............. बस्ने वषथ .... को .................................. को 
नाउँमा जारी िएको  

पक्राउ पूजी 

सम्पत्ति शदु्धीकरण/आतड्ढवादी हक्रयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धानको 
नसलनसलामा तपाइंलाई सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शदु्धीकरण 
(मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ननयमावली, २०७३ बमोत्तजम पक्राउ गनथ आवश्यक िएकोले यो पक्राउ 
पूजी जारी गररएको छ। यो पक्राउ पूजी नलई आउने प्रिरी/कमथचारीका सार् लानग यस हविागमा 
आउनिुोला। नआई अिेर गरेमा तपाइंलाई ननजले पक्राउ गरी ल्याउने गरी सम्बत्तन्धत 
प्रिरी/कमथचारीलाई आदेश ददइएको छ। 

 

    

         अनसुन्धान अनधकृतको,– 

दस्तखत: 

नाम र्र: 

     दजाथ: 

     नमनत: 
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अनसूुची–७ 

(ननयम ३१ सगँ सम्बत्तन्धत) 

 

र्नुवुा पूजीको ढाँचा 
 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविागबाि ददइएको 

र्नुवुा पूजी 

 

श्री ....................... 
............................। 

 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ अन्तगथतको ......................... 
कसूरमा तपाईंलाई र्नुामा राखी अनसुन्धान गनुथ पने िएकोले वा जमानत माग गररएकोमा तपाईले 
जमानत ददन नसकेकोले मदु्दा िेने अनधकारीबाि र्नुामा राख्न अनमुनत प्राप्त िएकोले कानून बमोत्तजमको 
नसदा खान पाउने गरी आजैका नमनतदेत्तख र्नुामा राख्नको लानग सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) 
ननवारण ननयमावली, २०७३ को ननयम ३१ बमोत्तजम तपाइंलाई यो र्नुवुा पूजी ददइएको छ। 

 

 अनसुन्धान अनधकृतको,– 

 सिी: 
 नाम र्र: 
 दजाथ: 
 नमनत: 

बोधार्थ: 
श्री कारागार कायाथलय ..........। 
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अनसूुची–८ 

(ननयम ३२ सगँ सम्बत्तन्धत) 

तारेख हकताबको ढाँचा 

 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविागबाि खडा गररएको तारेख हकताब 

 

संवत ्................................................. 

नस.नं. महिना, गते र 
बार 

मदु्दा आरोहपत 
व्यत्तिको नाम 

कुन कामको 
लानग तारेख 
तोहकएको 

कैहफयत 
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अनसूुची–९ 

(ननयम ३२ सगँ सम्बत्तन्धत) 

 

तारेख पचाथको ढाँचा 

 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग/िुर मकुाम ........... बाि जारी िएको 

 

.....................................  .............................................. ..........................नाउँको 

तारेख पचाथ 

 

.................................. मदु्दा ................ साल ................... ................नम्बर 

 

हवरुद्ध 

............................................. 

........................................ को नननमि .................................... को तारेख तोहकएकोले सो 
ददन............................. बजे हविागमा उपत्तस्र्त िनु ुिोला। 

 

तारेख ददने कमथचारीको,– 

दस्तखत: 
नाम र्र: 
दजाथ: 
नमनत: 
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अनसूुची–१० 

(ननयम ३३ को उपननयम (१) सँग सम्बत्तन्धत) 

 

धरौिी वा जमानत माग गने आदेशको ढाँचा 
 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग 

 

 सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ अन्तगथतको उजरुी/सूचनाले नेपाल 
सरकार ..................... वादी 

 

प्रनतवादी: 

 मदु्दा: 

१.  मदु्दाको संत्तिप्त व्यिोरा: 

२.  धरौिी वा जेर्ा जमानत माग गनुथ पने आधार, कारण र कानूनी व्यवस्र्ा  

३.  माग गररएको धरौिी रकम: 

 

 

आदेश ददने अनधकारीको,– 

िस्तािर: 
नाम र्र: 
पद: 
नमनत: 
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अनसूुची–११ 

(ननयम ३३ को उपननयम (२) सँग सम्बत्तन्धत) 

 

अनियिुले धरौिी वा जमानत राख्नको लानग ददने ननवेदनको ढाँचा 

 

श्री सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग 

 

हवषय: धरौिी वा जमानत राखी पाउँ। 

 

.......... त्तजल्ला ........ न.पा. /गाउँपानलका वडा नं. .... बस्ने ...... ननवेदक  

हवरुद्ध 

नेपाल सरकार .................................................... 

हवपिी 

मदु्दा:..................... 

 

म ननवेदक ननम्न व्यिोराको ननवेदन गदथछु:– 

उपयुथि मदु्दाको अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान अनधकृत .................... ले नमनत 
................... मा गरेको आदेश अनसुार मसँग रु. ........................ अिरेहप 
................................ धरौि वा सो बराबरको जेर्ा जमानत नलने आदेश िए बमोत्तजम उि धरौि 
बापतको नगदै रकम/बैंक ग्यारेण्िी दात्तखला गरेको छु/मैले नगद धरौि राख्न नसक्ने िुँदा मेरो नाममा 
दताथ रिेको तपनसल बमोत्तजमको सम्पत्ति जेर्ा जमानतमा राखी पाउन यो ननवेदन गरेको छु। सो बझुी 
नलई कानून बमोत्तजम ताररखमा रिन पाउँ।   
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तपनसल 

नस.नं. घर वा 
जग्गा 
वा 
अन्य 
सम्पत्ति 

दताथवालाको 
नाम 

घर वा जग्गा 
वा सम्पत्ति 
रिेको स्र्ान 

(त्तजल्ला/न.पा./ 

गाउँपानलका 
वडा नं) 

हक.नं. िेत्रफल मूल्य घर वा 
जग्गा वा 
सम्पत्तिको 
प्रकृनत 

(कच्ची 
पक्की 
तला) 

कैहफयत 

  
 
 

       

 

 देिायका कागजातिरू यसैसार् पेश गरेको छु:– 

(क)  नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप  

(ख)  जग्गाधनी प्रमाणपूजाथ  

(ग)  सम्बत्तन्धत घर जग्गाको नक्सा  

(घ)  कर नतरेको रनसद ( .......... .......... आ.व.को)  

(ङ) ..................... आ.व.का. मालपोत नतरेको रनसद  

(च)  जमानत ददने फलानाको मन्जरुनामा (अकाथको जमानत ददनेमा मात्र)। 
मन्जरुनामाको सट्टा जसले जमानत ददन चािेको िो उसैले मन्जरुी िएको 
व्यिोराको ननवेदन ददए पनन िनु्छ।  

 यसमा लेत्तखएको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झटु्टा ठिरे कानून बमोत्तजम सिुँला बझुाउँला।  

 

 ननवेदक  

 ठेगाना:  

 

इनत संवत ्.......साल .........महिना .... गते रोज ... शिुम।् 
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अनसूुची–१२ 

(ननयम ३३ को उपननयम (२) सँग सम्बत्तन्धत) 

अन्य व्यत्तिले ददने धरौि वा जेर्ा जमानीको नलखतको ढाँचा 
 

 

नलत्तखतम ् ........................ को नानत/नानतनी ..........................को छोरा/छोरी 
..................... त्तजल्ला.................न.पा./गाउँपानलका वडा नं. .... बस्ने ........ वषथ .............. 
को .......... आगे वादी नेपाल सरकार प्रनतवादी .......................... समेत िएको .................. 
मदु्दामा यस हविागको नमनत ............... को आदेश अनसुार प्रनतवादी ....................बाि रु. .......... 
अिरेहप.................धरौि वा सो बराबरको जेर्ा जमानत माग्ने आदेश िएकोमा उि धरौि बापत 
ननजले धरौि/जेर्ा जमानत राख्न नसकी सो को लानग मलाई अनरुोध गरेकाले ननजको तफथ बाि मैले 
रु. ......................... (अिरेहप ................ ) धरौि बापतको नगदै रकम/बैंक ग्यारेण्िी दात्तखला 
गरेको छु। उि धरौिी वा जेर्ा जमानत बझुी नलई ननजलाई तारेखमा राखी पाउँ र मेरो देिायको 
घर जग्गा जमानत राख्न मेरो मन्जरु छ। हविागबाि तोकेको समय र स्र्ानमा ननजलाई उपत्तस्र्त 
गराउने छु,। उपत्तस्र्त गराउन सहकन िने मलुकुी ऐन अ.वं. १२४क नं. बमोत्तजम जमानत ददएको 
सम्पत्ति वा मेरो अरु कुनै सम्पत्तिबाि असलुउपर गरेमा मन्जरु छ िनी मेरो मनोमान राजीखुसीले 
...................को रोिबरमा यो जेर्ा जमानीको कागज गरी ददए“। 

तपनसल 

नस.नं. घर वा 
जग्गा 
वा 
अन्य 
सम्पत्ति 

दताथवालाको 
नाम 

घर वा जग्गा 
वा सम्पत्ति 
रिेको स्र्ान 

(त्तजल्ला/न.पा./ 

गाउँपानलका 
वडा नं) 

हक.नं. िेत्रफल मूल्य घर वा 
जग्गा वा 
सम्पत्तिको 
प्रकृनत 

(कच्ची 
पक्की 
तला) 

कैहफयत 

  
 
 

       

 

१.  देिायका कागजातिरू यसैसार् पेश गरेको छु:– 
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(क)  नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप  

(ख)  जग्गाधनी प्रमाणपूजाथ  

(ग)  सम्बत्तन्धत घर जग्गाको नक्सा  

(घ)  कर नतरेको रनसद (.......... .......... आ.व.को)  

(ङ)  ................ आ.व.को. मालपोत नतरेको रनसद  

(च)  जमानत ददने फलानाको मन्जरुनामा (अकाथको जमानत ददनेमा मात्र)। मन्जरुनामाको 
सट्टा जसले जमानत ददन चािेको िो उसैले मन्जरुी िएको व्यिोराको ननवेदन ददए पनन 
िनु्छ।  

२.  यसमा लेत्तखएको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झटु्टा ठिरे कानून बमोत्तजम सिुँला बझुाउँला।  

 

जमानी ददनेको नाम, र्र: 

ठेगाना: 

सिी:  

 

अनियिुको सिी:  

इनत सम्वत ्.. साल ... महिना ... रोज .. शिुम ् ............................  .......। 
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अनसूुची–१३ 

(ननयम ३४ सगँ सम्बत्तन्धत) 

सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हविाग 

 

प.सं.          नमनत:  

च.नं.  

सम्पत्ति/खाता रोक्का आदेश 

श्री ....................... 
............................। 

 देिायका व्यत्ति/संस्र्ा हवरुद्ध यस हविागमा परेको ............................. उजरुीको सम्बन्धमा 
सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ तर्ा सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) 
ननवारण ननयमावली, २०७३ बमोत्तजम िएको अनसुन्धानबाि प्राप्त प्रमाणको आधारमा देिायका 
व्यत्ति/संस्र्ाको स्वानमत्व/ नाम/ननयन्त्रण/िोगमा रिेको देिाय बमोत्तजमको सम्पत्ति/खाता/कारोबार 
कसैलाई कुनै प्रकारले िस्तान्तरण गनथ, नधतो वा बन्धक ददन, नबक्री हवतरण गनथ र सञ्चालन गनथ नपाउने 
गरी रोक लगाउन परेकोले ननजको देिाय बमोत्तजमको सम्पत्ति/ खाता/कारोबार यस हविाग वा 
अदालतबाि अको आदेश निएसम्म कुनै प्रकारले कसैलाई िस्तान्तरण गनथ, नधतो वा बन्धक ददन, 

नबक्री हवतरण र सञ्चालन गनथ नपाउने गरी रोक लगाई सो को जानकारी यस हविागलाई ददन ुिनु 
अनरुोध गररन्छ। 

व्यत्ति/संस्र्ाको नाम, ठेगाना: 
व्यत्ति/संस्र्ाको स्वानमत्व/नाम/ननयन्त्रण/िोगमा रिेको सम्पत्ति/खाता/ कारोबारको हववरण: 

सम्बत्तन्धत अनसुन्धान अनधकृतको, – 

सिी: 
नाम र्र: 
नमनत: 

 

बोधार्थ: ................ 
(संस्र्ाको िकमा सम्बत्तन्धत ननयमनकारी ननकाय) 
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अनसूुची–१४ 

(ननयम ३६ को उपननयम (१) सँग सम्बत्तन्धत) 

 

अनसुन्धान प्रनतवेदनको ढाँचा 

 

१. अनसुन्धान अनधकृत र सियोगी कमथचारीको नाम र दजाथ: 

२. उजरुी/सूचना दताथ नम्बर .............  

३. कसूरको सूचना प्राप्त िएको वा उजरुी परेको नमनत र समय ..................  

४. कसूरको हकनसम: .......................................  

५. उजरुीको छोिकरी व्यिोरा: ................................................. 

६. कसूर िएको नमनत, समय र ठाउँ ............................................  

७. अनियिु पक्राउ परेको िए पक्राउ िएको नमनत, समय र स्र्ान: ............ 

८. अनियिुको नाम, र्र, उमेर वतन (एकिन्दा बढी अनियिु िए क्रमैसँग सबैको नाम लेख्ने) 
..........................................................  

९. अनियिुले अनसुन्धान अनधकृतसमि गरेको बयानको छोिकरी व्यिोरा: .... 

१०. कसूरसँग सम्बत्तन्धत मालसामान फेला परेको ठाउँ:................. 

११. कसूर गरेको हववरण तर्ा सो को त्तचत्रण:....................................... 

१२. कसूर गदाथ प्रयोग गरेको साधन, माध्यम, उपकरण, यन्त्र िए सो को हववरणः 

१३. कसूरको बारेमा र्ािा पाउने सािीको नाम, र्र वतन र ननजिरुले अनसुन्धान अनधकृत समि 
गरेको कागजको संत्तिप्त हववरण: ............................ 
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१४. कुनै सम्पत्ति बरामद िएको िए सोको हववरण: ...................... 

१५. कसूरसँग सम्बत्तन्धत िौनतक सबदु प्रमाण: ..............................  

१६. कसूरको हवश्लेषण....................... 

१७. कसूर स्र्ाहपत िनुसक्ने आधार............ 

१८. अनसुन्धान अनधकृतको राय र सजाय माग दाबी र त्यसको कारण:......... 

१९. अन्य आवश्यक कुरा:............................ 

२०. कागजातिरुको नसलनसलेवार हववरण: ............................  

 

 

अनसुन्धान अनधकृतको,– 

सिी: 

नाम र्र: 

ननकाय:  

नमनत: 

 

 

 

 

 

 

  



www.lawcommission.gov.np 

46 

 

अनसुचुी–१५ 

(ननयम ३६ को उपननयम (२) सँग सम्बत्तन्धत) 

 

अनियोग पत्र 

...........सालको नम्बर 

नेपाल सरकार................ वादी 
हवरुद्ध 

(१) ..............................................................................  प्रनतवादी 
(२) ......................................................................................... 
(३) ....................................................................................... 
                                  मदु्दा:– 

१. कसूरको व्यिोरा:– 

(क) 

(ख) 

(ग) 

२. अनियिुले उल्लंघन गरेको कानून: 
३. अनियिु उपर लगाएको अनियोग/र दाबी 
४. अनियिुलाई िनु ुपने सजायः 
५. अनियिुले ऐनको दफा ...... बमोत्तजम अनसुन्धान तर्ा तिहककातमा सियोग गरेको िए सो 

सम्बन्धी हववरण र सो वापत प्रस्ताहवत सजायमा पाउने छुि तर्ा ऐनको दफा .....  बमोत्तजम 
कुनै सरुाकी परुस्कार सम्बन्धी माग दाबी। 

६. सबदु प्रमाण: 
७. दसी प्रमाण तर्ा कसरुस“ग सम्बत्तन्धत चीज वस्त:ु– 

८. दसीको सामान वा कसरुस“ग प्रमाण लाग्ने अरु चीज वस्त:ु– 

(क) 

(ख) 

(ग) 
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९. सािी:– 

 देत्तख जाने्न:– 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

१०.  प्रस्ततु कागजपत्रिरु:– 

(क) 

(ख) 

(ग) 

 

यो अनियोगपत्रबाि कारबािी शरुु गनथ अदालतस“ग सादर अनरुोध गररन्छ। 

 

हविागको तफथ बाि अनसुन्धान अनधकृतको,– 

दस्तखत: 
नाम र्र: 
दजाथ: 
नमनत: 
कायाथलयको छाप: 
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अनसूुची–१६ 

(ननयम ४५ को उपननयम (२) सँग सम्बत्तन्धत) 

 

शपर्को ढाँचा 

 

म ................................... को नाममा/सत्य ननष्ठापूवथक शपर् नलन्छु हक ...................... को 
िैनसयतले मलाई तोहकएको काम, कतथव्य मेरो ज्ञान हववेकले जाने बझेुसम्म प्रचनलत कानूनको अधीनमा 
रिी कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवाथग्रि वा खराब िावना ननलई इमान्दारीसार् पूरा गनेछु। 
आफ्नो कतथव्य पालनको नसलनसलामा आफूलाई जानकारी िनु आएको कुरा म पदमा बिाल रिे वा 
नरिेको जनुसकैु अवस्र्ामा पनन कानूनको पालना गदाथ बािेक अरु अवस्र्ामा अरु कसैलाई कुनै 
हकनसमबाि प्रकि वा सडे्ढत गने छैन।  

प्रस्ततु हवश्लेषण वा अनसुन्धान सम्बन्धी कायथ गनथ ननयम ४५ बमोत्तजमको कुनै स्वार्थ हवद्यमान नरिेको 
घोषणा  गदथछु।  

 

शपर् ग्रिण गनेको हववरण: 

नाम, र्र: 

िस्तािर: 

पद: 

ननकाय:  

नमनत: 
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अनसुचुी–१७ 

(ननयम ४६ को उपननयम (१) सँग सम्बत्तन्धत) 

नेपाल सरकार 

िन्सार हविाग 

िन्सार कायाथलय, ............. 

मदु्रा वा धारक हवननमयपत्र उद्घोषणको ढाँचा 
उद्घोषण गनेको नाम: 
स्र्ायी र कायथस्र्ल वा बसोबासको पूरा ठेगाना: 
रािदानी िनेुको रादानी नं. र देशको नाम: 
नेपालनित्र आएको वा बाहिर जाने यातायातको साधन र सो को नम्बर: 
क्र.स. उद्घोषण गरेको मदु्रा वा धारक 

हवननमयपत्र 

मूल्य वा पररणाम ल्याउन ुवा लान ुपने कारण 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

    

      

खुलाउन आवश्यक अन्य कुनै हववरण:  

 

मानर् उत्तल्लत्तखत हववरण सिी सत्य रिेको छ। यस िन्दा फरक मदु्रा वा धारक हवननमयपत्र मसँग 
रिेको छैन। उि मदु्रा वा धारक हवननमयपत्र कुनै गैरकानूनी कायथबाि आजथन िएको िोइन। मैले 
गलत घोषणा गरे गराए वा लकुाए नछपाएको छैन। यसमा लेत्तखएको व्यिोरा ठीक सा“चो छ, झटु्टा 
ठिरे कानून बमोत्तजम सि“ुला बझुाउ“ला।  

 

घोषणा गनेको िस्तािर: 
       नमनत:  


