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सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण ऐन, २०६४ 

 प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनि 

संशोधन गने ऐन          २०६४।१०।१४ 

१. सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण  

(पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८        २०६८।२।१८ 

२. सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) ननवारण  

(दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७०      २०७०।१२।१२ 

३. केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

४.  केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५        २०७५।११।१९ 

 

व्यवस्थाहपका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. २४ 

सम्पत्ति शदु्धीकरण गने काययलाई ननवारण गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िावना  अपराधजन्य काययबाट प्राप्त सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृलाकलापमा हविीय 
लगानी गने काययलाई ननवारण गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोले,  

व्यवस्थाहपका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारत्तम्भक 

१. संत्तिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ  (१) यस ऐनको नाम “सम्पत्ति शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ्ग) 
ननवारण ऐन, २०६४” रिेकोछ । 

(२) यो ऐन नपेालभर लागू िनुेछ र सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गने नेपालनभत्र वा नेपाल बाहिर जिा“सकैु रिे 
बसेको व्यत्ति समेिलाई लागू िनुेछ ।  

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(३) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ िनुेछ । 

 

२. पररभाषा  हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अनसुन्धान अनधकृि” भन्नाले दफा १५ बमोत्तजम ननयिु भएको वा िोहकएको 
अनसुन्धान अनधकृि सम्झन ुपछय । 

(ख) “अन्िरायहिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यत्ति” भन्नाले अन्िरायहिय संस्थाको 
व्यवस्थापनको उच्च त्तजम्मेवारी पाएका सञ्चालक सदस्य, व्यवस्थापक, ननदेशक, 

उपननदेशक वा सो सरिको त्तजम्मेवारी भएको वा पाएको व्यत्ति सम्झन ुपछय । 

(ग) “आिङ्ककारी कायय” भन्नाले देिायका कृयाकलाप सम्झन ुपछय – 

(१) सन ् १९९९ मा सम्पन्न भएको आिङ्कवादमा हविीय लगानीको दमन 
सम्बन्धी मिासत्तन्ध (इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर द सप्रसेन अफ द 
फाइनात्तन्सङ्ग अफ टेरोररज्म)् को धारा २ को उपधारा (१) को खण्ड 
(क) द्वारा कसूरको रुपमा पररभाहषि कुनै कायय, 

(२) सन्दभय िथा प्रकृनिले सवयसाधारणलाई त्रनसि पाने वा कुनै सरकार वा 
अन्िरायहिय संगठनलाई कुनै कायय गनय वा नगनय बाध्य िलु्याउन े
उदे्दश्यले कुनै गैरसैननक व्यत्ति (नसनभनलयन) वा सशस्त्र द्वन्द्वका बखि 
शत्रिुापूणय काययमा संलग्न नभएको व्यत्तिको ज्यान नलन ेवा अंगभंग गने 
अन्य कुनै कायय, 

(३) नेपाल पि भएका देिायका मिासत्तन्ध अन्िगयि कसूर माननन ेकायय – 

(क) सन ्१९६३ मा सम्पन्न भएको वाययुाननभत्र भएका कसूर िथा 
अन्य केिी कायय सम्बन्धी टोहकयो मिासत्तन्ध (टोहकयो कन्भेन्सन 
अन अफेन्सेज एण्ड सटेन अदर एक्ट्स कनमटेड अन बोडय 
एअरक्राफ्ट), 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(ख) सन ् १९८७ मा सम्पन्न भएको आिङ्कवादको दमन सम्बन्धी 
साकय  िेत्रीय मिासत्तन्ध (साकय  ररजनल कन्भेन्सन अन सप्रसेन 
अफ टेरोररज्म), 

(ग) यो दफा प्रारम्भ भए पनछ आिङ्कवादी काम कारबािीको 
हवरुद्धमा नेपाल पि भएको अन्य कुनै मिासत्तन्ध । 

(घ) “आिङ्ककारी व्यत्ति” भन्नाले देिायको कुनै कायय गने प्राकृनिक 
व्यत्ति सम्झन ुपछय – 

(१) गैरकानूनी रुपले िथा जानीजानी प्रत्यि वा अप्रत्यि 
रुपमा जनुसकैु माध्यमबाट आिङ्ककारी कायय गने वा गनय 
उद्योग गने, 

(२) आिङ्ककारी कायय गनय मनियारको रुपमा सिभागी िनु,े 

(३) आिङ्ककारी कायय गनय अरुलाई संगठठि पाने वा ननदेशन 
ठदने, वा 

(४) आिङ्ककारी कायय गने सामूहिक उदे्दश्य राख्न े समूिले 
आिङ्ककारी कायय गछय वा गने मनसाय राखेको छ भन्ने 
जानकारी िुुँदा िुुँदै वा आफूले गने सियोग वा 
योगदानले आिङ्ककारी काययलाई बढावा ठदन्छ भन्ने 
जानकारी िुुँदा िुुँदै त्यस्िो समूिलाई आिङ्ककारी कायय 
गनय सियोग गने वा योगदान पयुायउने ।  

(ङ) “आिङ्ककारी संगठन” भन्नाले आिङ्ककारीिरुको देिायको कुनै संगठठि वा 
असंगठठि समूि वा संगठन सम्झन ुपछय – 

(१) गैरकानूनी िथा जानीजानी प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा जनुसकैु 
माध्यमबाट आिङ्ककारी कायय गने वा गनय उद्योग गने, 

(२) आिङ्ककारी कायय गनय मनियारको रुपमा सिभागी िनुे, 

(३) आिङ्ककारी कायय गनय अरुलाई संगठठि पाने वा ननदेशन ठदन,े वा 
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(४) आिङ्ककारी कायय गने सामूहिक उदे्दश्य राख्न ेसमूिले आिङ्ककारी कायय 
गछय वा गने मनसाय राखेको छ भन्न ेजानकारी िुुँदा िुुँदै वा आफूले गने 
सियोग वा योगदानले आिङ्ककारी काययलाई बढावा ठदन्छ भन्न ेजानकारी 
िुुँदा िुुँदै यस्िो समूिलाई आिङ्ककारी कायय गनयलाई सियोग गने वा 
योगदान पयुायउने । 

(च) “उच्चपदस्थ व्यत्ति” भन्नाले स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यत्ति, हवदेशी उच्चपदस्थ 
व्यत्ति वा अन्िरायहिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यत्ति सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
नेपाल सरकारले राहिय समन्वय सनमनिको नसफाररसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको वगयको व्यत्ति समेिलाई जनाउुँछ । 

(छ) “करेस्पोनडङ्ग बैंहकङ” भन्नाले कुनै एक हविीय संस्थाले आफ्नो ग्रािकलाई अको 
हविीय संस्था माफय ि बैंहकङ सेवा उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था सम्झन ुपछय । 

(ज) “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति” भन्नाले सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध 
कसूरबाट प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्राप्त गरेको वा िानसल गरेको जनुसकैु 
प्रकारको सम्पत्ति सम्झन ुपछय र सो शब्दले त्यस्िो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको 
अन्य सम्पत्ति वा आनथयक लाभ वा कुनै पनन िररकाले आंत्तशक वा पूणय रुपमा 
िस्िान्िरण वा रुपान्िरण भएको सम्पत्ति वा लाभ समेिलाई जनाउ“छ । 

(झ) “कसूरसुँग सम्बत्तन्धि साधन” भन्नाले आंत्तशक वा पूणय रुपमा सम्पत्ति शदु्धीकरण 
सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूर गनय जनुसकैु प्रकारले प्रयोग भएको वा प्रयोग 
गनय खोत्तजएको साधन, सम्पत्ति वा अन्य कुनै उपकरण सम्झन ुपछय ।  

(ञ) “कारोबार” भन्नाले सम्पत्तिको खररद, नबक्री, हविरण, िस्िान्िरण, लगानी, 
भोगचलन वा अन्य कुनै आनथयक वा व्यावसाहयक काम कारबािी गनयको लानग 
गररने सम्झौिा वा देिायका कुनै कायय सम्झन ुपछय – 

(१) व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गने, 

(२) खािा खोल्ने,  
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(३) हवद्यिुीय वा जनुसकैु माध्यमबाट जनुसकैु प्रकारको मदु्रा वा उपकरण 
माफय ि गररन ेननिेप वा रकम सङ्कलन, भिुानी, भिुानी आदेश, हवननमय 
वा कोषको स्थानान्िरण गने, 

(४) जनुसकैु प्रकारको सेफ नडपोत्तजट (लकर) को प्रयोग गने, 

(५) हििकारी (हफडूनसयरी) सम्बन्ध स्थापना गने, 

(६) कुनै कानूनी वा करारीय दाहयत्वका आधारमा पूणय वा आंत्तशक रुपमा 
भिुानी ठदने वा नलन,े 

(७) त्तचठ्ठा, बाजी वा संयोगका आधारमा िारत्तजि िनुे गरी खेनलएको खेलको 
आधारमा गररन ेभिुानी ठदन ेवा नलन,े 

(८) कानूनी व्यत्ति वा कानूनी प्रबन्धको संस्थापना वा दिाय गने, 

(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको अन्य 
कुनै कायय गने । 

(ट) “कानूनी प्रबन्ध” भन्नाले गठुी (एक्टस्प्रसे ट्रष्ट) वा यस्िै प्रकृनिका अन्य कानूनी 
प्रबन्ध सम्झन ुपछय । 

(ठ) “कानूनी व्यत्ति” भन्नाले कम्पनी, संस्थान, सिकारी संस्था वा अन्य कुनै संगठठि 
संस्था सम्झन ुपछय र सो शब्दले प्राइभेट फमय, साझेदारी वा गैरसरकारी संस्था 
समेिलाई जनाउ“छ । 

(ड) “कोष” भन्नाले जनुसकैु िररकाले प्राप्त भएको वा सोबाट बढे बढाएको हविीय 
सम्पत्ति, आनथयक साधन स्रोि वा मूिय वा अमूिय, चल वा अचल, भौनिक वा 
अभौनिक कुनै पनन प्रकारको सम्पत्ति, देिायको उपकरण वा साधन स्रोि सम्झन ु
पछय र सो शब्दले त्यस्िो सम्पत्ति वा उपकरण वा साधन स्रोि उपर हवद्यिुीय 
वा जनुसकैु प्रकारले िक भएको वा हिि रिेको कानूनी कागजाि, ननस्सा, 
प्रमाणपूजाय वा कुनै उपकरण समेिलाई जनाउुँछ – 

(१) बैंक कजाय, 

(२) यात्र ुचेक, 
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(३) बैंक चेक, 

(४) धनादेश, 

(५) शेयर, 

(६) नधिोपत्र, 

(७) ऋणपत्र (बण्ड), 

(८) ड्राफ्ट, 

(९) प्रिीिपत्र, 

(१०) अन्य कुनै आनथयक वा हविीय साधन स्रोि । 

(ढ) “गैरहविीय पेशाकमी वा व्यवसायी” भन्नाले देिायको कुनै व्यावसाहयक 
कायय गने पेशाकमी वा व्यवसायी सम्झन ुपछय – 

(१) क्यानसनो वा इन्टरनेट क्यानसनो व्यवसायी, 

(२) घरजग्गा खररद वा नबक्री व्यवसायी, 

(३) िोहकएको बिमूुल्य धाि ुवा वस्िकुो कारोबार गने व्यवसायी, 

(४) आफ्नो ग्रािक वा पिको िफय बाट देिायको कायय गदाय, सोको 
ियारी गदाय वा सोमा संलग्न िुुँदाका बखिको नोटरी पत्तब्लक, 

लेखापरीिक, लेखा व्यवसायी वा त्यस्िै प्रकृनिको कायय गने 
अन्य व्यवसायी – 

(क) घरजग्गा खरीद नबक्री, 

(ख) ग्रािकको रकम, नधिोपत्र वा अन्य सम्पत्तिको 
व्यवस्थापन, 

(ग) बैंक, बचि िथा नधिोपत्र सम्बन्धी काययको व्यवस्थापन, 

(घ) कानूनी व्यत्तिको संस्थापना गदाय वा सञ्चालन गदायका 
बखि गररएको योगदान िथा लगानीको व्यवस्थापन, 
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(ङ) कानूनी व्यत्ति वा कानूनी प्रबन्धको सजृना, संस्थापना, 
दिाय, सञ्चालन वा व्यवस्थापन, वा 

(च) कुनै व्यावसाहयक संस्थाको खरीद वा नबक्री । 

(५) आफ्नो ग्रािक वा पिको िफय बाट देिायको कायय गदाय वा सोको 
ियारी गदाय वा सोमा संलग्न िुुँदाका बखि व्यावसाहयक रुपमा 
देिायको सेवा प्रदान गने कम्पनी वा ट्रष्ट सेवा प्रदायक – 

(क) कानूनी व्यत्ति वा कानूनी प्रबन्धको संस्थापना, दिाय वा 
व्यवस्थापनको लानग एजेण्ट भई काम गने, 

(ख) कानूनी व्यत्तिको साझेदार, सञ्चालक, सत्तचव वा त्यस्िै 
पदानधकारी भई काम गने वा अन्य व्यत्ति माफय ि 
गराउने, 

(ग)  कानूनी व्यत्ति वा कानूनी प्रबन्धलाई व्यावसाहयक रुपमा 
रत्तजष्टडय कायायलय, ठेगाना वा ठाउुँ उपलब्ध गराउने वा 
सोको लानग पत्र व्यविारको त्तजम्मा नलन,े 

(घ)  कानूनी प्रबन्ध वा यस्िै प्रकृनिका अन्य कानूनी 
प्रबन्धको ट्रहष्ट भई काम गने वा ट्रहष्टको मनोनयन गने 
वा अन्य व्यत्ति माफय ि गराउने, वा 

(ङ)  प्रचनलि कानून बमोत्तजम कुनै व्यत्तिको िफय बाट शेयर 
धनी ननयिु भई वा अन्य कुनै व्यत्ति माफय ि कायय गने 
वा गराउने । 

(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको अन्य 
पेशाकमी वा व्यवसायी । 

(ण) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोत्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयममा 
िोहकएको वा िोहकए बमोत्तजम सम्झन ुपछय । 
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(ि) “धारक हवननमेय अनधकारपत्र” भन्नाले पूणय वा अपूणय रुपमा रिेको बेनामी, 
काल्पननक नाम रिेको वा धारकले कसैको अत्ततियारी हवना उपयोग गनय सक्टन े
वा जसले प्राप्त गछय उसैले भिुानी नलन सक्टन ेयात्रचेुक, चेक, प्रनमशरी नोट वा 
धनादेश समेिका हवननमेय अनधकारपत्र लगायिका मौठद्रक उपकरण सम्झन ु
पछय । 

(थ) “ननयमनकारी ननकाय” भन्नाले सूचक संस्थाको ननयमन वा सपुरीवेिण गनय 
प्रचनलि कानून बमोत्तजम स्थाहपि संस्था सम्झन ुपछय र सो शब्दले दफा ७न. 
को उपदफा (२) बमोत्तजम नेपाल सरकारले िोकेको ननयमनकारी ननकाय 
समेिलाई जनाउुँछ । 

(द) “मदु्रा” भन्नाले नेपाली मदु्रा वा हवदेशी मदु्रा सम्झन ुपछय । 

(ध) “राि बैंक” भन्नाले प्रचनलि कानून बमोत्तजम स्थापना भएको नपेाल राि बैंक 
सम्झन ुपछय । 

(न) “रािसेवक” भन्नाले प्रचनलि कानून बमोत्तजम रािसेवक माननन े व्यत्ति सम्झन ु
पछय । 

(प) “वास्िहवक धनी” भन्नाले ग्रािक, कारोबार, सम्पत्ति, कानूनी व्यत्ति वा कानूनी 
प्रबन्ध उपर प्रत्यि वा  अप्रत्यि रुपमा स्वानमत्व िनुे, ननयन्त्रण राख्न,े ननदेशन 
ठदन वा प्रभाव पानय सक्टने अत्तन्िम हििानधकारी वा धनीको रुपमा रिेको 
प्राकृनिक व्यत्ति सम्झन ुपछय । 

(फ) “हविीय जानकारी इकाईय” भन्नाले दफा ९ बमोत्तजमको हविीय जानकारी इकाईय 
सम्झन ुपछय । 

(ब) “हविीय संस्था” भन्नाले व्यावसाहयक रुपमा आफ्नो ग्रािकको लानग वा ननजको 
िफय बाट देिायको कायय गने व्यत्ति सम्झन ुपछय – 

(१) ननिेप स्वीकार गने वा सवयसाधारणबाट भिुानी गनुय पने गरी अन्य 
रकम नलन,े 

(२) प्राइभेट बैहकङ सम्बन्धी कायय गने, 
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(३) जनुसकैु हकनसमको कजाय ठदने, 

(४) उपभोग्य वस्ि ुबािेकको हविीय नलत्तजङ सम्बन्धी कायय गने, 

(५) भिुानी शृ्रङ्खलामा माध्यम वा अन्य सिायक सेवा प्रदायकको रुपमा रिी 
कायय गने बािेक मदु्रा वा मूल्य स्थानान्िरण (भ्याल्यू ट्रान्सफर) गने, 

(६) चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, डेनबट काडय, के्रनडट काडय लगायिका हवद्यिुीय वा 
अन्य जनुसकैु प्रकारका भिुानी उपकरण जारी वा व्यवस्थापन गने, 

(७) हविीय जमानि वा प्रनिबद्धिा (कनमटमेण्ट) ठदन,े 

(८) देिायका उपकरणको व्यवसाय गने – 

(क) चेक, नबल्स, ननिेप प्रमाणपत्र, डेररभेहटभ्स लगायिका मदु्रा बजार 
उपकरण, 

(ख) हवदेशी मदु्रा हवननमय, 

(ग) सटिी, व्याजदर वा अन्य त्यस्िै मूल्य वा रकम भएको उपकरण, 

(घ) िस्िान्िरणयोग्य नधिोपत्र, वा 

(ङ) वस्ि ुहवननमय बजार (कमोनडहटज माकेट) सम्बन्धी उपकरण । 

(९) नधिोपत्र ननष्कासन वा सो सम्बन्धी हविीय सेवा ठदन,े 

(१०) एकल वा सामूहिक पोटयफोनलयो व्यवस्थापन गने, 

(११) अन्य व्यत्तिको िफय बाट नगद वा िरल सम्पत्ति व्यवस्थापन वा सेफ 
नडपोत्तजट (लकर) को व्यवस्थापन गने, 

(१२) जीवन नबमा र नबमासुँग सम्बत्तन्धि अन्य लगानीको प्रत्याभनूि 
(अण्डरराइहटङ) िथा प्लेसमेण्ट गने, 

(१३) रकम वा मदु्रा सटिी गने, 

(१४) उपखण्ड (१) देत्तख (१३) मा उत्तल्लत्तखि कायय बािेक अन्य व्यत्तिको 
िफय बाट रकम (फण्ड) लगानी गने, सोको प्रशासन िथा व्यवस्थापन 
गने, वा 
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(१५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकठदएको 
कायय गने । 

(भ) “हवदेशी उच्चपदस्थ व्यत्ति” भन्नाले हवदेशी राि प्रमखु, सरकार प्रमखु, उच्च 
राजनीनिज्ञ, राहियस्िरको राजनीनिक दलको केन्द्रीय पदानधकारी, उच्च प्रशासक, 

उच्च न्याहयक अनधकारी, उच्च सरुिा अनधकारी िथा राज्य ननयत्तन्त्रि संस्थाको 
उच्च पदानधकारी वा त्यस्िो त्तजम्मेवारी भएको वा पाएको व्यत्ति समेि सम्झन ु
पछय । 

(म) “हवभाग” भन्नाले दफा ११ बमोत्तजमको सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हवभाग 
सम्झन ुपछय । 

(य) “व्यत्ति” भन्नाले प्राकृनिक व्यत्ति वा कानूनी व्यत्ति सम्झन ुपछय । 

(र) “शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन” भन्नाले दफा ७ध. बमोत्तजमको प्रनिवेदन 
सम्झन ुपछय । 

(ल) “शेल बैंक” भन्नाले संस्थापना भएको वा अनमुनि प्राप्त गरेको मलुकुमा भौनिक 
रुपमा उपत्तस्थनि नरिेको वा प्रभावकारी ननयमन िथा सपुरीवेिणको कुनै पनन 
दायरामा नरिेको हविीय संस्था वा हविीय संस्थाको समूि सम्झन ुपछय । 

स्पष्टीकरण  यस खण्डको प्रयोजनका लानग स्थानीय प्रनिनननध वा िल्लो ििको 
कमयचारीको उपत्तस्थनि भएको अवस्थालाई भौनिक रुपमा उपत्तस्थनि नरिेको 
मानननेछ । 

(व) “सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर” भन्नाले पररच्छेद– २ अन्िगयिको कसूर सम्झन ुपछय । 

(श) “सम्बद्ध कसूर (प्रनेडकेट अफेन्स)” भन्नाले अनसूुचीमा उत्तल्लत्तखि कसूर सम्झन ु
पछय । 

(ष)  “सम्पत्ति” भन्नाले भौनिक वा अभौनिक, चल वा अचल, मूिय वा अमूिय जनुसकैु 
प्रकारको सम्पत्ति, कोष वा कुनै मूल्य भएको वस्ि ुवा उपकरण सम्झन ुपछय र 
सो शब्दले सो उपर िक, हिि, दाबी वा अनधकार स्थाहपि गने कुनै पनन 



www.lawcommission.gov.np 
 

11 
 

प्रकारको कागजाि, ननस्सा, प्रमाणपूजाय वा हवद्यिुीय वा अन्य उपकरण समेिलाई 
जनाउुँछ । 

(स) “सूचक संस्था” भन्नाले हविीय संस्था वा गैरहविीय पेशाकमी वा व्यवसायी 
सम्झन ुपछय । 

(ि) “स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यत्ति” भन्नाले रािपनि, उपरािपनि, प्रधानमन्त्री, 
प्रधानन्यायाधीश, प्रनिनननध सभाको सभामखु, राहिय सभाको अध्यि, प्रदेश प्रमखु, 

नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मतुय मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, 

संवैधाननक ननकायको पदानधकारी, प्रदेश सभाका सभामखु, प्रदेश सरकारका 
मन्त्री, नेपाल सरकारका हवत्तशष्ट शे्रणी वा सो सरि वा सोभन्दा मानथका 
पदानधकारी, उच्च अदालिको न्यायाधीश वा सोभन्दा मानथल्लो ििको 
न्यायाधीश, प्रदेश सभाका उपसभामखु, प्रदेश सभाका सदस्य, राहियस्िरको 
राजनीनिक दलको केन्द्रीय पदानधकारी, त्तजल्ला समन्वय सनमनिका प्रमखु िथा 
उपप्रमखु, नगरपानलकाका प्रमखु िथा उपप्रमखु, गाउुँपानलकाका अध्यि िथा 
उपाध्यि, नेपाल सरकारको पूणय वा आंत्तशक स्वानमत्व भएका संस्थाको उच्च 
पदानधकारी वा त्यस्िो त्तजम्मेवारी भएको वा पाएको व्यत्ति सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद – २ 

सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर 

३. सम्पत्ति शदु्धीकरण गनय निनु े (१) कुनै व्यत्तिले देिायको कुनै कायय गनय वा गराउन िुुँदैन – 

(क) सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोि (इनलनसट अररत्तजन) लकुाउन ेवा छल्ने वा 
कसूरमा संलग्न व्यत्तिलाई कानूनी कारबािीबाट बचाउन सियोग गने 
उदे्दश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति िो भन्न ेथािा पाउुँदा पाउुँदै वा हवश्वास 
गनुय पने मनानसब आधार िुुँदािुुँदै त्यस्िो सम्पत्ति कुनै पनन प्रकारले 
रूपान्िरण वा िस्िान्िरण गने, 

                                              
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोनधि । 

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति िो भन्न ेथािा पाउ“दा पाउ“दै वा हवश्वास गनुय पने 
मनानसब आधार िुुँदािुुँदै त्यस्िो सम्पत्तिको सिी प्रकृनि, स्रोि, स्थान, 

नन सगय (नडस्पोत्तजसन), कारोबार (मभुमेण्ट), स्वानमत्व वा सो सम्पत्ति 
उपरको अनधकार लकुाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा 

(ग) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति िो भन्न ेजानी जानी वा हवश्वास गनुय पने मनानसब 
आधार िुुँदािुुँदै त्यस्िो सम्पत्ति प्राप्त गने, प्रयोग गने वा धारण गने । 

(२) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१) बमोत्तजमको कुनै काययको षडयन्त्र, मद्दि, दरुुत्सािन, 

सिजीकरण, मिसल्लाि वा उद्योग गनय वा सम्बद्धिा वा सिभानगिा जनाउन वा मनियार िनु 
िुुँदैन ।  

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उत्तल्लत्तखि कुनै कायय गरेमा त्यस्िो कायय 
सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर िनुेछ ।  

 

४. आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी गनय निनु े (१) कुनै व्यत्तिले आिङ्ककारी काययमा वा 
आिङ्ककारी व्यत्ति वा आिङ्ककारी संगठनले पूणय वा आंत्तशक रुपमा प्रयोग गने वा गनय सक्टने 
कुरा थािा पाउुँदा पाउुँदै गैरकानूनी मनसायले स्वेच्छापूवयक कुनै पनन माध्यमबाट प्रत्यि वा 
अप्रत्यि रुपमा सम्पत्ति वा कोष उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन गनय िुुँदैन । 

(२) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखि कुनै काययको उद्योग गनय  िुुँदैन ।  

(३) कुनै व्यत्तिले आिङ्ककारी कायय गनयको लानग वा आिङ्ककारी व्यत्ति वा आिङ्ककारी 
संगठनलाई प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा कुनै पनन माध्यमबाट भौनिक सियोग वा साधन स्रोि 
उपलब्ध गराउन वा सोको षड्यन्त्र गनय िुुँदैन । 

(४) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उत्तल्लत्तखि कुनै काययको सम्बन्धमा 
देिायको कुनै कायय गनय िुुँदैन – 

(क) त्यस्िो कायय गनय मनियारको रुपमा काम गने, 

(ख)  त्यस्िो कायय गनय अन्य व्यत्तिलाई संगठठि गने वा ननदेशन ठदन,े वा 
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(ग)  त्यस्िो कायय गने वा त्यस्िो कायय गने सामूहिक उदे्दश्य राख्न े
व्यत्तििरुको समूिलाई अपरानधक काययमा बढावा ठदन वा त्यस्िो 
उदे्दश्य िानसल गनय जानी जानी योगदान ठदन े। 

(५) यस दफामा उत्तल्लत्तखि काययका सम्बन्धमा देिायको अवस्था हवद्यमान भएमा समेि 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी िनुेछ – 

(क)  आिङ्ककारी कायय नभएमा वा सोको उद्योग नभएमा, 

(ख) सम्पत्ति वा कोष कुनै आिङ्ककारी कायय वा सोको उद्योगमा वास्िहवक 
रुपमा प्रयोग नभएमा, 

(ग) सम्पत्ति वा कोष कुनै खास आिङ्ककारी काययसुँग सम्बत्तन्धि भए वा 
नभएमा, 

(घ) आिङ्ककारी कायय वा आिङ्ककारी कायय गनय खोत्तजएको कायय सो कायय 
भएको वा गनय खोत्तजएको मलुकु वा भभूाग वा अन्यत्र जिाुँसकैु भएमा 
वा िनुे भएमा, 

(ङ)  आिङ्ककारी व्यत्ति वा आिङ्ककारी संगठन त्यस्िो कायय गने व्यत्ति  
रिेको मलुकु वा भभूागमा रिे वा नरिेमा वा अन्यत्र रिेमा, वा 

(च)  सम्पत्ति वा कोष वैधाननक वा अवैधाननक जनुसकैु स्रोि वा माध्यमबाट 
सङ्कलन गररएको वा उपलब्ध गराइएको भएमा । 

(६) कुनै व्यत्तिले उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) मा उत्तल्लत्तखि कायय गरेमा 
त्यस्िो कायय आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर िनुेछ । 

 

५. हवदेशमा गरेको कायय कसूर िनु े दफा ३ वा ४ मा उत्तल्लत्तखि कुनै कायय हवदेशी मलुकु वा 
भभूागमा भएको र त्यस्िो कायय सो मलुकुको कानून बमोत्तजम पनन कसूर िनुे रिेछ भने त्यस्िो 
कायय नेपालमा भएको सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूर सरि िनुेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

ग्रािकको पहिचान िथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था 

६. बेनामी वा काल्पननक नाममा कारोबार गनय निनु े सूचक संस्थाले बेनामी वा काल्पननक नाममा 
खािा खोल्न वा कुनै प्रकारको कारोबार गनय वा गराउन िुुँदैन । 

 

७. शले बैंक स्थापना वा सञ्चालन गनय निनु े (१) कसैले नेपालमा वा नेपालको भभूाग माफय ि शेल 
बैंक स्थापना िथा सञ्चालन गनय िुुँदैन । 

(२) नेपालको कुनै हविीय संस्थाले शेल बैंक वा शले बैंकलाई कारोबार गनय ठदने कुनै 
पनन हविीय वा अन्य संस्थासुँग व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गनय वा त्यस्िो व्यावसाहयक 
सम्बन्धलाई ननरन्िरिा ठदन िुुँदैन । 

 

७क. ग्रािकको पहिचान गनुय पने  (१) सूचक संस्थाले देिाय बमोत्तजमको कायय गदाय ग्रािकको सिी 
रुपमा पहिचान िथा सोको सम्पहुष्ट भरपदो स्रोिबाट प्राप्त कागजाि, िथ्याङ्क वा जानकारीका 
आधारमा उपदफा (३) र (४) को अधीनमा रिी गनुय पनेछ – 

(क)  व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गदाय, 

(ख)  खािा खोल्दा, 

(ग)  िोहकएको रकमभन्दा बढीको आकत्तस्मक कारोबार गदाय, 

(घ)  हवद्यिुीय माध्यमबाट कोष स्थानान्िरण (वायर ट्रान्सफर) गदाय, 

(ङ)  ग्रािकको पहिचानको लानग पहिले नलएको जानकारीको सत्यिा वा 
पयायप्तिामा शङ्का लानग थप सम्पहुष्ट गनुय पदाय, 

(च)  सम्पत्ति शदु्धीकरण वा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी भएको 
शङ्का लानग थप सम्पहुष्ट गनुय पदाय, 

(छ)  उच्च जोत्तखमयिु ग्रािक वा उच्चपदस्थ व्यत्तिले प्रत्येक कारोबार गदाय, 
वा 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(ज) ननयमनकारी ननकायले िोहकठदएको अन्य कुनै कायय गदाय । 

(२) सूचक संस्थाले ग्रािकको पहिचान गदाय ग्रािकसुँग नलन ु पने न्यूनिम ् कागजाि 
िोहकए बमात्तजम िनुेछ । 

(३) सूचक संस्थाले यस पररच्छेद बमोत्तजम ग्रािकको पहिचान गदाय िथा पहिचानको 
सम्पहुष्ट गदाय स्विन्त्र िथा भरपदो स्रोि सहििको कागजाि, िथ्याङ्क वा जानकारी प्रयोग गनुय 
पनेछ । 

(४) सूचक संस्थाले आफ्ना ग्रािकको सिी रुपमा पहिचान िथा सोको सम्पहुष्ट गनय 
देिाय बमोत्तजमका उपाय अपनाउन ुपनेछ – 

(क) कारोबार वा व्यावसाहयक सम्बन्ध िथा सोको उदे्दश्य वा लत्तिि 
प्रकृनिको बारेमा उपयिु सूचना िथा जानकारी नलन,े 

(ख) ग्रािक प्राकृनिक व्यत्ति भएमा उपदफा (२) बमोत्तजम िोहकएका 
कागजाि समेिका आधारमा ननजको नाम, ठेगाना र जन्मनमनि 
लगायिका हववरण प्राप्त गने, 

(ग) ग्रािक कानूनी व्यत्ति वा कानूनी प्रबन्ध भएमा उपदफा (२) बमोत्तजम 
िोहकएका कागजाि समेिका आधारमा सोको स्वानमत्व िथा ननयन्त्रण 
पद्धनिको बारेमा सूचना िथा जानकारी नलन ेिथा सम्पहुष्ट गने, 

(घ) अन्य व्यत्तिको िपयmबाट व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गने 
भए जसका िफय बाट त्यस्िो सम्बन्ध वा कारोबार गनय खोत्तजएको िो 
ननज िथा ननजको िफय बाट काम गने व्यत्तिको पहिचान िथा सम्पहुष्ट 
गने र अत्ततियारनामा सहििको कागजाि नलन,े  

(ङ) यस पररच्छेद बमोत्तजमको दाहयत्व पूरा गनय ग्रािक, कारोबार वा 
व्यवसायको प्रकार िथा प्रकृनिका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य सूचना 
िथा जानकारी नलने, 

(च)  ननयमनकारी ननकायले िोहकठदएका अन्य उपाय अवलम्बन गने । 



www.lawcommission.gov.np 
 

16 
 

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन गैरहविीय पेशाकमी वा 
व्यवसायीको रुपमा रिेका देिायका सूचक संस्थाले देिायका ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट 
गनुय अननवायय िनुे छैन – 

(क)  क्यानसनोले एक ठदनमा दईुलाख रुपैयाुँ वा सोभन्दा कमको कारोबारमा 
संलग्न िनुे ग्रािकको, 

(ख)  बिमूुल्य धाि ु िथा वस्िकुो कारोबार गने व्यवसायीले एक ठदनमा 
दशलाख रुपैयाुँ वा सोभन्दा कम रकमको कारोबार गने ग्रािकको । 

(६)  यस पररच्छेद बमोत्तजम आफ्नो ग्रािकको सिी पहिचान िथा पहिचानको सम्पहुष्ट 
गने सम्पूणय त्तजम्मेवारी सम्बत्तन्धि सूचक संस्थाको िनुेछ । 

 

७ख. उच्चपदस्थ व्यत्तिको पहिचान सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था  (१) सूचक संस्थाले आफ्नो ग्रािक वा 
वास्िहवक धनी वा ग्रािक बन्न खोज्ने व्यत्ति उच्चपदस्थ व्यत्ति भए वा नभएको यहकन गनय 
जोत्तखम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(२) सूचक संस्थाले ग्रािक वा वास्िहवक धनीको रुपमा रिेको हवदेशी उच्चपदस्थ 
व्यत्ति र व्यावसाहयक कारणले उच्च जोत्तखमयिु देत्तखएको अन्िरायहिय संस्थाको उच्चपदस्थ 
व्यत्ति वा स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यत्तिसुँग व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गदाय वा कारोबार गदाय 
देिायको अनिररि उपाय अपनाउन ुपनेछ – 

(क) व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गनुय अत्तघ सूचक संस्थाको व्यवस्थापन िेने 
उच्च अनधकारीको स्वीकृनि नलन,े 

(ख) हवद्यमान ग्रािक उच्चपदस्थ व्यत्ति भएको थािा िनु आएमा ित्काल 
खण्ड (क) बमोत्तजमको स्वीकृनि नलन,े 

(ग) ग्रािक वा वास्िहवक धनीको सम्पत्ति िथा कोषको स्रोि पहिचान गनय 
पयायप्त उपाय अवलम्बन गने, 

(घ)  ग्रािक िथा ननजसुँगको व्यावसाहयक सम्बन्ध वा कारोबारको सम्बन्धमा 
ननरन्िर रुपमा अनगुमन गने, 
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(ङ) दफा ७ङ. बमोत्तजम बिृि ् ग्रािक पहिचान सम्बन्धी उपाय अवलम्बन  
गने । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोत्तजमको व्यवस्था उच्चपदस्थ व्यत्तिको पररवारको 
सदस्य िथा सम्बद्ध व्यत्तिको िकमा समेि लागू िनुेछ । 

 

७ग. वास्िहवक धनीको पहिचान गनुय पने  (१) सूचक संस्थाले व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गदाय वा 
कारोबार गदाय वास्िहवक धनीको पहिचान िथा सम्पहुष्ट गनयको लानग आवश्यक मनानसव 
उपायिरु अपनाउन ुपनेछ । 

(२) सूचक संस्थाले कुनै व्यत्तिले अन्य कुनै व्यत्तिको िफय बाट व्यावसाहयक सम्बन्ध 
स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबािी गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यहकन गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम यहकन गदाय कुनै व्यत्तिले अको व्यत्तिको िफय बाट 
व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरेको देत्तखएमा सूचक संस्थाले त्यस्िो व्यत्तिको 
पहिचान िथा सोको सम्पहुष्ट सम्बन्धमा दफा ७क. को उपदफा (४) को खण्ड (घ) बमोत्तजम 
उपाय अपनाउन ुपनेछ । 

 

७घ. जोत्तखमको पहिचान, मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापन गनुय पने  (१) सूचक संस्थाले आफ्नो देश, 

भौगोनलक िेत्र, व्यवसाय वा पेशा, काययिेत्र, ग्रािक, सेवा वा उत्पादन, कारोबार िथा हविरण 
माध्यम समेिका आधारमा सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी जोत्तखमको पहिचान िथा मूल्याङ्कन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम जोत्तखमको पहिचान िथा मूल्याङ्कन गदाय सूचक संस्थाले 
राहिय जोत्तखम मूल्याङ्कन वा ननयमनकारी ननकायले गरेको जोत्तखम मूल्याङ्कन समेिलाई आधार 
बनाउन ुपनेछ ।  

(३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम जोत्तखम मूल्याङ्कन गदाय जोत्तखमसुँग 
सम्बत्तन्धि सबै पििरुको हवश्लषेण गरी जोत्तखमको स्िर ननधायरण गनुय पनेछ ।  

(४) सूचक संस्थाले यस दफा बमोत्तजम गरेको जोत्तखमको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सम्पूणय 
हववरण, सूचना िथा प्राप्त ननष्कषय सम्बन्धी अनभलेख नलत्तखि रुपमा राख्न ुपनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 
 

18 
 

(५) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम गने जोत्तखमको मूल्याङ्कन आवनधक रुपमा 
गरी त्यसलाई आवश्यकिा अनसुार अद्यावनधक गनुय पनेछ । 

(६) सूचक संस्थाले उपदफा (४) बमोत्तजमको अनभलेख सम्बत्तन्धि ननयमनकारी 
ननकायलाई उपलब्ध गराउन ु पनेछ र त्यस्िो अनभलेख अन्य सम्बद्ध ननकायले माग गरेमा 
त्यस्िो ननकायलाई समेि उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(७) सूचक संस्थाले यस दफा बमोत्तजम पहिचान भएको जोत्तखमको स्िर अनरुुप ग्रािक 
पहिचान, व्यवस्थापन िथा जोत्तखमको न्यूननकरण गनयको लानग आवश्यक पने नीनिगि, 

काययहवनधगि िथा ननयन्त्रणात्मक व्यवस्था नमलाई त्यस्िो व्यवस्थालाई समय समयमा 
अद्यावनधक गनुय पनेछ ।  

(८) सूचक संस्थाले उपदफा (७) बमोत्तजमको नीनिगि, काययहवनधगि िथा जोत्तखम 
व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कायायन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा ननयनमि रुपमा अनगुमन 
गनुय पनेछ । 

 

७ङ. बिृि ्ग्रािक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था  (१) सूचक संस्थाले देिायका ग्रािकसुँग व्यावसाहयक 
सम्बन्ध स्थापना गदाय वा कारोबार गदाय बिृि ् ग्रािक पहिचान सम्बन्धी उपयिु उपायिरु 
अपनाउन ुपनेछ – 

(क)  दफा ७घ., ७प. र ३५ बमोत्तजम गररएको जोत्तखम मूल्याङ्कनबाट उच्च 
जोत्तखमयिु देत्तखएको ग्रािक, 

(ख)  आनथयक वा कानूनी उदे्दश्य स्पष्ट नदेत्तखन ेजहटल, ठूलो वा अस्वभाहवक 
प्रवतृ्तिको कारोबार गने ग्रािक,  

(ग) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धी अन्िरायहिय मापदण्ड पालना नगने वा आंत्तशक रुपमा 
मात्र पालना गने भनी अन्िरायहिय रुपमा पहिचान भएको मलुकुको 
ग्रािक, 

(घ)  उच्चपदस्थ व्यत्ति र त्यस्िो व्यत्तिको पररवारको सदस्य िथा ननजसुँग 
सम्बद्ध व्यत्ति वा ग्रािक,  



www.lawcommission.gov.np 
 

19 
 

(ङ)  दफा ७ढ. को उपदफा (१) बमोत्तजमको कारोबार गने ग्रािक,  

(च)   उच्च जोत्तखमयिु नयाुँ उपकरण (प्रोडक्टट) वा सेवा प्रयोग गने ग्रािक, 

(छ)  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूर वा अन्य कुनै कसूरमा शङ्का लागेको ग्रािक, वा 

(ज)  ननयमनकारी ननकायले िोहकठदएको अन्य ग्रािक । 

(२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजमका ग्रािकको बिृि ् ग्रािक पहिचान गदाय 
ननयमनकारी ननकायले ननधायरण गरेका थप उपायिरु समेि अपनाउन ुपनेछ ।  

(३) बिृि ्ग्रािक पहिचान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

७च. सरलीकृि ग्रािक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था  (१) सूचक संस्थाले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी जोत्तखम कम देत्तखएको ग्रािक वा 
कारोबारका सम्बन्धमा सरलीकृि ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन 
सक्टनेछ । 

(२) उच्च जोत्तखमयिु ग्रािक, कारोबार वा सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानीको आंशका देत्तखएको कारोबारको िकमा उपदफा (१) 
बमोत्तजमको सरलीकृि ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन पाइने छैन ।  

(३) सरलीकृि ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम 
िनुेछ । 

 

७छ. हवद्यमान ग्रािकको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था  (१) सूचक संस्थाले यो दफा प्रारम्भ ि“ुदाका 
बखि खािा सञ्चालन गरररिेका वा व्यावसाहयक सम्बन्ध कायम रिेका हवद्यमान ग्रािक िथा 
वास्िहवक धनीको सम्बन्धमा भएको ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट र सोको पयायप्तिाको 
पनुरावलोकन गरी त्यस्िा ग्रािक िथा वास्िहवक धनीको प्रकार र प्रकृनि, व्यावसाहयक सम्बन्ध, 

कारोबार, उत्पादन वा सेवा, देश वा भौगोनलक िेत्र वा हविरण प्रणालीको जोत्तखमका आधारमा 
यस पररच्छेद बमोत्तजम ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट गनुय पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट गने अवनध ननयमनकारी 
ननकायले िोहकठदए बमोत्तजम िनुेछ । 

७ज. ग्रािकको पहिचान गनुय पने समय  (१) सूचक संस्थाले खािा खोल्न ुवा व्यावसाहयक सम्बन्ध 
कायम गनुय अगावै, व्यावसाहयक सम्बन्ध कायम रिेको अवस्थामा िथा आकत्तस्मक कारोबार 
(अकेजनल ट्रान्जेक्टसन) गदाय ग्रािक िथा वास्िहवक धनीको पहिचान िथा सोको सम्पहुष्ट गनुय 
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन  देिायको अवस्था हवद्यमान 
भएमा सूचक संस्थाले ग्रािकको पहिचानको सम्पहुष्ट व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार 
गरेपनछ पनन गनय सक्टनेछ – 

(क) व्याविाररक रुपमा कुनै पनन बखि पहिचानको सम्पहुष्ट िनु सक्टने 
कुरामा सूचक संस्था हवश्वस्ि भएमा, 

(ख) व्याविाररक कारणले ित्काल ग्रािक पहिचानको सम्पहुष्ट गनय सम्भव 
नभएको िथा पहिचानको सम्पहुष्ट गदाय व्यवसायको ननयनमि सञ्चालनमा 
अवरोध नसजयना िनु सक्टन ेर त्यस्िो अवरोध गनुय आवश्यक नदेत्तखएमा, र 

(ग) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी जोत्तखमलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवत्तस्थि गनय सहकन ेअवस्था 
हवद्यमान भएमा । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन सूचक संस्थाले देिायका 
ग्रािक िथा कारोबारका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोत्तजम ग्रािक िथा वास्िहवक धनीको 
पहिचानको सम्पहुष्ट गनुय पनेछ – 

(क)   ग्रािक जोत्तखमयिु वा उच्चपदस्थ व्यत्ति वा त्यस्िो व्यत्तिको 
पररवारको सदस्य िथा सम्बद्ध व्यत्ति भएको देत्तखएमा, वा 

(ख) ग्रािकको काम कारबािी शंकास्पद देत्तखएमा । 
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७झ. ननरन्िर अनगुमन गने  सूचक सस्थाले देिायको कायय गरी ग्रािक, वास्िहवक धनी वा 
कारोबारका सम्बन्धमा ननरन्िर अनगुमन (अनगोइङ ड्यू नडनलजेन्स) गनुय पनेछ – 

(क) ग्रािकका सम्बन्धमा आफूसुँग प्राप्त जानकारी, ननजको व्यवसाय वा जोत्तखम 
सम्बन्धी हववरण अनरुुप कारोबार भए वा नभएको सनुनत्तिि गनय ननजसुँग 
व्यावसाहयक सम्बन्ध कायम रिेसम्म सकु्ष्म परीिण गने, 

(ख)   खण्ड (क) बमोत्तजम सकु्ष्म परीिण गनय आवश्यक भए ननजसुँग सम्पत्तिको स्रोि 
समेि माग गने वा परीिण गने, 

(ग)  उच्चपदस्थ व्यत्ति वा उच्च जोत्तखमयिु लगायिका ग्रािक िथा ननजसुँगको 
व्यावसाहयक सम्बन्ध, कारोबार िथा वास्िहवक धनीसुँग सम्बत्तन्धि कागजाि 
िथा हववरण अद्यावनधक भएको सनुनत्तिि गनय मौजदुा कागजाि िथा हववरणको 
पनुरावलोकन गरी अद्यावनधक गने, 

(घ)  सीमापार करेस्पोत्तण्डङ्ग बैहकङ िथा वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी कारोबार िथा 
ग्रािकका सम्बन्धमा ननयनमि रुपमा अनगुमन गने, 

(ङ)  ननयमनकारी ननकायले िोहकठदए बमोत्तजमको अन्य कायय गने, र   

(च)  सूचक संस्था आफैले उपयिु ठानेका अन्य कायय गने ।  

 

७ञ.  िेस्रो पिबाट ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट गराउन सहकन े (१) देिायको अवस्थामा सूचक 
संस्थाले ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी केिी कायय िेस्रो पिबाट गराउन सक्टनेछ – 

(क)   ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट यस पररच्छेद बमोत्तजम िनु े कुरामा 
सूचक संस्था हवश्वस्ि भएमा, 

(ख)  यस पररच्छेद बमोत्तजम आवश्यक ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट गनय 
प्रयोग गररएका सम्पूणय कागजाि िथा हववरण सम्बन्धी जानकारी सूचक 
संस्थालाई ित्काल प्राप्त िनु ेभएमा, र 
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(ग)  ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट गनय प्रयोग गररएका सम्पूणय कागजाि, 

हववरण िथा जानकारी सूचक संस्थाले मागेका बखि हवना कुनै हवलम्व 
प्राप्त िनुे सनुनत्तिि भएमा । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन देिायको िेस्रो पिको रुपमा 
रिेको संस्थाबाट भएको ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्टलाई सूचक संस्थाले स्वीकार गनय पाउने 
छैन – 

(क)  त्यस्िो संस्था सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी ननवारण सम्बन्धी अन्िरायहिय मापदण्ड पालना नगने वा आंत्तशक 
रुपमा मात्र पालना गने भनी पहिचान भएको मलुकुको भएमा,  

(ख)  त्यस्िो संस्थामा ग्रािकको पहिचान िथा सम्प्ु ुहष्ट सम्बन्धी यस 
पररच्छेद बमोत्तजमको व्यवस्था हवद्यमान नभएमा, वा 

(ग)  त्यस्िो संस्था सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी ननवारण सम्बन्धी ननयमन, ननरीिण, सपुरीवेिणको दायरा 
अन्िगयिको नभएमा । 

(३) उपदफा (१) बमोत्तजम िेस्रो पिबाट ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट गररएको भए 
िापनन यस पररच्छेद बमोत्तजम ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी अत्तन्िम दाहयत्व सूचक 
संस्थाको िनुेछ । 

 

७ट. नयाुँ प्रहवनध वा आफैं  उपत्तस्थि निनु ेग्रािक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था  (१) सूचक संस्थाले 
प्रचलनमा आइसकेका वा नयाुँ उपकरण िथा व्यापाररक अभ्यास, आफैं  उपत्तस्थि निनुे ग्रािक 
वा कारोबार, हविरण प्रणाली वा नवीन वा हवकासको क्रममा रिेको प्रहवनधबाट नसजयना िनु 
सक्टन े सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी जोत्तखमको 
पहिचान िथा सोको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम जोत्तखमको पहिचान िथा मूल्याङ्कन त्यस्िो उपकरण, 

व्यापाररक अभ्यास, हविरण प्रणाली वा प्रहवनध प्रयोगमा ल्याउन ुअगावै गनुय पनेछ । 
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(३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम पहिचान िथा मूल्याङ्कन गररएको जोत्तखमको 
व्यवस्थापन गनय पयायप्त उपाय अपनाउन ुपनेछ । 

(४) आफैं  उपत्तस्थि निनुे ग्रािकसुँग व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना गदाय वा कारोबार 
गदाय िनु सक्टने सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
हवशेष जोत्तखमलाई सम्बोधन गनय सूचक संस्थाले ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी नीनि 
िथा काययहवनध बनाई लागू गनुय पनेछ । 

 

७ठ. वायर स्थानान्िरण (ट्रान्सफर) सम्बन्धी दाहयत्व  (१) हविीय सस्ंथाले  प्रचनलि कानून बमोत्तजम 
जनुसकैु मदु्रा वा जनिसकैु रकमको वायर स्थानान्िरण गनुय अगावै देिाय बमोत्तजमको हववरण 
िथा जानकारी नलई ग्रािकको सिी पहिचान िथा सम्पहुष्ट गनुय पनेछ – 

(क) उत्पत्तिकिायको नाम, 

(ख) उत्पत्तिकिायको खािा नम्बर र खािा नभएको अवस्थामा कारोबार 
पहिचान िनु सक्टन ेछुटै्ट स्रोि नम्बर, 

(ग) उत्पत्तिकिायको ठेगाना वा सो नभएको अवस्थामा ननजको जन्मनमनि र 
जन्मस्थान वा नागररकिा नम्बर वा राहिय पररचयपत्र नम्बर वा ग्रािक 
पहिचान नम्बर, 

(घ) हििानधकारीको नाम िथा खािा नम्बर र खािा नभएको अवस्थामा 
कारोबार पहिचान िनु सक्टन ेछुटै्ट स्रोि नम्बर, 

(ङ)  ननयमनकारी ननकायले िोहकठदएको अन्य हववरण वा जानकारी । 

स्पष्टीकरण  यस दफाको प्रयोजनका लानग “उत्पत्तिकिाय” भन्नाले वायर ट्रान्सफर माफय ि 
रकम पठाउने वास्िहवक धनी समेिलाई सम्झन ुपछय ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको व्यवस्था व्याच फायलमा जम्मा िनुे वायर 
स्थानान्िरणको िकमा समेि लागू िनुेछ ।  

(३) कारोबार भएको व्यिोरा काडयमा देत्तखन ेगरी डेनबट काडय, के्रनडट काडय वा हप्रपेड 
काडय माफय ि वस्ि ुवा सेवा खरीदको पररणाम स्वरुप भएको वायर स्थानान्िरणमा उपदफा (१) 
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बमोत्तजमको व्यवस्था िथा हविीय संस्थािरुबीच आफैं ले आफ्नो खािामा वायर स्थानान्िरण 
गदाय उपदफा (१) वा  (२) को व्यवस्था लागू िनु ेछैन । 

(४) उत्पत्तिकिाय वा हििानधकारी आफ्नो हवद्यमान ग्रािक भएमा, ननजले गने 
कारोबारबाट कसूरको जोत्तखम निनु े देत्तखएमा र ननजको सिी पहिचान िथा सम्पहुष्ट भएकोमा 
हविीय संस्था सन्िषु्ट रिेमा हविीय संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजम ग्रािक पहिचान िथा 
सम्पहुष्ट नगनय समेि सक्टनेछ ।  

(५) हविीय संस्थाले ग्रािकको पचििर िजार रुपैयाुँ वा सोभन्दा कम मूल्यको वायर 
स्थानान्िरण गदाय उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोत्तजमको हववरण वा जानकारी ननलन 
सक्टनेछ । 

(६) हविीय संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजमका हववरणिरु भिुानी शृ्रङ्खला अन्िगयिका 
वा भिुानी ठदने हविीय संस्थालाई वायर स्थानान्िरणको भिुानी सन्देश (पेमेण्ट म्यासेज) का 
साथ संलग्न गनुय पनेछ । 

(७) वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी माध्यम (इन्टरनमनडयरी) को रुपमा काम गने वा 
भिुानी ठदने नेपालको कुनै हविीय संस्थाले उपदफा (६) बमोत्तजमको हववरण प्राप्त भएको 
सनुनत्तिि गनुय पनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोत्तजमको आवश्यक कागजाि वा हववरण नभएको पाइएमा 
हविीय संस्थाले रकम पठाउने वा भिुानी शृ्रङ्खला अन्िगयिको हविीय संस्थासुँग माग गनुय  
पनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोत्तजम माग गरेको हववरण प्राप्त िनु नसकेमा भिुानी ठदने वा 
माध्यमको रुपमा काम गने नेपालको हविीय सस्ंथाले त्यस्िो वायर स्थानान्िरण उपदफा 
(१०) बमोत्तजमको नीनि िथा काययहवनधका आधारमा ननलम्वन, अस्वीकार वा भिुानी गनय 
सक्टनेछ । 

(१०) प्रचनलि कानून बमोत्तजम वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी कारोबार गने नेपालको 
हविीय संस्थाले वायर स्थानान्िरणको अनगुमन, सोधखोज, ननलम्वन, अस्वीकार, वास्िहवक धनी 
िथा हििानधकारीको पहिचान, भिुानी लगायिका हवषयमा जोत्तखममा आधाररि नीनि िथा 
काययहवनध बनाई लागू गनुय पनेछ । 
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(११) हविीय संस्थाले वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी कारोबार गदाय उत्पत्तिकिाय वा 
हििानधकारीको यस दफा बमोत्तजमको हववरण भए नभएको यहकन गनय आवश्यक अनगुमन गनुय 
पनेछ । 

(१२) पचििर िजार रुपैयाुँ वा सोभन्दा बढी रकमको वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी 
कायय गने हविीय संस्थाले उि रकमको भिुानी ठदुँदा हििानधकारीको सिी पहिचान गनुय   
पनेछ । 

(१३) वायर स्थानान्िरण माफय ि रकम वा मूल्य पठाउन,े माध्यमको रुपमा काम गने 
िथा भिुानी ठदन े हविीय संस्थाले वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी सम्पूणय अनभलेख िथा हववरण 
कारोबार भएको नमनिले कम्िीमा पा“च वषयसम्म सरुत्तिि राख्न ुपनेछ । 

(१४) वायर स्थानान्िरण माफय ि रकम वा मूल्य पठाउन,े माध्यमको रुपमा काम गने 
वा भिुानी ठदने हविीय संस्थाले पररच्छेद ६ख. बमोत्तजमको व्यत्ति, समूि वा संगठनको रकम 
ित्काल रोक्का राख्न ुपनेछ र कसैले कारोबार गनय नपाउने व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(१५) वायर स्थानान्िरण सम्बन्धी कारोबार गने हविीय संस्थाले आफ्नो एजेण्टको 
सम्बन्धमा देिायको व्यवस्था गनुय पनेछ – 

(क)  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धी काययक्रम लागू गराउने र सोको पालना भए वा 
नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गने, 

(ख)  एजेण्टको अद्यावनधक हववरण ियार गरी सावयजननक रुपमा वेबसाइटमा 
प्रकाशन गने । 

(१६) वायर स्थानान्िरण सम्बन्धमा राि बैंकले थप आवश्यक र उपयिु व्यवस्था 
गनय सक्टनेछ । 

 

७ड. सीमापार करेस्पोत्तण्डङ्ग बैंहकङ सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था  (१) हविीय संस्थाले प्रचनलि कानून 
बमोत्तजम सीमापार करेस्पोत्तण्डङ्ग बैंहकङ सम्बन्ध कायम गदाय िथा कारोबार गदाय देिाय 
बमोत्तजमको उपाय अपनाउन ुपनेछ – 
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(क) रेस्पोण्डेण्ट हविीय संस्थाको पहिचान िथा सम्पहुष्ट गने, 

(ख) रेस्पोण्डेण्ट हविीय संस्थाले गने काम कारबािीको सम्बन्धमा पयायप्त 
जानकारी िानसल गने, 

(ग)  खण्ड (ख) बमोत्तजम प्राप्त जानकारी समेिका आधारमा रेस्पोण्डेण्ट 
हविीय संस्थाले गने व्यवसायको प्रकृनि पूणय रुपमा थािा पाउने, 

(घ) सावयजननक रुपमा उपलब्ध सूचनाका आधारमा रेस्पोण्डेण्ट हविीय 
संस्थाको प्रनिष्ठा, सो उपर िनुे सपुरीवेिणको गणुस्िर िथा सम्पत्ति 
शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
अनसुन्धान वा ननयमन सम्बन्धी कारबािीमा परे नपरेको समेिका 
सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गने, 

(ङ) रेस्पोण्डेण्ट हविीय संस्थाको सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी ननयन्त्रण प्रणाली िथा सोको पयायप्तिाको 
मूल्याङ्कन गने, 

(च) करेस्पोत्तण्डङ्ग बैंहकङ सम्बन्ध कायम गनुय पूवय आफ्नो व्यवस्थापन िेने 
उच्च अनधकारीको स्वीकृनि नलन,े 

(छ) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धमा आ–आफ्नो त्तजम्मेवारी स्पष्ट रुपमा थािा  पाउने, 

(ज) भिुानी ठदन े खािा (पेएबल थ्र ु एकाउण्ट) को प्रयोग गने ग्रािकको 
सम्बन्धमा रेस्पोण्डेण्ट हविीय संस्थाले यस पररच्छेद बमोत्तजमको ग्रािक 
पहिचान िथा सोको सम्पहुष्ट सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरे वा नगरेको, 
त्यस्िो ग्रािक उपर ननयनमि अनगुमन पद्धनिको कायायन्वयन गरे वा 
नगरेको िथा माग गरेको बखि आफूलाई आवश्यक हववरण उपलब्ध 
गराउन सिम रिे वा नरिेको सनुनत्तिि गने, 

(झ) शेल बैंकसुँग व्यावसाहयक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार नगने िथा 
गरररिेको भए ननरन्िरिा नठदन ेकुराको सनुनत्तिि गने, र 
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(ञ) रेस्पोण्डेण्ट हविीय संस्थाले कुनै शेल बैंकलाई आफ्नो खािा प्रयोग गनय 
अनमुनि नठदन ेकुराको सनुनत्तिि गने । 

(२) हविीय संस्थाले आफैं  वा ग्रािकको िफय बाट गररठदएको सीमापार करेस्पोत्तण्डङ्ग 
बैंहकङ सम्बन्धी व्यावसाहयक सम्बन्ध वा कारोबार गदाय उपदफा (१) बमोत्तजमको व्यवस्था 
पालना गनुय पनेछ । 

 

७ढ. खास कारोबारमा हवशषे ध्यान ठदन ुपने  (१) सूचक संस्थाले देिायका कारोबारका सम्बन्धमा 
हवशेष ध्यान ठदन ुपनेछ – 

(क) आनथयक वा कानूनी उदे्दश्य स्पष्ट नदेत्तखन ेजहटल, ठूलो वा अस्वभाहवक 
प्रवतृ्तिको सबै कारोबार, 

(ख)  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धी अन्िरायहिय मापदण्डको पालना नगने वा आंत्तशक 
रुपमा मात्र पालना गने भनी पहिचान भएको मलुकुको व्यत्ति, संस्था वा 
कानूनी प्रबन्धसुँगको व्यावसाहयक सम्बन्ध वा कारोबार, वा 

(ग) ननयमनकारी ननकायले िोहकठदएको अन्य कारोबार । 

(२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखि कारोबारको पषृ्ठभनूम िथा उदे्दश्यको 
सम्बन्धमा सकेसम्म बढी परीिण गने र सोबाट प्राप्त ननष्कषयको नलत्तखि रुपमा अनभलेख राख्न ु
पनेछ । 

(३) सूचक संस्थाले उपदफा (२) बमोत्तजमको अनभलेख कम्िीमा पा“च वषयसम्म 
सरुत्तिि राख्न ु पनेछ र हविीय जानकारी इकाई, ननयमनकारी ननकाय वा अनधकारप्राप्त 
अनधकारीले माग गरेका बखि ित्काल उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

७ण. कारोबार गनय निनु े (१) सूचक संस्थाले देिायको ग्रािकको खािा खोल्न वा त्यस्िो ग्रािकसुँग 
व्यावसाहयक सम्बन्ध कायम गनय वा कारोबार गनय िुुँदैन – 

(क)   यस पररच्छेद बमोत्तजम ग्रािक पहिचान िथा सम्पहुष्ट गनय आवश्यक 
कागजाि, हववरण िथा जानकारी उपलब्ध नगराउने, वा 
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(ख)  यस पररच्छेद बमोत्तजम उपलब्ध गराएको कागजाि, हववरण िथा 
जानकारीका आधारमा ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट िनु  नसक्टन े। 

(२) सूचक संस्थाले हवद्यमान ग्रािकका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोत्तजमको अवस्था 
हवद्यमान भएमा त्यस्िो ग्रािकसुँगको व्यावसाहयक सम्बन्ध अन्त्य गनुय पनेछ र आवश्यक भएमा 
सोको जानकारी हविीय जानकारी इकाईलाई समेि ठदन ुपनेछ । 

 

७ि. सूचक संस्थाको दाहयत्व  (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी भएको 
ननदेत्तशका वा ठदएको ननदेशनको कायायन्वयनको लानग सूचक संस्थाले आफ्नो देश, भौगोनलक 
िेत्र, काययिेत्र, व्यवसायको आकार, ग्रािक, कारोबार िथा जोत्तखमका आधारमा सम्पत्ति 
शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धी नीनि िथा काययहवनध 
बनाई लागू  गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको नीनि िथा काययहवनधमा देिायका हवषयिरु समावेश गनुय 
पनेछ – 

(क) ग्रािकको पहिचान, व्यावसाहयक सम्बन्ध, अनगुमन, कारोबारको सूचना, 
अनभलेख लगायिका अन्य दाहयत्वका सम्बन्धमा आन्िररक नीनि, प्रकृया 
िथा ननयन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, 

(ख)  ननरन्िर अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था, 

(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्र्िगि बनेको ननयम वा जारी भएको ननदेत्तशका 
वा ननदेशनको पालना गने वा गराउन ेव्यवस्था, 

(घ) उच्च मयायदा भएका कमयचारी कायम गनय कमयचारी भनाय लगायिका 
हवषयमा काययहवनधको पयायप्त व्यवस्था, 

(ङ) कमयचारीलाई ननयनमि रुपमा िालीम िथा पनुिायजगी सम्बन्धी व्यवस्था, 

(च) काम कारबािीको स्विन्त्र रुपमा अनगुमन, ननरीिण, लेखापरीिण गरी 
अनभलेख अद्यावनधक गने प्रभावकारी व्यवस्था, 

(छ) शंकास्पद कारोबारको पहिचान िथा जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था, 
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(ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी गररएको ननदेत्तशका 
वा ठदएको ननदेशन बमोत्तजमको दाहयत्व पूरा गनय र सोको प्रभावकाररिा 
मूल्याङ्कन गनय आवश्यक िनुे अन्य व्यवस्था, र 

(झ) ननयमनकारी ननकायले िोहकठदएका अन्य व्यवस्था ।  

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी गररएको ननदेत्तशका वा ठदएको 
ननदेशन बमोत्तजमको दाहयत्व ननरन्िर रुपमा पूरा गनय सूचक संस्थाले व्यवस्थापन स्िरको 
कायायन्वयन अनधकारी (कम्प्लायन्स अहफसर) ननयिु गनुय पनेछ । 

(४) सूचक संस्थाले उपदफा (३) बमोत्तजमको कायायन्वयन अनधकारीलाई देिायको 
काम, कियव्य र अनधकार िथा सोका लानग आवश्यक साधन स्रोि उपलब्ध िनु ेसनुनत्तिि गनुय 
पनेछ – 

(क) आफ्नो कायय सम्पादनको नसलनसलामा आवश्यक कुनै पनन अनभलेख, 

हिसाब हकिाब र लेखा सम्बन्धी कागजाििरु उपर पि“ुच प्राप्त गने, 

(ख) सूचक संस्थाको सम्बत्तन्धि कमयचारीसुँग कुनै सूचना, जानकारी, हववरण 
वा कागजाि माग गने र प्राप्त गने, 

(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयमावली वा जारी गररएको 
ननदेत्तशका वा ननदेशनको कायायन्वयन गनय आवश्यक अन्य कायय गने, र 

(घ) ननयमनकारी ननकायले िोकेको अन्य कायय गने । 

 

७थ. शाखा कायायलय वा सिायक कम्पनीको दाहयत्व  (१) एकै समूि अन्िगयि नेपाल वा हवदेशमा 
सञ्चानलि सूचक संस्था वा हवदेशमा शाखा कायायलय वा अनधकांश स्वानमत्व रिन ेगरी संस्था 
स्थापना गने सूचक संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी भएको 
ननदेत्तशका वा ठदएको ननदेशन बमोत्तजम सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना समूिगि रुपमा गनुय पनेछ । 

स्पष्टीकरण  यस दफाको प्रयोजनका लानग “अनधकांश स्वानमत्व” भन्नाले पचास प्रनिशि वा 
सोभन्दा बढीको स्वानमत्व सम्झन ुपछय । 
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचक संस्थाले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धमा देिायका हवषयिरु समेि समावेश गरी 
समूिगि नीनि िथा काययहवनध बनाई लागू गनुय पनेछ – 

(क)  ग्रािकको पहिचान िथा सम्पहुष्ट र सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी जोत्तखम व्यवस्थापन सम्बन्धी 
सूचना आदान प्रदान गने, 

(ख)  ननयमनकारी ननकायले िोहकठदए बमोत्तजम ग्रािक, कारोबार, खािा, लेखा 
परीिण, समूिगि पररपालना र सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धी काययक्रम समेिको 
जानकारी समूिगि रुपमा आदान प्रदान गने, र 

(ग)  खण्ड (क) वा (ख) बमोत्तजम आदान प्रदान गररएका सूचनाको प्रयोग 
िथा गोपनीयिाको सरुिा गने पयायप्त व्यवस्था । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोत्तजमको व्यवस्था पालना गनय सम्बत्तन्धि मलुकुको 
कानूनको कारणले कठठनाई िनु ेभएमा एकै समूि अन्िगयि सञ्चानलि सूचक संस्था वा हवदेशमा 
शाखा कायायलय वा अनधकांश स्वानमत्व रिने गरी संस्था स्थापना गने सूचक संस्थाले 
ननयमनकारी ननकायलाई जानकारी ठदन ु पनेछ र त्यस्िा संस्थाले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी जोत्तखम व्यवस्थापन गनय अनिररि उपाय 
अपनाउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोत्तजम अवलम्वन गररएको अनिररि उपायिरु सम्पत्ति शदु्धीकरण 
िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी जोत्तखम व्यवस्थापन गनय पयायप्त निनु े
देखेमा हवदेशमा  खोलेको शाखा कायायलय वा अनधकांश स्वानमत्व रिने गरी स्थापना गरेको 
संस्थालाई ननयमनकारी ननकायले दफा ७फ. बमोत्तजमको कारबािी गनय वा त्यस्िो शाखा वा 
संस्था बन्द गराउन सक्टनेछ । 
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७द. अनभलेख सरुत्तिि राख्न ु पने  (१) सूचक संस्थाले देिाय बमोत्तजमका कागजाि, हववरण िथा 
अनभलेख व्यावसाहयक सम्बन्ध समाप्त भएको वा कारोबार भएको वा आकत्तस्मक कारोबार 
भएको नमनिले कम्िीमा पा“च वषयसम्म दरुुस्ि रुपले व्यवत्तस्थि िथा सरुत्तिि राख्न ुपनेछ – 

(क) ग्रािक िथा वास्िहवक धनीको पहिचान िथा सम्पहुष्ट सम्बन्धी अनभलेख, 

(ख)  ग्रािक, वास्िहवक धनी र कारोबारका सम्बन्धमा गररएको हवश्लषेणको 
ननष्कषय िथा प्रनिवेदन सम्बन्धी सबै कागजाि, हववरण िथा अनभलेख, 

(ग)  सूचक संस्थाको लेखा िथा व्यावसाहयक कागजाि, हववरण िथा 
अनभलेख,  

(घ) स्वदेशी वा वैदेत्तशक रुपमा गररएका कारोबारसुँग सम्बत्तन्धि आवश्यक 
सबै कागजाि, हववरण िथा अनभलेख, 

(ङ)  कारोबार गनय गरेको प्रयासको कागजाि, हववरण िथा अनभलेख, र 

(च)  ननयमनकारी ननकायले िोहकठदए बमोत्तजमका अन्य कागजाि, हववरण 
िथा  अनभलेख । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन सूचक संस्थाले िोहकएका 
कागजाि, हववरण िथा अनभलेख पा“च वषयभन्दा घटी निनुे गरी िोहकएको थप अवनधसम्म 
सरुत्तिि राख्न ुपनेछ । 

(३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) वा (२)  बमोत्तजम कागजाि, हववरण िथा अनभलेख 
रातदा प्रत्येक कारोबार स्पष्ट देत्तखन ेर कानूनी कारबािीको नसलनसलामा प्रमाणको रुपमा प्रयोग 
गनय सहकने गरी राख्न ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोत्तजम रात्तखएका कागजाि, हववरण िथा अनभलेख अनधकार प्राप्त 
अनधकारीले माग गरेका बखि ित्कालै उपलब्ध िनु सक्टने गरी राख्न ुपनेछ । 

(५) सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन पा“च वषयसम्म सरुत्तिि राख्न ु
पनेछ । 

(६) सूचक संस्थाले कागजाि, हववरण िथा अनभलेख सरुत्तिि राख्न े सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 
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७ध. शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन ठदन ु पने  (१) सूचक संस्थाले ग्रािक, कारोबार वा 
सम्पत्तिको सम्बन्धमा देिायको अवस्था हवद्यमान भएमा िीन ठदननभत्र यथासक्य चाुँडो हविीय 
जानकारी इकाईलाई शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन ठदन ुपनेछ – 

(क)  कुनै सम्पत्ति सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूरसुँग सम्बत्तन्धि भएको शङ्का 
लागेमा वा शङ्का गनुय पने मनानसब आधार भएमा, वा 

(ख) कुनै सम्पत्ति आिङ्ककारी कायय, आिङ्ककारी व्यत्ति वा आिङ्ककारी संगठन 
वा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानीसुँग सम्बत्तन्धि वा जोनडएको 
वा त्यस्िो काययमा वा त्यस्िो व्यत्ति वा संगठनबाट प्रयोग िनु सक्टने 
शङ्का लागेमा वा शङ्का गनुय पने मनानसब आधार भएमा । 

(२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोत्तजमको शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन 
ग्रािकले कुनै कारोबार गने प्रयास मात्र गरेमा समेि ठदन ुपनेछ । 

(३) शंकास्पद कारोबार पहिचान गने थप आधार, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी 
प्रनिवेदनको ढाुँचा, पद्धनि िथा काययहवनध हविीय जानकारी इकाईले िोहकठदए बमोत्तजम    
िनुेछ । 

 

पररच्छेद – ३क. 

सूचक संस्थाको ननयमन िथा सपुरीवेिण सम्बन्धी व्यवस्था 

७न. सूचक संस्थाको ननयमन िथा सपुरीवेिण  (१) यस ऐन बमोत्तजम सूचक संस्थाले काम कारबािी 
गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रचनलि कानून बमोत्तजम स्थाहपि ननयमनकारी ननकायबाट ननयमन 
िथा सपुरीवेिण िनुेछ । 

(२) कुनै सूचक संस्थाको ननयमनकारी ननकायको सम्बन्धमा प्रचनलि कानूनमा कुनै 
व्यवस्था रिेनछ भने त्यस्िो सूचक संस्थाको ननयमनकारी ननकायको रुपमा कायय गनय नेपाल 
सरकारले राहिय समन्वय सनमनिको परामशयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै 
ननकाय वा ननयमनकारी ननकायको रुपमा रिेको कुनै संस्थालाई िोक्टन सक्टनेछ । 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(३) सूचक संस्थाको ननयमन िथा सपुरीवेिण गने सम्बन्धमा ननयमनकारी ननकायले 
प्रचनलि कानूनमा उत्तल्लत्तखि काम, कियव्य र अनधकारका अनिररि यस ऐन बमोत्तजमको काम, 

कियव्य र अनधकारको समेि पालना र प्रयोग गनुय पनेछ ।  

 

७प.  ननयमनकारी ननकायको काम, कियव्य र अनधकार  (१) यस ऐनको प्रयोजनको लानग 
ननयमनकारी ननकायको काम, कियव्य र अनधकार देिाय बमोत्तजम िनुेछ – 

(क) आवनधक रुपमा वा आवश्यकिा अनसुार आफ्नो काययिेत्र िथा आफूले 
ननयमन सपुरीवेिण गनुय पने सूचक संस्थाको जोत्तखमको पहिचान, 

मूल्याङ्कन िथा अनमुगमन गने िथा जोत्तखम व्यवस्थापन गनय पयायप्त िथा 
प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गने, 

(ख) आफूले सपुरीवेिण गनुय पने सूचक संस्थालाई आवनधक रुपमा वा 
आवश्यकिा अनसुार जोत्तखमको पहिचान, मूल्याङ्कन, अनमुगमन िथा 
जोत्तखम व्यवस्थापन गनय पयायप्त िथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन 
गराउने, 

(ग)  यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी गररएको ननदेत्तशका 
वा ठदइएको ननदेशनको पालना गने वा गराउने, 

(घ) सूचक संस्थाले गने कुनै व्यवसाय वा पेशा दिाय गदाय वा व्यवसायको 
लानग अनमुनिपत्र वा इजाजिपत्र ठदुँदा पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गने 
व्यत्तिले यस ऐन बमोत्तजमको काम कारबािी िथा दाहयत्व पूरा गनुय पने 
शिय िोक्टने, 

(ङ) सूचक संस्था दिाय गदाय वा व्यवसायको लानग अनमुनिपत्र वा इजाजिपत्र 
ठदुँदा र त्यस्िो संस्थाको संस्थापना, स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा 
काम कारबािीमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा स्वानमत्व िनुे, ननयन्त्रण गने 
वा सिभागी िनुे वा सोको वास्िहवक धनी वा हििानधकारी व्यत्तिको  
हविीय लगायि अन्य योग्यिाको उपयिुिा मापन सम्बन्धी मापदण्ड 
बनाई लागू गने वा गराउने, 
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(च) सूचक संस्थाको व्यवसायगि सपुरीवेिण (प्रडेुत्तन्सयल सपुरनभजन) 
सम्बन्धी आधारभिू मान्यिामा अन्िरननहिि सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको 
पररपालना गराउन,े 

(छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी गररएको ननदेत्तशका 
वा ठदइएको ननदेशन वा आदेशको व्यवस्था पालना भए नभएको 
सम्बन्धमा सूचक संस्थाको आवश्यकिा अनसुार स्थलगि ननरीिण 
(अनसाइट इन्स्पेक्टसन), गैरस्थलगि सपुरीवेिण (अफसाइट सपुरनभजन) 
वा अनगुमन गने, 

(ज)  सूचक संस्थालाई पररच्छेद –३ बमोत्तजमको दाहयत्व ननवायि गनय 
उपदफा (२) बमोत्तजम ननदेशन जारी गरी आवश्यक थप उपाय ननधायरण 
गने वा गनय लगाउने, 

(झ)  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
ननवारण सम्बन्धी अन्िरायहिय मापदण्ड पालना नगने वा आंत्तशक रुपमा 
मात्र पालना गने भनी अन्िरायहिय रुपमा पहिचान भएको मलुकुको 
ग्रािक वा ननजसुँगको कारोबारका सम्बन्धमा सूचक संस्थाले गरेको 
जोत्तखम मूल्याङ्कन र बिृि ्ग्रािक पहिचानको हवस्ििृ अनगुमन गने, 

(ञ) सूचक संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी 
गररएको ननदेत्तशका वा ठदइएको ननदेशन बमोत्तजमको दाहयत्व पररपालना 
गराउन सूचक संस्थामा रिेको जनुसकैु प्रकारको सूचना, जानकारी िथा 
कागजाि उपलब्ध गराउन आदेश ठदन,े 

(ट)  कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी काययमा आवश्यक सियोग पयुायउने, 

(ठ) सम्पत्ति शदु्धीकरण, आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर वा अन्य कुनै कसूरको शङ्का लागेको वा शङ्का गनुय पने मनानसब 
आधार भएमा सूचक संस्थाले दफा ७ध. बमोत्तजम शंकास्पद कारोबार 
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पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रनिवेदन ठदन े व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी 
कायायन्वयन गरे नगरेको हवशेष मूल्याङ्कन गने, 

(ड) शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन पेश नगरेको देत्तखएमा सोको 
जानकारी हविीय जानकारी इकाईलाई ठदन,े 

(ढ)  सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी ननवारण सम्बन्धमा िालीमको व्यवस्था गने वा गराउने, 
र 

(ण)  िोहकए बमोत्तजमका अन्य कायय गने । 

(२) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलाप ननवारण गनय र सोसुँग सम्बत्तन्धि 
अन्िरायहिय मापदण्ड बमोत्तजम कायय गनय वा गराउन ननयमनकारी ननकायले आवश्यकिा अनसुार 
सूचक संस्थालाई आदेश वा ननदेशन जारी गनय वा मापदण्ड बनाई लागू गराउन सक्टनेछ ।  

(३) हविीय संस्थाको ननयमन िथा सपुरीवेिण गने ननयमनकारी ननकायले एकै समूि 
अन्िगयि रिी एकै वा फरक फरक प्रकृनिको व्यवसाय गने सूचक संस्थाको स्वदेशी वा हवदेशी 
ननयमनकारी ननकायसुँग नमलेर संयिु रुपमा ननयमन िथा सपुरीवेिण गनय वा त्यस्िा सूचक 
संस्थाको ननयमन िथा सपुरीवेिण सम्बन्धी सूचना िथा जानकारी आदान प्रदान गनय सक्टनछे ।  

(४) ननयमनकारी ननकायले अन्य मलुकुको समान प्रकृनिको काम गने ननकायसुँग 
सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी ननवारण गने सम्बन्धमा 
ननयमन िथा सपुरीवेिण सम्बन्धी व्यवस्था, सूचना वा जानकारी लगायिका अन्य हवषयमा 
आपसी सियोग आदान प्रदान गनय आवश्यक व्यवस्था गनय सक्टनेछ । 

(५) ननयमनकारी ननकायले सियोग आदान प्रदान गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए 
बमोत्तजम िनुेछ । 

 

७फ. सूचक संस्थालाई कारबािी गनय सक्टन े (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी 
गररएको ननदेत्तशका वा दफा ७प. को उपदफा (२) बमोत्तजम ठदएको आदेश वा ननदेशन वा 
जारी गरेको मापदण्ड पालना नगने सूचक संस्थालाई ननयमनकारी ननकायले देिाय बमोत्तजमको 
कुनै वा सबै कारबािी िथा सजाय गनय सक्टनेछ – 
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(क) नलत्तखि रुपमा सचेि गराउने, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी गरेको ननदेत्तशका 
वा ठदएको आदेश वा ननदेशनको उल्लङ्घन गरेमा सोको गाम्भीययका 
आधारमा क्यानसनो व्यवसायी िथा हविीय संस्थालाई  दश लाखदेत्तख 
पा“च करोड रुपैयाुँसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई एक लाखदेत्तख एक 
करोड रुपैयाुँसम्म जररवाना गने, 

(ग) कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गनय आंत्तशक वा पूणय रुपमा रोक लगाउन,े 

(घ) अनमुनिपत्र, इजाजिपत्र वा दिाय ननलम्बन गने, वा 

(ङ) अनमुनिपत्र, इजाजिपत्र वा दिाय खारेज गने । 

(२) सूचक संस्थालाई यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी गररएको 
ननदेत्तशका वा ठदएको ननदेशन वा आदेशको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा सजाय गनय उपदफा (१) मा 
उत्तल्लत्तखि सजाय पयायप्त निनु े देत्तखएमा ननयमनकारी ननकायले प्रचनलि कानून बमोत्तजमको 
उपयिु सजाय गनय सक्टनेछ ।  

(३) ननयमनकारी ननकायले सूचक संस्थालाई उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम सजाय 
गदाय त्यस्िो सजाय प्रभावकारी, अनपुानिक िथा ननरोधात्मक िनुे गरी गनुय पनेछ । 

(४) ननयमनकारी ननकायले सूचक संस्थालाई यस दफा बमोत्तजम कारबािी वा सजाय 
गरेमा र त्यस्िो सजाय सूचक संस्थाको कुनै पदानधकारी वा कमयचारीको काम कारबािीको 
कारणले भएको देत्तखएमा त्यस्िो पदानधकारी वा कमयचारीलाई सूचक संस्थाले प्रचनलि कानून 
िथा त्यस्िो सूचक संस्थाको कानून बमोत्तजम आवश्यक कारबािी गनुय  पनेछ । 

(५) ननयमनकारी ननकायले यस दफा बमोत्तजम सूचक संस्थालाई कारबािी िथा सजाय 
गदाय सम्बत्तन्धि सूचक संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गने मनानसब मौका ठदन ुपनेछ । 

 (६) ननयमनकारी ननकायले यस दफा बमोत्तजम गरेको कारबािी वा सजायमा त्तचि 
नबझु्ने सूचक संस्थाले पैंिीस ठदननभत्र सम्बत्तन्धि उच्च अदालि समि पनुरावेदन ठदन  
सक्टनेछ । 

                                              
    केिी नेपाल ऐन संशोधन गनय ऐन, २०७२ द्वारा संशोनधि । 
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पररच्छेद–४ 

समन्वय सनमनि िथा हविीय जानकारी इकाईय सम्बन्धी व्यवस्था 

८. राहिय समन्वय सनमनिको गठन  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूर ननवारण गने सम्बन्धमा अन्िर ननकाय बीच समन्वय गनय र नेपाल 
सरकारलाई आवश्यक सझुाव ठदनको लानग देिाय बमोत्तजमको एक राहिय समन्वय सनमनि 
रिनेछ – 

(क) सत्तचव, प्रधानमन्त्री िथा मत्तन्त्रपररषद्को कायायलय – संयोजक 

(क१) सत्तचव, अथय मन्त्रालय     – सदस्य 

(ख) सत्तचव, कानून, न्याय िथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य 

(ग) सत्तचव, गिृ मन्त्रालय     – सदस्य 

(घ) सत्तचव, परराि मन्त्रालय     – सदस्य 

(घ१) ................... ........ 
(घ२)नायव मिान्यायानधविा, मिान्यायानधविाको कायायलय – सदस्य 

(घ३) सत्तचव, अत्ततियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  – सदस्य 

(ङ) डेपटुी गभयनर, राि बैङ्क     – सदस्य 

(ङ१) प्रिरी मिाननरीिक, नेपाल प्रिरी   – सदस्य 

(च) प्रमखु, सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान हवभाग  – सदस्य 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   

     केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 

    केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा त्तझहकएको । 

    पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) हविीय जानकारी इकाईयको प्रमखुले उपदफा (१) बमोत्तजमको राहिय समन्वय 
सनमनिको सत्तचवको रुपमा काम गनेछ र हविीय जानकारी इकाईले राहिय समन्वय सनमनिको 
सत्तचवालयको रुपमा काम गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोत्तजमको राहिय समन्वय सनमनिको बैठक सम्बन्धी काययहवनध 
सो सनमनि आपैmले ननधायरण गरे बमोत्तजम िनुेछ । 

 

८क. राहिय समन्वय सनमनिको काम, कियव्य र अनधकार  यस ऐनमा अन्यत्र लेत्तखएको काम, कियव्य 
र अनधकारका अनिररि राहिय समन्वय सनमनिको काम, कियव्य र अनधकार देिाय बमोत्तजम 
िनुेछ – 

(क) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर ननवारण गने सम्बन्धमा अपनाउन ुपने नीनि ियार गरी नेपाल सरकार 
समि पेश गने,  

(क१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
राहिय िथा िेत्रगि जोत्तखम मूल्याङ्कन सम्बन्धी काययको सिजीकरण िथा 
समन्वय गने र जोत्तखम व्यवस्थापन िथा न्यूनीकरणका लानग आवश्यक 
नीनिगि िथा अन्य उपयिु व्यवस्था गने वा गराउने, 

(ख) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर ननवारण गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको ननणयय कायायन्वयन गने 
वा गराउने,  

(ग) नेपाल सदस्य भएको अन्िरायहिय संघ संस्थाले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर ननवारण गने 
सम्बन्धमा ियार गरेको मापदण्ड वा नीनि आवश्यकिा अनसुार कायायन्वयन गनय 
नेपाल सरकार समि नसफाररस गने, 

                                              
    पहिलो संशोधनद्वारा थप । 

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(घ) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर ननवारण गने सम्बन्धमा सम्बत्तन्धि ननकायलाई ननदेशन ठदने र सो 
ननदेशन बमोत्तजमको कायय भए नभएको अनगुमन गने,  

 (ङ) सम्बद्ध ननकाय, ननयमनकारी ननकाय िथा हविीय जानकारी इकाईले आफूले 
सम्पादन गरेका काम कारबािी सम्बन्धी वाहषयक प्रनिवेदनका सम्बन्धमा 
छलफल गरी आवश्यक समन्वय गने, 

(च) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर ननवारण गने सम्बन्धमा सम्बत्तन्धि हवषयमा नेपाल सरकारले 
िोहकठदएको अन्य कायय गने वा गराउन े।  

 

९. हविीय जानकारी इकाई  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण, आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
िथा सम्बद्ध कसूर सम्बन्धी शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन िथा सो सम्बन्धी अन्य 
सूचना प्राप्त गनय, सोको हवश्लषेण गनय िथा हवश्लषेणको ननष्कषय प्रवाि गनय कायायत्मक रुपले 
स्वायि िथा स्विन्त्र इकाईको रुपमा राि बैंकमा एक हविीय जानकारी इकाईय रिनेछ । 

(२) हविीय जानकारी इकाईयको प्रमखुको ननयतु्ति राि बैङ्कका कम्िीमा प्रथम शे्रणीका 
अनधकृििरुमध्येबाट राि बैङ्कको गभनयरले गनेछ । 

(३) हविीय जानकारी इकाईयको कायायलय राि बैङ्कमा रिनेछ र सो कायायलयको लानग 
आवश्यक पने कमयचारीको व्यवस्था राि बैङ्कले गनेछ ।  

(४) हविीय जानकारी इकाईले अनरुोध गरेमा नेपाल सरकार वा कुनै सावयजननक 
संस्थाले हविीय जानकारी इकाईमा काम गने गरी आफ्नो कमयचारी उपलब्ध गराइठदन  
सक्टनेछ । 

(५) राि बैंकले हविीय जानकारी इकाईलाई छुटै्ट बजेट उपलब्ध गराउनेछ । 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(६) हविीय जानकारी इकाईको प्रमखु िथा कमयचारीको न्यूनिम योग्यिा, संगठन 
संरचना, दरबन्दी, सरुवा वा पदमिु िनुे अवस्था िथा अन्य साधन स्रोि उपलब्ध गराउन े
लगायिका व्यवस्था राि बैंकको हवननयममा उल्लेख भए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

१०. हविीय जानकारी इकाईको काम, कियव्य र अनधकार  (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेत्तखएको काम, 

कियव्य र अनधकारको अनिररि हविीय जानकारी इकाईयको काम, कियव्य र अनधकार देिाय 
बमोत्तजम िनुेछ – 

(क) यस ऐन बमोत्तजम ननधायरण गररएको सीमा वा सो भन्दा  बढीको 
कारोबारको हववरण प्राप्त गने,  

(ख)  यस ऐन बमोत्तजम शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन प्राप्त गने, 

(ग) यस ऐन बमोत्तजम मदु्रा िथा धारक हवननमेय अनधकारपत्र सम्बन्धी 
हववरण प्राप्त गने, 

(घ)  यस ऐन बमोत्तजम अन्य सूचना, कागजाि िथा हववरण प्राप्त गने, 

(ङ) शंकास्पद कारोबार प्रनिवेदन लगायि यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त अन्य 
प्रनिवेदन िथा जानकारीको हवश्लषेण गने,  

(च) खण्ड (ङ) बमोत्तजम हवश्लषेण गदाय सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूर सम्बन्धी 
शङ्का लागेमा हवश्लषेणको ननष्कषय आफैं  वा सम्बत्तन्धि ननकायको 
अनरुोधमा हवभाग वा प्रचनलि कानून बमोत्तजम कसूरकोअनसुन्धान 
ििहककाि गने ननकायमा प्रवाि गने, 

(छ) यस ऐन बमोत्तजमको सूचना ठदन े दाहयत्व भएका सूचक संस्था, सम्बद्ध 
ननकाय, ननयमनकारी ननकाय िथा आफ्ना कमयचारीलाई आवश्यकिा 
अनसुार िालीमको व्यवस्था गने, 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(ज) शंकाास्पद कारोबारको पहिचान, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन 
िथा जानकारी समेिका सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सम्बद्ध ननकायलाई 
आवश्यक पषृ्ठपोषण िथा मागयदशयन गने,  

(झ)  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गने प्रहवनध, पद्धनि िथा प्रवतृ्ति समेिका 
हववरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबािी सम्बन्धी वाहषयक प्रनिवेदन 
राि बैंक माफय ि नेपाल सरकार समि पेश गने, 

(ञ)  शंकास्पद कारोबार पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रनिवेदन प्रणाली िथा सोको 
प्रभावकाररिाका सम्बन्धमा ननयमनकारी ननकायलाई आवश्यकिा 
अनसुार सूचक संस्थाको ननरीिण गनय सियोग गने वा ननरीिण 
सपुरीवेिणको प्रनिवेदन अध्ययन गरी पषृ्ठपोषण ठदन,े 

(ट) समान प्रकृनिको काम गने हवदेशी ननकायसुँग पारस्पाररकिाको आधारमा 
सियोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी कायम गने, र 

(ठ) िोहकए बमोत्तजमका अन्य काययिरु गने । 

(२) हविीय जानकारी इकाईले समान प्रकृनिको काम गने कुनै मलुकुको ननकायसुँग 
आवश्यक सूचना वा सियोग माग गनय वा आफैं  वा कुनै मलुकुको समान प्रकृनिको काम गने 
ननकायको अनरुोधमा सूचना ठदन वा अन्य सियोग प्रदान गनय सक्टनेछ । 

(३) हविीय जानकारी इकाईले उपदफा (२) बमोत्तजम आफूलाई प्राप्त सियोग िथा 
सूचनाको प्रयोग गदाय त्यस्िो सूचना वा सियोग प्रदान गने ननकायले िोहकठदए बमोत्तजमका 
शियिरु पालना गनुय पनेछ । 

(४) हविीय जानकारी इकाईले उपदफा (२) बमोत्तजम कुनै मलुकुको समान प्रकृनिको 
काम गने ननकायलाई सूचना िथा सियोग प्रदान गदाय त्यस्िो सूचना वा सियोगको प्रयोगको 
सम्बन्धमा िोहकए बमोत्तजमका शियिरु समेि उल्लेख गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोत्तजम समान प्रकृनिको काम गने कुनै मलुकुको ननकायबाट प्राप्त 
सूचनाको सम्बन्धमा समेि दफा १०ख. बमोत्तजमको गोपनीयिा सम्बन्धी व्यवस्था लागू   
िनुेछ । 
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(६) यस दफा बमोत्तजमको काम, कियव्य र अनधकार पूरा गने क्रममा हविीय जानकारी 
इकाईले देिाय बमोत्तजम गनय सक्टनेछ – 

(क)  सूचक संस्थाबाट आवश्यक थप कागजाि, अनभलेख, हववरण, सूचना िथा 
जानकारी माग गने िथा प्राप्त गने, वा 

(ख)  कुनै व्यावसाहयक िथ्याङ्क वा सम्बद्ध ननकाय, ननयमनकारी ननकाय, 

सावयजननक संस्थामा रिेको प्रशासननक, हविीय वा कानून कायायन्वयन 
सम्बन्धी सूचना, कागजाि वा हववरणमा पि“ुच प्राप्त गने र त्यस्िो 
सूचना, कागजाि वा हववरण माग गने िथा प्राप्त गने । 

(७) शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन नठदन ेवा यस ऐन बमोत्तजम ठदएको आदेश 
िथा िोहकठदएको शिय पालना नगने वा पेश गनय आदेश ठदएको कागजाि वा जानकारी 
उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई हविीय जानकारी इकाईले गम्भीरिाका आधारमा दशलाख 
रूपैयाुँसम्म जररवाना गनय सक्टनेछ । 

(८) हविीय जानकारी इकाईले उपदफा (७) बमोत्तजम सूचक संस्थालाई जररवाना गदाय 
सम्बत्तन्धि सूचक संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गने मनानसब मौका ठदन ुपनेछ । 

(९) हविीय जानकारी इकाईले उपदफा (७) बमोत्तजम गरेको जररवानामा त्तचि नबझु्न े
सूचक संस्थाले पैंिीस ठदननभत्र सम्बत्तन्धि उच्च अदालि समि पनुरावेदन ठदन सक्टनेछ । 

(१०) हविीय जानकारी इकाईले कुनै सूचक संस्थालाई उपदफा (७) बमोत्तजम 
जररवाना गरेमा साि ठदननभत्र सोको जानकारी ननयमनकारी ननकायलाई ठदन ुपनेछ । 

 

१०क.कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन ठदन ुपने  (१) कुनै व्यत्तिले एकमषु्ट वा पटक पटक गरी राि 
बैंकले िोकेको अवनधनभत्र सोिी बैंकले िोहकठदएको सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा 
सूचक संस्था िथा सरकारी ननकायले त्यस्िो कारोबार भएको नमनिले पन्र ठदननभत्र हविीय 
जानकारी इकाईलाई सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

                                              
    केिी नेपाल ऐन संशोधन गनय ऐन, २०७२ द्वारा संशोनधि । 
    दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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स्पष्टीकरण  यस उपदफाको प्रयोजनका लानग “सरकारी ननकाय” भन्नाले मालपोि कायायलय, 

कम्पनी रत्तजिारको कायायलय िथा नेपाल सरकारले िोकेको अन्य सरकारी ननकाय सम्झन ु 
पछय ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको जानकारी उपलब्ध गराउने प्रनिवेदनको ढाुँचा, पद्धनि 
िथा काययहवनध हविीय जानकारी इकाईले िोहकठदए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

१०ख.सूचनाको गोपनीयिा कायम गनुय पने  (१) हविीय जानकारी इकाईमा प्राप्त दफा १०क. 
बमोत्तजमको कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन िथा सूचना, 
कागजाि, हववरण गोप्य रिने छन ् र त्यस्िो सूचनाको हवश्लषेणबाट प्राप्त ननष्कषय कसूरको 
अनसुन्धान गदाय सूचनाको स्रोि (इन्टेनलजेन्स) वा सो ननष्कषय प्रवाि गदाय िोहकठदएको शियको 
अधीनमा रिी प्रयोग गनुय पनेछ । 

(२) यस ऐनमा अन्यथा लेत्तखएकोमा वा अदालिले आदेश ठदएकोमा बािेक हविीय 
जानकारी इकाईमा बिाल रिेको वा बिाल टुटेको कुनै पनन कमयचारीले आफ्नो कामको 
नसलनसलामा थािा पाएको जानकारी आफू हविीय जानकारी इकाईमा नरिेको अवस्थामा समेि 
गोप्य राख्न ुपनेछ ।  

(३) हविीय जानकारी इकाईले यस ऐन बमोत्तजम प्राप्त सूचना, कागजाि, हववरण सोको 
प्रयोग, हवश्लषेण, प्रवाि, समान प्रकृनिको कायय गने हवदेशी ननकायसुँग आदान प्रदान गने, सो उपर 
पिुुँच कायम गने िथा त्यस्िा सूचना, कागजाि वा हववरण गोप्य, सरुत्तिि र व्यवत्तस्थि राख्न े
माध्यम हवकास िथा प्रयोग गने सम्बन्धमा आवश्यक काययहवनध बनाई लागू गनुय पनेछ ।  

(४) यस ऐन बमोत्तजम सूचक संस्था िथा अन्य सम्बद्ध ननकायले हविीय जानकारी 
इकाईलाई ठदन ु पने प्रनिवेदन, सूचना वा जानकारीको ढाुँचा, माध्यम, समय िथा काययहवनध 
सम्बन्धमा हविीय जानकारी इकाईले आवश्यक ननदेत्तशका जारी गनय  सक्टनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोत्तजम जारी गररएको ननदेत्तशका हविीय जानकारी इकाईको 
वेबसाइटमा समेि प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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पररच्छेद–५ 

हवभागको गठन िथा काम, कियव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था 

११. हवभागको स्थापना  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान गनय नेपाल सरकारले एक सम्पत्ति शदु्धीकरण अनसुन्धान 
हवभागको स्थापना गनेछ । 

(२) हवभागको प्रमखुको रुपमा ननजामिी सेवाको कम्िीमा प्रथम शे्रणीको अनधकृि 
रिनेछ । 

(३) हवभागको सङ्गठनात्मक स्वरुप र हवभागलाई आवश्यक पने कमयचारीको दरबन्दी 
नेपाल सरकारले िोके बमोत्तजम िनुेछ । 

(४) नेपाल सरकारले हवभागलाई आवश्यक पने हवशेषज्ञ कमयचारी सम्बत्तन्धि ननकाय 
िथा सावयजननक संस्थाबाट माग गरी उपलब्ध गराइ ठदन सक्टनेछ । 

 

१२. अनसुन्धान सम्बन्धी सियोग आदान प्रदान गनय सक्टन े (१) कुनै मलुकुको समान प्रकृनिको 
काम गने ननकायले माग गरेमा वा हवभाग आफैं ले आवश्यक ठानेमा पारस्पाररकिाका आधारमा 
हवभागले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथाआिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको 
सम्बन्धमा गरेको अनसुन्धान सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गनय सक्टनेछ । 

(२) हवभागले आवश्यक ठानेमा कुनै मलुकुको समान प्रकृनिको काम गने ननकायसुँग 
नमलेर सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको 
संयिु रुपमा अनसुन्धान गनय वा गराउन सक्टनेछ । 

(३) हवभागले उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजमको सियोग आदान प्रदान गने हवनध, शिय 
िथा प्रकृया ननधायरण गनय समान प्रकृनिका काम गने हवदेशी ननकायसुँग आवश्यकिा अनसुार 
आपसी समझदारी कायम गनय सक्टनेछ । 

                                              
 पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(४) उपदफा (१) बमोत्तजम समान प्रकृनिको काम गने कुनै मलुकुको ननकायबाट प्राप्त 
सूचनाको सम्बन्धमा समेि दफा २६ बमोत्तजमको गोप्यिाभंग गनय निनु े सम्बन्धी व्यवस्था 
समान रुपले लागू िनुेछ । 

(५) अनसुन्धान सम्बन्धी सियोग आदान प्रदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए 
बमोत्तजम िनुेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

अनसुन्धान सम्बन्धी व्यवस्था 

१३. उजूरी गनय सहकन े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूर कसैले गरेको, गनय लागेको वा गरररिेको कुरा थािा पाउन ेकुनै पनन व्यत्तिले 
हवभाग समि नलत्तखि वा मौत्तखक रुपमा उजूरी, ननवेदन, जानकारी वा सूचना ठदन सक्टनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको उजूरी, ननवेदन, जानकारी वा सूचना नलत्तखि रुपमा प्राप्त 
भएमा हवभागले त्यस्िो सूचना दिाय गनुय पनेछ र मौत्तखक रुपमा प्राप्त भएकोमा त्यस्िो उजूरी, 
सूचना वा जानकारीलाई नलत्तखि रुप ठदई दिाय गनुय पनेछ । 

िर आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्न े गरी कसैले उजूरी ठदएकोमा उजूरी दिाय गदाय 
उजूरीकिायको नाम ठेगानाको सट्टा हवभागको प्रमखुले िोहकठदए बमोत्तजमको सडे्ढि राखी त्यस्िो 
उजूरी दिाय गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन कसैले सम्पत्ति 
शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको, गनय लागेको वा 
गरररिेको कुरा हवभाग वा हवभागको कुनै कमयचारीलाई कुनै व्यिोराले थािा िनु आएमा त्यस्िो 
व्यिोरालाई उजूरीको रुपमा दिाय गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम प्राप्त भएको उजरुीको औत्तचत्यिा िेरी उजरुी 
सनाखि गराउन ुपने देत्तखएमा सम्बत्तन्धि उजरुीकिायलाई त्तझकाई सनाखि गराउन सहकनेछ ।  

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(५) उपदफा (४) बमोत्तजम सनाखि गने व्यत्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राख्न 
चािेमा ननजको नाम, ठेगाना गोप्य राख्न ुपनेछ ।   

 

१४. प्रारत्तम्भक जाुँचबझु गने  (१) दफा १३ बमोत्तजम उजूरी वा दफा १० बमोत्तजम हविीय 
जानकारी इकाईबाट हवश्लषेणको ननष्कषय सहििको जानकारी प्राप्त भएमा हवभागको प्रमखुले 
त्यस्िो उजूरी वा सूचनाका सम्बन्धमा प्रारत्तम्भक जा“चबझु गनुय वा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम प्रारत्तम्भक जा“चबझु गराउन हवभागको प्रमखुले त्यस्िो 
उजूरी वा जानकारीको प्रकृनि िेरी उपयिु समय ठदई मािििको कुनै अनधकृिलाई खटाउन 
सक्टनेछ । 

(३) प्रारत्तम्भक जाुँचबझु गदाय जाुँचबझु अनधकृिले यस ऐन अन्िगयि अनसुन्धान 
अनधकृिलाई भए सरिको अनधकार प्रयोग गनय सक्टनेछ । 

 

१५. अनसुन्धान अनधकृि ननयिु गने वा िोक्टन े (१) दफा १४ बमोत्तजम गररएको प्रारत्तम्भक 
जा“चबझुबाट सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर 
भएको वा िनु सक्टने मनानसब आधार भई अनसुन्धान कायय अगानड बढाउन ु पने देखेमा 
हवभागको प्रमखु आफैं ले अनसुन्धान गनय वा आवश्यकिा अनसुार हवभागको कुनै अनधकृि 
कमयचारी, अन्य सरकारी अनधकृि कमयचारी वा सावयजननक संस्थाको कुनै अनधकृि कमयचारीलाई 
अनसुन्धान अनधकृि ननयिु गनय वा िोक्टन सक्टनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम अन्य सरकारी ननकाय वा सावयजननक संस्थाको अनधकृि 
कमयचारीलाई अनसुन्धान अनधकृि ननयिु गनुय वा िोक्टन ु अत्तघ हवभागको प्रमखुले सम्बत्तन्धि 
ननकाय वा संस्थाको प्रमखुसुँग परामशय गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन हवभागको प्रमखुले कुनै 
कसूरको अनसुन्धान गनय कुनै अनसुन्धान गने ननकाय उपयिु िनुे देखेमा उि ननकायसुँग 
समन्वय गरी त्यस्िो ननकायलाई नै अनसुन्धानको कायय समु्पन सक्टनेछ ।  

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन कसूरको प्रकृनिका 
आधारमा दईु वा दईु भन्दा बढी ननकाय वा सावयजननक संस्था समेिको सिभानगिामा कसूरको 
अनसुन्धान गनुय पने देखेमा हवभागको प्रमखुले सम्बत्तन्धि ननकाय वा सावयजननक संस्थाको 
प्रमखुसुँग परामशय गरी संयिु अनसुन्धान टोली गठन गनय  सक्टनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोत्तजम अनसुन्धान गने ननकाय वा उपदफा (४) बमोत्तजम गठठि 
संयिु अनसुन्धान टोलीले अनसुन्धान गदाय यस ऐन बमोत्तजम अनसुन्धान अनधकृिलाई प्राप्त 
सम्पूणय अनधकार प्रयोग गनय सक्टनेछ ।   

(६) अनसुन्धान अनधकृिले अनसुन्धान सम्बन्धी काम प्रारम्भ गनुय अगावै िोहकए 
बमोत्तजमको ढाुँचामा शपथ ग्रिण गनुय पनेछ । 

(७) संयिु अनसुन्धान टोली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ ।  

 

१६. अनसुन्धान अनधकृिको काम, कियव्य र अनधकार  (१) हवभागको प्रमखुको सामान्य ननदेशन र 
ननयन्त्रणमा रिी यस ऐनको प्रयोजनका लानग अनसुन्धान अनधकृिको काम, कियव्य र अनधकार 
देिाय बमोत्तजम िनुेछ – 

(क) कुनै सरकारी ननकाय, ननयमनकारी ननकाय, सूचक संस्था वा सम्बत्तन्धि 
व्यत्तिसुँग रिेको सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरसुँग सम्बत्तन्धि कागजाि, अनभलेख, हववरण, 

सूचना वा जानकारी पेश गनय आदेश ठदन,े 

(ख) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरसुँग सम्बत्तन्धि कुनै कागजाि, नलखि, दशी, प्रमाण वा 
कसूरसुँग सम्बत्तन्धि साधन रिे भएको देत्तखएमा वा हवश्वास गनुय पने 
मनानसब आधार भएमा िोहकए बमोत्तजमको सूचना ठदई कुनै सरकारी 
ननकाय, ननयमनकारी ननकाय, सूचक संस्था, व्यत्ति वा अन्य जनुसकैु 
स्थानको खानिलासी नलन े िथा सम्बत्तन्धि व्यत्ति वा पदानधकारीलाई 
भरपाइ ठदई त्यस्िो कागजाि, नलखि, दशी, प्रमाण वा कसूरसुँग 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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सम्बत्तन्धि साधन वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति बरामद गरी ननयन्त्रणमा 
नलन,े 

(ग) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूर गरेको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा 
सोको शंका गनुय पने मनानसब आधार भएको व्यत्ति फरार िनुे वा कुनै 
प्रमाण लोप वा नाश गनय सक्टने वा अनसुन्धानको कारबािीमा बाधा 
अवरोध गने वा प्रनिकूल प्रभाव पानय सक्टने मनानसब आधार भएमा 
ननजलाई पक्राउ गरी प्रचनलि कानून बमोत्तजम थनुामा राख्न,े 

(घ) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा जानकारी भएको वा िनु सक्टन े मनानसब 
आधार भएको व्यत्तिसुँग जानकारी, बयान वा िनिम्बा बयान नलन,े 

(ङ) खण्ड (घ) बमोत्तजम जानकारी, बयान वा िनिम्बा बयान नल“दा त्यस्िो 
व्यत्तिसुँग थप जानकारी नलन ुपने देत्तखएमा खोजेका बखि िात्तजर िनुे 
गरी कागज गराई छाड्ने वा जमानि माग गने र जमानि नठदएमा मदु्दा 
िेने अनधकारीको अनमुनि नलई थनुामा राख्न,े 

(च) दफा १८ बमोत्तजम कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसुँग सम्बत्तन्धि 
साधन रोक्का राख्न वा ननयन्त्रणमा नलन त्यस्िो सम्पत्ति वा साधनको पूणय 
िथा प्रभावकारी पहिचान गने, पिा लगाउने िथा मूल्याङ्कन गने, 

(छ) हवदेशी हविीय जानकारी इकाईसुँग कुनै सूचना िनु सक्टने लागेमा 
हविीय जानकारी इकाईमा लेखी पठाउन,े र 

(ज) िोहकएको अन्य कायय गने । 

(२) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूरको अनसुन्धानको क्रममा ठदएको आदेश पालना नगने व्यत्तिलाई अनसुन्धान अनधकृिको 
प्रनिवेदनका आधारमा हवभागको प्रमखुले पाुँच लाख रुपैयाुँसम्म जररवाना गनय सक्टनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन कसैले सम्पत्ति शदु्धीकरण 
िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गनय मद्दि गने उदे्दश्यले सम्पत्ति 
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वा साधन रोक्का राख्न दफा १८ बमोत्तजम जारी गरेको आदेश पालना नगरेको देत्तखएमा त्यस्िो 
व्यत्ति हवरुद्ध सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूरमा अनसुन्धान गनय िथा मदु्दा चलाउन बाधा पने छैन । 

 

१७. अनसुन्धानका लानग थनुामा राख्न े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सोको शंका 
गनुय पने मनानसब आधार भएको व्यत्तिलाई थनुामा रातदा प्रचनलि कानून बमोत्तजम थनुवुा पजुी 
ठदन ुपनेछ । 

(२) कुनै व्यत्तिलाई सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धानको लानग थनुामा रातदा बाटोको म्याद बािेक चौबीस 
घण्टानभत्र अनसुन्धान अनधकृिले मदु्दा िेने अनधकारी समि उपत्तस्थि गराई त्यस्िो अनधकारीको 
अनमुनि नलई थनुामा राख्न ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोत्तजम थनुामा राख्न े अनमुनिको लानग पेश गदाय अनसुन्धान 
अनधकृिले मदु्दा िेने अनधकारी समि पक्राउ वा थनुामा परेको व्यत्तिलाई लागेको अनभयोग, 

त्यसको कारण िथा आधार, ननजको बयान भएको भए बयानको व्यिोरा िथा ननजलाई थनुामै 
राखी अनसुन्धान गनुय पने कारण स्पष्टरुपमा उल्लेख गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोत्तजम थनुामै राखी अनसुन्धान गनय माग गररएकोमा मदु्दा िेने 
अनधकारीले सम्बत्तन्धि कागजाि िेरी अनसुन्धान सन्िोषजनक रुपमा भए वा नभएको हवचार 
गरी अनसुन्धान सन्िोषजनक रुपमा भइरिेको देत्तखएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी िीस 
ठदनमा नबढ्ने गरी नब्बे ठदनसम्म थनुामा राख्न अनमुनि ठदन सक्टनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोत्तजम थनुामा राख्न अनमुनि माग गररएकोमा थनुामा रिेको 
व्यत्तिले थनुामा रिन नपने कारण र आधार खलुाई मदु्दा िेने अनधकारी समि ननवेदन ठदन 
सक्टनेछ । 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   



www.lawcommission.gov.np 
 

50 
 

(६) यस दफा बमोत्तजम अनसुन्धान अनधकृिले कसैलाई पक्राउ गनुय पदाय, थनुामा राख्न ु
पदाय वा म्याद थप गनय मदु्दा िेने अनधकारी समि उपत्तस्थि गराउ“दा सो गनुय अगावै सोको 
जानकारी हवभागको प्रमखुलाई ठदन ुपनेछ । 

िर कुनै व्यत्तिलाई ित्काल पक्राउ गनुय पने भएमा अनसुन्धान अनधकृिले त्यस्िो 
व्यत्तिलाई ित्काल पक्राउ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र हवभागको प्रमखुलाई ठदन ुपनेछ । 

 

१८. रोक्का राख्न ेवा ननयन्त्रणमा नलन े (१) अनसुन्धान अनधकृिले अनसुन्धानको नसलनसलामा देिायको 
सम्पत्ति वा साधन र सोसुँग सम्बत्तन्धि भएको शङ्का गनुय पने मनानसब आधार भएको सम्पत्ति वा 
साधन जो सकैुको नाम, भोग, स्वानमत्व वा कुनै पनन प्रकारको हिि रिे भएको भए िापनन रोक्का 
राख्न वा ननयन्त्रणमा नलन सक्टनेछ –  

(क)  शदु्धीकरण गररएको सम्पत्ति, 

(ख) सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर गनय प्रयोग गररएको वा प्रयोग गनय 
खोत्तजएको कसूरसुँग सम्बत्तन्धि साधन, 

(ग) आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त 
सम्पत्ति, 

(घ) आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानीको लानग वा आिङ्ककारी कायय 
वा आिङ्ककारी व्यत्ति, आिङ्ककारी संगठनले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनय 
छुट्याइएको वा प्रयोग गनय खोत्तजएको सम्पत्ति वा कोष, वा 

(ङ) आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गनय प्रयोग 
गररएको वा प्रयोग गनय खोत्तजएको कसूरसुँग सम्बत्तन्धि साधन । 

(२) उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखि सम्पत्ति वा साधन लकुाएको, उपभोग गरेको, नन सगय 
गरेको वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा ननयन्त्रणमा नलन नसहकन े भएमा अनसुन्धान 
अनधकृिले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   



www.lawcommission.gov.np 
 

51 
 

शंका लागेको व्यत्तिको सोिी मूल्य बराबर िनु सक्टन ेअन्य सम्पत्ति रोक्का राख्न ुवा ननयन्त्रणमा 
नलन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न ेवा ननयन्त्रणमा नलन े
सम्बन्धमा अनसुन्धान अनधकृिले देिाय बमोत्तजम गनय सक्टनेछ – 

(क)  त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन आफैले ननयन्त्रणमा नलन े वा सम्बत्तन्धि 
सरकारी ननकाय माफय ि ननयन्त्रणमा नलन आदेश जारी गने, वा 

(ख)  त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन सम्बत्तन्धि व्यत्तिलाई कुनै सूचना नठदई 
एकिफी रुपमा रोक्का राख्न आदेश जारी गरी सम्बत्तन्धि ननकायलाई 
लेत्तख पठाउने । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन अनसुन्धान अनधकृिले 
सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको 
अनसुन्धानको क्रममा उपत्तस्थि िनु ठदएको सूचना बमोत्तजमको म्यादनभत्र वा दफा ४० 
बमोत्तजम िामेल भएको म्यादनभत्र उपत्तस्थि निनुे व्यत्तिको सम्पत्ति ननज अनसुन्धान अनधकृि 
समि उपत्तस्थि नभएसम्मको लानग रोक्का राख्न आदेश ठदन सक्टनेछ ।  

(५) उपदफा (३) को खण्ड (ख) वा उपदफा (४) बमोत्तजम कुनै सम्पत्ति वा साधन 
रोक्का राख्न लेखी पठाएकोमा त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन त्तजम्मा नलने वा ननयन्त्रणमा राख्न ेव्यत्ति, 

ननकाय वा संस्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले िस्िान्िरण गनय, नधिो वा बन्धक ठदन, नबक्री 
वा हविरण गनय वा अन्य कुनै कारोबार गनय वा अन्य लाभ नलन नपाउने व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(६) अनसुन्धान अनधकृिले उपदफा (३) वा (४) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का 
राख्न ुवा ननयन्त्रणमा नलन ुअगावै हवभागको प्रमखुलाई जानकारी ठदन ु  पनेछ ।  

िर अनसुन्धानको नसलनसलामा कुनै सम्पत्ति वा साधन ित्काल रोक्का राख्न ु वा 
ननयन्त्रणमा नलन ुपने भएमा त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन ित्काल रोक्का राख्न ेआदेश जारी गरी वा 
ननयन्त्रणमा नलई यथाशीघ्र सोको जानकारी हवभागको प्रमखुलाई ठदन ुपनेछ ।  

(७) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा ननयन्त्रणमा नलएमा 
अनसुन्धान अनधकृिले िीन ठदननभत्र सोको नलत्तखि जानकारी सम्बत्तन्धि व्यत्तिलाई ठदन ु  
पनेछ ।  
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(८) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेको वा ननयन्त्रणमा नलएको 
हवषयमा त्तचि नबझेुमा सम्बत्तन्धि व्यत्तिले दफा २२ को उपदफा (२) बमोत्तजम िोहकएको 
अदालि समि रोक्का भएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गनय ननवेदन गनय सक्टनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोत्तजम ननवेदन परेमा र उपदफा (१) वा (४) बमोत्तजम ननयन्त्रण 
वा रोक्का रिेको सम्पत्ति वा साधन ननवेदकको सम्पत्ति भएको देत्तखएमा िथा देिायको अवस्था 
हवद्यमान भएमा अदालिले रोक्का राखेको वा ननयन्त्रणमा नलइएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा 
गररठदन सक्टनेछ – 

(क)  ननवेदक सम्पत्ति शदु्धीकरण वा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कुनै कसूरमा संलग्न भएको नदेत्तखएमा,   

(ख) त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शदु्धीकरण वा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा 
साधन भएको वा त्यस्िो शंका गनुय पने मनानसब आधार नभएमा, र 

(ग)  त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन ननवेदकले गरेको अन्य कुनै कसूरसुँग 
सम्बत्तन्धि भएको नदेत्तखएमा । 

(१०) कसैले दफा ३४ बमोत्तजम जफि िनु सक्टन े सम्पत्ति वा साधनको जफिमा 
प्रनिकूल असर पने गरी कुनै करारीय वा अन्य दाहयत्व नसजयना गनय खोजेको देत्तखएमा त्यस्िो 
कायय रोक्टन वा गररसकेको भए त्यस्िो कायय बदर गराउन अनसुन्धान अनधकृिलाई आवश्यक 
कारबािी चलाउने अनधकार िनुेछ । 

(११) अनसुन्धान अनधकृिले यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन ननयन्त्रणमा नलएमा 
वा रोक्का राखेमा सो गरेको नमनिले सािठदन नभत्र सो कुराको प्रनिवेदन मदु्दा िेने अनधकारी 
समि ठदन ुपनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोत्तजम प्रनिवेदन प्राप्त भएमा मदु्दा िेने अनधकारीले सो 
सम्बन्धमा आवश्यक र उपयिु आदेश ठदन सक्टनेछ ।  

(१३) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न ेवा ननयन्त्रणमा नलन ेसम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 
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१९. सम्बत्तन्धि मलुकुलाई अनरुोध गने  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान गदाय दफा १८ बमोत्तजम रोक्का राख्न ु वा 
ननयन्त्रणमा नलन ुपने देत्तखएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसुँग सम्बत्तन्धि साधन हवदेशमा 
रिे भएको देत्तखएमा हवभागले त्यस्िो व्यत्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा ननयन्त्रणमा नलन 
सम्बत्तन्धि मलुकुमा प्रचनलि कानून बमोत्तजम ित्काल लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम लेखी पठाउ“दा हवभागले त्यस्िो व्यत्ति र ननजको सम्पत्ति 
वा साधन रिे भएको स्थान वा बैंक वा हविीय संस्थाको जानकारी उपलब्ध भएमा सो समेि 
खलुाउन ुपनेछ । 

 

१९क.कारोबारको ननयनमि अनगुमन गनय सक्टन े (१) अनसुन्धान अनधकृिले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान भैरिेको कुनै व्यत्तिको 
कारोबारको ननयनमि रुपमा अनगुमन गरी प्रनिवेदन पेश गनय सूचक संस्थालाई ननरन्िर 
अनगुमन आदेश (कत्तन्टन्यू मोननटररङ अडयर) ठदन सक्टनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको आदेश ठदुँदा सामान्यिया िीन महिनाभन्दा बढी निनुे 
गरी ठदन ुपनेछ । 

(३) यस दफा बमोत्तजम आदेश भएमा सूचक संस्थाले सम्बत्तन्धि व्यत्तिको कारोबारको 
ननयनमि रुपमा अनगुमन गरी त्यस्िो व्यत्तिको कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन हवभागले िोके 
बमोत्तजम पठाउन ुपनेछ । 

 

१९ख.रािदानी वा ट्राभल डकुमेण्ट रोक्का राख्न सक्टन े (१) प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको 
भए िापनन अनसुन्धान अनधकृिले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनसुन्धान भैरिेको कुनै व्यत्तिको नाममा रािदानी वा ट्राभलर 
डकुमेण्ट जारी नगनय वा जारी भइसकेको भए रोक्का राख्न सम्बत्तन्धि ननकायलाई लेखी पठाउन 
सक्टनेछ । 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(२) उपदफा (१) बमोत्तजम लेखी आएमा सम्बत्तन्धि ननकायले त्यस्िो व्यत्तिलाई जारी 
नभइसकेको भए ननजको नाममा रािदानी वा ट्राभलर डकुमेण्ट जारी गनय िुुँदैन र जारी 
भइसकेको भए त्यस्िो व्यत्तिको रािदानी वा ट्राभलर डकुमेण्ट रोक्का राख्न ुपनेछ । 

 

१९ग.हवशषे अनसुन्धान प्रहवनध अवलम्बन गनय सक्टन े (१) अनसुन्धान अनधकृिले हवभागको प्रमखुको 
प्रत्यि ननगरानीमा सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूरको अनसुन्धान गनय प्रत्यि भिुानी प्रहवनध (कन्ट्रोल डेनलभरी) िथा सरुाकी पररचालन 
(अण्डरकभर अपरेशन) गनय सक्टनेछ । 

(२) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूरको अनसुन्धानको नसलनसलामा कसूरमा संलग्न रिेको वा सोको शङ्का गनुय पने मनानसब 
आधार भएको व्यत्तिलाई ित्काल पक्राउ गनुय भन्दा पक्राउ नगदाय कसूर िथा कसूरदारका 
सम्बन्धमा थप प्रमाण िथा सूचना िानसल िनु सक्टन े देत्तखएमा र सो गदाय कसूरमा संलग्न 
रिेको वा सोको शंका गनुय पने मनानसब आधार भएको व्यत्ति भागी जाने सम्भावना न्यून 
रिेको कुराको प्रनिवेदन अनसुन्धान अनधकृिबाट प्राप्त भई सो कुरामा हवभागको प्रमखु सन्िषु्ट 
भएमा ननजले त्यस्िो व्यत्तिलाई ित्काल पक्राउ नगरी ननजको गोप्य ननगरानी मात्र गनय सक्टने 
गरी आदेश ठदन सक्टनेछ । 

(३) यस दफा बमोत्तजम अवलम्वन गररने हवशेष अनसुन्धान प्रहवनध सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

२०. सरुत्तिि राख्न ुपने   सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूरको अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान अनधकृिले यस पररच्छेद बमोत्तजम ननयन्त्रणमा 
नलएको सम्पत्ति, साधन िथा सोसुँग सम्बत्तन्धि नलखि हवभागमा सरुत्तिि राख्न ुपनेछ । 

 

२१. सम्बत्तन्धि ननकायको सियोग नलन सहकन े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धानको नसलनसलामा हवभागले 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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आवश्यकिा अनसुार कुनै ननकाय वा सावयजननक संस्थाको सियोग माग गनय सक्टनेछ र 
हवभागले यसरी सियोग मागेका बखि सियोग गनुय त्यस्िो ननकाय वा संस्थाको कियव्य   
िनुेछ । 

(२) हवभागले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरमा अनसुन्धान गने नसलनसलामा नेपाल प्रिरीको समेि सियोग माग्न सक्टछ । 
हवभागले यसरी सियोग मागेमा सियोग गनुय सम्बत्तन्धि प्रिरी अनधकृि वा कमयचारीको कियव्य 
िनुेछ । 

(३) हवभागले अनसुन्धान गनय लागेको कसूरको प्रकृनिबाट कुनै ननकायमा काययरि कुनै 
हवशेषज्ञसुँग परामशय गनुय पने वा त्यस्िो हवशेषज्ञलाई समेि अनसुन्धानमा संलग्न गराउन ुपने 
देखेमा ननजलाई केिी अवनधको लानग काजमा पठाइठदन सम्बत्तन्धि ननकायसुँग अनरुोध गनय 
सक्टनेछ र यसरी अनरुोध भई आएमा प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन 
त्यस्िो ननकायले हवभागलाई सम्बत्तन्धि हवशेषज्ञ उपलब्ध गराई ठदन ुपनेछ । 

 

२२. मदु्दा दायर गनुय पने  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा अनसुन्धान समाप्त भए पनछ हवभागको प्रमखुले आफ्नो राय सहिि 
मदु्दा चल्ने वा नचल्ने ननणययका लानग सम्बत्तन्धि सरकारी वकील समि नमनसल एवं प्रमाण पेश 
गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम लेखी पठाएकोमा मदु्दा चलाउने गरी सम्बत्तन्धि सरकारी 
वकीलबाट ननणयय भई आएमा हवभागले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोहकठदएको अदालि समि मदु्दा दायर गनेछ । 

 

२३. िदम्याद  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर 
सम्बन्धी मदु्दा दायर गनय िदम्याद लाग्ने छैन । 
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२४. सरकारवादी िनु े सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सरकारवादी िनुेछ । 

२५. प्रचनलि कानून बमोत्तजम मदु्दा चलाउन बाधा नपने  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर माननन ेकायय प्रचनलि अन्य कानून बमोत्तजम समेि 
दण्डनीय िनुे रिेछ भने त्यस्िो कानून बमोत्तजम समेि मदु्दा दायर गनय सहकनेछ । 

(२) प्रचनलि कुनै कानून अन्िगयिको कसूरमा संलग्न व्यत्तिले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर माननन ेकायय गरेको देत्तखएमा त्यस्िो 
कसूर अनसुन्धान गने ननकाय वा अनधकारीले हवभागलाई सोको जानकारी ठदन ुपनेछ ।  

(३) अनसुन्धानको क्रममा सो कसूरका सम्बन्धमा प्रचनलि कानून बमोत्तजम समेि 
मदु्दा चल्ने र सजाय िनुे देत्तखएमा हवभागले सोको जानकारी सो मदु्दाको प्रचनलि कानून 
बमोत्तजम अनसुन्धान ििहककाि गने अनधकारीलाई समेि ठदन ुपनेछ ।  

 

२५क.लेखी पठाउन ुपने  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर बािेकको अनसूुचीमा उत्तल्लत्तखि सम्बद्ध कसूर वा प्रचनलि कानून बमोत्तजमको अन्य 
कसूर सम्बन्धी सूचना वा उजूरी हवभागमा प्राप्त भएमा वा पररच्छेद–२ बमोत्तजमको कसूरको 
अनसुन्धान गर्र्दै जा“दा अन्य कसूर भए गरेको देत्तखएमा हवभागले सो सम्बन्धी सूचना, उजूरी 
िथा अनसुन्धानबाट प्राप्त ननष्कषय र सङ्कलन गररएका प्रमाण कागजाि सहििको नमनसल 
आवश्यक कारबािीको लानग प्रचनलि कानून बमोत्तजमको अनसुन्धान गने ननकाय वा 
अनधकारीलाई लेखी पठाउन ुपनेछ । 

 

२६. गोप्यिा भङ्ग गनय निनु े अनसुन्धान अनधकृि वा अनसुन्धानको काममा संलग्न कमयचारी वा 
व्यत्तिले यस ऐन बमोत्तजम अनसुन्धानको नसलनसलामा वा आÇनो कियव्य पालन गदाय ननजलाई 
ज्ञाि िनु आएको कुनै कुरा वा दात्तखला भएको कुनै नलखिको गोप्यिा प्रचनलि कानूनले बाध्य 
गरेको अवस्थामा बािेक अन्य अवस्थामा भङ्ग गनुय ि“ुदैन । 
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२७. स्वि  ननलम्बन िनु े प्रचनलि कानून बमोत्तजम स्थाहपि संगठठि संस्थाको कुनै पदानधकारी वा 
कमयचारी वा कुनै राि सेवक यस ऐन बमोत्तजम थनुामा रिेकोमा त्यसरी थनुामा रिेको 
अवनधभर र ननज उपर दफा २२ बमोत्तजम मदु्दा दायर भएकोमा सो मदु्दाको हकनारा नभएसम्म 
त्यस्िो कमयचारी, पदानधकारी वा राि सेवक स्वि  ननलम्बन भएको मानननेछ । 

 

२८. सम्पत्तिको स्रोि प्रमात्तणि गनुय पने  (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा मदु्दा चलाइएको व्यत्तिको आयस्रोि वा आनथयक अवस्थाको 
िलुनामा ननजको सम्पत्ति अस्वाभाहवक देत्तखन आएमा वा ननजले अस्वाभाहवक उच्च जीवनस्िर 
यापन गरेमा वा आफ्नो िैनसयि भन्दा बढी कसैलाई दान, दािव्य, उपिार, सापटी, चन्दा वा 
बकस ठदएको प्रमात्तणि भएमा ननजले त्यस्िो सम्पत्ति के कस्िो स्रोिबाट आजयन गरेको िो भन्ने 
कुरा प्रमात्तणि गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम सम्पत्तिको स्रोि प्रमात्तणि गनय नसकेमा स्रोि प्रमात्तणि गनय 
नसकेको जनि त्यस्िो सम्पत्ति जफि िनुछे ।  

 

२९. मदु्दा चलाउन र सजाय गनय बाधा नपने  प्रचनलि कानून बमोत्तजम सम्बद्ध कसूरमा मदु्दा नचलेको 
वा चलेकोमा पनन नठिरेको कारणले मात्र कुनै सम्पत्ति कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति भएको देत्तखएमा 
सोको सम्बन्धमा सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मदु्दा चलाउन र सजाय गनय बाधा पने 
छैन । 

 

पररच्छेद – ६क 

मदु्रा िथा धारक हवननमेय अनधकारपत्रको उद्घोषण सम्बन्धी व्यवस्था 

२९क. उद्घोषण गनुय पने  (१) आफ्नो साथमा वा कागो, कुरीयर,  िलुाक वा अन्य माध्यम माफय ि राि 
बैंकले िोकेको भन्दा बढी मूल्यको नेपाली वा सो बराबरको हवदेशी मदु्रा वा धारक हवननमेय 
अनधकारपत्र नेपालबाट हवदेश लैजाने वा हवदेशबाट नेपालमा ल्याउने व्यत्तिले िोहकए बमोत्तजम 
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नलत्तखि रुपमा त्यस्िो मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्रको सिी रुपमा उद्घोषण गनुय   
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम उद्घोषण गदाय त्यस्िो मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्र 
आफ्नो साथमा ल्याउने वा लैजान े भए सम्बत्तन्धि भन्सार अनधकृि समि र कागो, कुरीयर, 
िलुाक वा अन्य माध्यम माफय ि ल्याउन ेवा लैजान ेभए सम्बत्तन्धि कागो, कुरीयर वा िलुाक 
समि सो कुराको उद्घोषण गनुय पनेछ । 

(३) कागो, कुरीयर, िलुाक वा अन्य त्यस्िै सेवा सञ्चालकले उपदफा  (२) बमोत्तजम 
उद्घोषण गरेको मदु्रा िथा धारक हवननमेय अनधकारपत्र सम्बन्धी हववरण िोहकएको ढाुँचामा 
सम्बत्तन्धि भन्सार अनधकृि समि पेश गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम उद्घोषण गरेको वा उपदफा (३) बमोत्तजम पेश 
गरेको हववरण झूटो वा गलि भएको शङ्का लागेमा भन्सार अनधकृिले त्यस्िो व्यत्तिलाई 
आफूसुँग रिेको मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्र देखाउन लगाउने वा शङ्का लागेको कागो, 
पासयल वा पनुलन्दा खोल्न सक्टनेछ । 

(५) मदु्रा िथा धारक हवननमेय अनधकारपत्रको उद्घोषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए 
बमोत्तजम िनुेछ । 

 

२९ख. सोधपछु, जफि िथा सजाय गनय सक्टन े (१) भन्सार अनधकृिले देिायको अवस्थामा नेपालबाट 
हवदेश लैजान वा हवदेशबाट नेपालमा ल्याउन खोजेको मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्रको 
स्रोि िथा प्रयोग गनय खोजेको उदे्दश्यका सम्बन्धमा सोधपछु गनय सक्टनेछ –  

(क)  मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्रको गलि उद्घोषण गरेको वा 
उद्घोषण नगरेको शंका लागेमा, वा  

(ख)  कुनै सम्बद्ध कसूरसुँग सम्बत्तन्धि भएको शंका गने मनाानसब आधार 
भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम सोधपछु गदाय त्यस्िो मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्र 
उद्घोषण नगरेको वा झूठ्ठो वा गलि उद्घोषण गरेको वा कुनै कसूरसुँग सम्बत्तन्धि भएको 
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प्रमात्तणि भएमा भन्सार अनधकृिले सबै मदु्रा वा धारक हवननमेय अनधकारपत्र जफि गरी नबगो 
बमोत्तजम जररवाना गनेछ ।  

(३) भन्सार अनधकृिले उपदफा (२) बमोत्तजम जफि गदाय सोको कारण सहििको 
जानकारी सम्बत्तन्धि व्यत्तिलाई ठदन ुपनेछ । 

 

२९ग. सूचना ठदन ुपने  (१) भन्सार अनधकृिले दफा २९ख. बमोत्तजमशंका लागेको मदु्रा वा धारक 
हवननमेय अनधकारपत्रको हववरणको जानकारी हविीय जानकारी इकाई िथा कसूरको अनसुन्धान 
ििहककाि गने सम्बत्तन्धि ननकाय वा अनधकारीलाई ित्काल ठदन ुपनेछ । 

(२) भन्सार हवभागले दफा २९क. बमोत्तजम उद्घोषण गरेको मदु्रा िथा धारक हवननमेय 
अनधकारपत्र सम्बन्धी हववरण प्रत्येक महिना हविीय जानकारी इकाईलाई पठाउन ुपनेछ । 

 

२९घ. भन्सार ऐन बमोत्तजमको मालवस्ि ु माननन े (१) यस पररच्छेदको प्रयोजनका लानग मदु्रा िथा  
धारक हवननमेय अनधकारपत्रलाई भन्सार सम्बन्धी प्रचनलि कानून बमोत्तजमको मालवस्ि ु
मानननेछ । 

(२) यस पररच्छेद बमोत्तजम उद्घोषण गनुय पने मदु्रा िथा धारक हवननमेय अनधकारपत्रको 
जा“चबझु, खानिलासी, रोक्का, जफि, पनुरावेदन िथा कारबािी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भन्सार 
सम्बन्धी प्रचनलि कानून बमोत्तजम िनुेछ । 

 

पररच्छेद – ६ख. 

सम्पत्ति िथा कोष रोक्का सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था 

२९ङ. आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि वा संगठन सम्बन्धी सूचनाको प्रवाि  (१) आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
संलग्न व्यत्ति, समूि वा संगठन वा आमहवनासका िाििनियारको ननमायण िथा हवस्िार वा 
त्यसमा लगानी गने व्यत्ति, समूि वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा संयिु 
राि संघको सरुिा पररषद्बाट पाररि ननणयय बमोत्तजम सूचीकृि भएका व्यत्ति, समूि वा संगठनको 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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अद्यावनधक सूची परराि मन्त्रालयले अहवलम्व आफ्नो वेबसाईटमा राखी सोको जानकारी 
हवद्यिुीय माध्यम माफय ि गिृ मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) गिृ मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचीमा रिेको आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि 
वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष यस पररच्छेद बमोत्तजम ित्काल रोक्का राख्न ेआदेश जारी गनुय 
पनेछ । 

(३) गिृ मन्त्रालयले उपदफा (२) र दफा २९च. बमोत्तजम जारी गरेको आदेश 
सहििको सूची अहवलम्व आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(४) प्रधानमन्त्री िथा मत्तन्त्रपररषद्को कायायलय, ननयमनकारी ननकाय, सम्बत्तन्धि ननकाय, 

हविीय जानकारी इकाई, सूचक संस्था, कानूनी व्यत्ति िथा प्राकृनिक व्यत्तिले यस पररच्छेदको 
प्रयोजनको लानग उपदफा (१) र (३) बमोत्तजम प्रकात्तशि सूची ननयनमि रुपमा वेबसाइट िेरी 
त्यस्िो सूचीमा उत्तल्लत्तखि व्यत्ति, समूि वा संगठनको बारेमा अद्यावनधक जानकारी िानसल गनुय 
गराउन ुपनेछ । 

 

२९च. आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि वा संगठनको रुपमा सूचीकृि गने  (१) आिङ्कवादी कृयाकलापसुँग 
सम्बत्तन्धि भएको वा सोको शंका गनुय पने मनानसब आधार भएको भनी कुनै व्यत्ति, समूि वा 
संगठनको सम्पत्ति रोक्का रात्तखठदन कुनै मलुकुबाट नेपाल सरकारलाई अनरुोध भई आएमा 
परराि मन्त्रालयले सोको जानकारी अहवलम्व गिृ मन्त्रालयलाई ठदन ुपनेछ । 

(२) नेपाली वा हवदेशी नागररक वा अन्य कुनै व्यत्ति, समूि वा संगठनले नेपाल वा 
नेपाल बाहिर कुनै मलुकुमा आिङ्ककारी कायय वा सोमा हविीय लगानी गने काययमा संलग्न 
भएको वा संलग्न िनु सक्टने मनानसब आधार भएमा आफैं ले वा उपदफा (१) बमोत्तजम कुनै 
मलुकुबाट अनरुोध भई आएमा त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठनको सम्बन्धमा गिृ मन्त्रालयले 
आवश्यक जा“चबझु गनुय पनेछ । 

(३) कुनै व्यत्ति, समूि वा संगठन नेपाल वा नेपाल बाहिर कुनै मलुकुमा उपदफा (२) 
वा दफा ४ बमोत्तजमको काययमा संलग्न भएको देत्तखएमा वा प्रचनलि कानून बमोत्तजम 
आिङ्कवादी कृयाकलाप माननने कुनै काययसुँग सम्बत्तन्धि व्यत्ति, समूि वा संगठन भएको 
देत्तखएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठनलाई आिङ्कवादी कृयाकलापसुँग 



www.lawcommission.gov.np 
 

61 
 

सम्बत्तन्धि व्यत्ति, समूि वा संगठनको सूचीमा सूचीकृि गरी त्यस्िा व्यत्ति, समूि वा संगठनको 
सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्न ेआदेश जारी गनय सक्टनछे । 

(४) उपदफा (३) बमोत्तजमको सूचीमा सूचीकृि व्यत्ति, समूि वा संगठनलाई सूचीकृि 
गररराख्न े आधार नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठनको नाम त्यस्िो 
सूचीबाट िटाउन सक्टनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोत्तजम सूचीकृि व्यत्ति, समूि वा संगठनको नाम त्यस्िो सूचीबाट 
िटाइएमा सोको जानकारी गिृ मन्त्रालयले अहवलम्व आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गनुय    
पनेछ । 

२९छ. सम्पत्ति िथा कोष अहवलम्व रोक्का राख्न ुपने  (१) प्राकृनिक व्यत्ति, कानूनी व्यत्ति, सम्बत्तन्धि 
ननकाय वा सूचक संस्थाले दफा २९ङ. र २९च. बमोत्तजमको सूचीमा उत्तल्लत्तखि आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा संलग्न व्यत्ति, समूि वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष हवना पूवय सूचना ित्काल 
रोक्का राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम रोक्का रातदा आफूसुँग रिेको देिाय बमोत्तजमको सम्पत्ति 
िथा कोष अहवलम्व रोक्का राख्न ुपनेछ – 

(क) त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठनको प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले एकल वा 
संयिु स्वानमत्व, भोग वा ननयन्त्रणमा रिेको सबै सम्पत्ति वा कोष, 

(ख) खण्ड (क) बमोत्तजमको सम्पत्ति वा कोषबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति 
वा कोष, 

(ग)  त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठनको िफय बाट वा ननदेशनमा रिी काम 
गने जनुसकैु व्यत्ति, समूि वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष । 

(३) यस दफा बमोत्तजम सम्पत्ति वा कोष रोक्का रातदा त्यस्िो सम्पत्ति वा कोष यो ऐन 
वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयममा उत्तल्लत्तखि प्रकृया र अवस्थामा बािेक कसैलाई 
िस्िान्िरण गनय, नधिो वा बन्धक नलन वा ठदन, नबक्री हविरण गनय वा कारोबार गनय निनु ेगरी 
रोक्का राख्न ुपनेछ । 
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(४) प्राकृनिक व्यत्ति, कानूनी व्यत्ति, सम्बत्तन्धि ननकाय िथा सूचक संस्थाले उपदफा 
(१) र (२) बमोत्तजम रोक्का राखेको सम्पत्ति िथा कोष, आनथयक साधन स्रोि, हविीय वा अन्य 
सम्बद्ध सहुवधा दफा २९ङ. र २९च. मा उत्तल्लत्तखि व्यत्ति, समूि वा संगठनलाई प्रत्यि वा 
अप्रत्यि रुपमा एकल वा संयिु रुपमा प्रयोग गनय वा लाभ प्राप्त गनय नपाउन ेव्यवस्था गनुय 
पनेछ । 

(५) उपदफा  (१) र (२) बमोत्तजम सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेको हववरण सो कायय 
गरेको नमनिले िीन ठदननभत्र प्राकृनिक व्यत्ति, कानूनी व्यत्ति र सम्बत्तन्धि ननकायले 
प्रधानमन्त्री िथा मत्तन्त्रपररषद्को कायायलयमा र सूचक संस्थाले आफ्नो ननयमनकारी ननकायमा 
पठाउन ुपनेछ । 

(६) ननयमनकारी ननकायले उपदफा (५) बमोत्तजम सूचक संस्थाबाट प्राप्त हववरण िीन 
ठदननभत्र प्रधानमन्त्री िथा मत्तन्त्रपररषद्को कायायलय मा पठाउन ुपनेछ । 

(७) यस पररच्छेद बमोत्तजमको सम्पत्ति वा कोष रोक्का सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए 
बमोत्तजम िनुेछ । 

 

२९ज. नाम िटाउन े वा सम्पत्ति िथा कोष फुकुवा गने  (१) दफा २९ङ. वा २९च. बमोत्तजमको 
सूचीमा नाम समावेश भएको व्यत्ति, समूि वा संगठनले दफा २९ङ. बमोत्तजमको सूचीको 
िकमा परराि मन्त्रालयमा र दफा २९च. बमोत्तजमको सूचीको िकमा गिृ मन्त्रालयमा ननवेदन 
ठदन सक्टनेछ । 

(२) दफा २९छ. बमोत्तजम सम्पत्ति वा कोष रोक्का राखेकोमा त्यस्िो सम्पत्ति वा कोष 
फुकुवा गनय वा आफूलाई परेको अन्य असरका सम्बन्धमा दफा २९ङ. बमोत्तजमको सूचीसुँग 
सम्बत्तन्धि व्यत्ति, समूि वा संगठनले परराि मन्त्रालयमा र दफा २९च. बमोत्तजमको सूचीसुँग 
सम्बत्तन्धि व्यत्ति, समूि वा संगठनले गिृ मन्त्रालयमा ननवेदन ठदन सक्टनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम ननवेदन प्राप्त भएमा सम्बत्तन्धि मन्त्रालयले 
आवश्यक छानवीन गरी वा गराई सो ननवेदन दफा २९ङ. बमोत्तजम प्रकात्तशि सूचीमा 
उत्तल्लत्तखि व्यत्ति, समूि वा संगठनसुँग सम्बत्तन्धि देत्तखएमा परराि मन्त्रालयले संयिु राि 

                                              
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोनधि । 



www.lawcommission.gov.np 
 

63 
 

संघमा र दफा २९च. बमोत्तजम प्रकात्तशि व्यत्ति, समूि वा संगठनसुँग सम्बत्तन्धि देत्तखएमा गिृ 
मन्त्रालयले परराि मन्त्रालय माफय ि सम्बत्तन्धि मलुकुमा पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजमको ननवेदन दफा २९च. बमोत्तजम नेपाल सरकार 
आफैं ले प्रकात्तशि गरेको आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि वा संगठनको सूचीसुँग सम्बत्तन्धि देत्तखएमा 
गिृ मन्त्रालयले आवश्यक छानवीन गरी गराई त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठन दफा २९च. 
को उपदफा (४) मा उत्तल्लत्तखि अवस्थाको नदेत्तखएमा वा ननवेदक दफा २९च. बमोत्तजमको 
सूचीमा समावेश िनु ुपने नदेत्तखएमा त्यस्िो व्यत्ति, समूि वा संगठनको नाम त्यस्िो सूचीबाट 
िटाउन वा ननजको रोक्का रिेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गनेछ । 

(५) संयिु राि संघ सरुिा पररषद्को ननणयय प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयनको लानग 
आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि वा संगठनको नाम सूचीमा समावेश गने, दफा २९च. बमोत्तजम 
सूचीकृि आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि वा संगठनको नाम सूचीमा समावेश गने वा सूचीबाट 
िटाउने, दफा २९छ. बमोत्तजम रोक्का राखेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गने, सूचीकरण वा 
सम्पत्ति वा कोष रोक्का हवरुद्ध उजूरी गने, ननदोष व्यत्ति (बोनाफाइड थडय पाटी) को कानूनी 
अनधकारको समतु्तचि संरिण गने, सम्पत्ति िथा कोष रोक्का राखेको व्यत्तिको भरणपोषणका 
लानग आवश्यक न्यूनिम खचय फुकुवा गने लगायि त्यस्िो ननणयय कायायन्वयन गनय वा गराउन 
आवश्यक अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

२९झ. सम्बत्तन्धि मलुकुमा लेखी पठाउन े (१) दफा २९च. बमोत्तजम प्रकात्तशि सूचीमा नाम उल्लेख 
भएको व्यत्ति, समूि वा संगठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष हवदेशमा रिे भएको देत्तखएमा त्यस्िो 
सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्न गिृ मन्त्रालयले परराि मन्त्रालय माफय ि सम्बत्तन्धि मलुकुमा 
अहवलम्व लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम लेखी पठाएको सूचीकृि व्यत्ति, समूि वा संगठनको नाम 
त्यस्िो सूचीबाट िटाइएमा ननजको रोक्का राखेको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गनय समेि गिृ 
मन्त्रालयले परराि मन्त्रालय माफय ि सम्बत्तन्धि मलुकुमा लेखी पठाउन ुपनेछ । 

 

२९ञ. अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था  (१) यस पररच्छेद बमोत्तजमको काम कारबािी प्रभावकारी रुपमा 
भए नभएको सम्बन्धमा समग्र अनगुमन िथा मूल्याङ्कन राहिय समन्वय सनमनिले गनेछ । 
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(२) सम्बत्तन्धि ननकायले यस पररच्छेद बमोत्तजमको कायय प्रभावकारी रुपमा गरे वा 
नगरेको सम्बन्धमा सम्बत्तन्धि मन्त्रालयले ननयनमि रुपमा अनगुमन गनुय पनेछ । 

(३) सूचक संस्थाले यस पररच्छेद बमोत्तजमको कायय प्रभावकारी रुपमा गरे वा नगरेको 
सम्बन्धमा सम्बत्तन्धि ननयमनकारी ननकायले ननयनमि रुपमा अनगुमन गनुय पनेछ । 

(४) यस दफा बमोत्तजमको अनगुमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

२९ट. उल्लंघन गनेलाई सजाय  (१) दफा २९छ. को उल्लंघन गने सूचक संस्थालाई ननयमनकारी 
ननकायले दफा ७फ. बमोत्तजम सजाय गनय सक्टनेछ । 

(२) दफा २९छ. को उल्लंघन गने सम्बत्तन्धि ननकायको त्तजम्मेवार पदानधकारीलाई 
अत्ततियारवालाले प्रचनलि कानून बमोत्तजम हवभागीय सजाय गनेछ । 

(३) दफा २९छ. को उल्लंघन गने प्राकृनिक व्यत्ति वा कानूनी व्यत्तिलाई गिृ 
मन्त्रालयले दशलाख रुपैयाुँसम्म जररवाना गनय सक्टनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन कुनै प्राकृनिक 
वा कानूनी व्यत्ति, सूचक संस्था वा सोका त्तजम्मेवार पदानधकारीले आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गनय मद्दि गने वा आिङ्ककारी व्यत्ति, आिङ्ककारी समूि वा 
संगठनलाई वा आिङ्ककारी काययमा सियोग गने उदे्दश्यले सम्पत्ति वा कोष रोक्का नराखेको 
देत्तखएमा ननजलाई आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनसुन्धान गनय 
िथा मदु्दा चलाउन बाधा पने छैन । 

(५) यस पररच्छेद बमोत्तजमका आिङ्ककारी व्यत्ति, समूि वा संगठनको सम्पत्ति िथा 
कोषको पहिचान, रोक्का, ननयन्त्रण, अनसुन्धान, जफि सम्बन्धमा यसै ऐन बमोत्तजमको व्यवस्था 
लागू िनुेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

दण्ड सजाय 
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३०. सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी गनेलाई सजाय  (१) दफा ३ 
को उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखि सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर गने व्यत्तिलाई नबगोको 
दोब्बर जररवाना र कसूरको गाम्भीयय िेरी दईु वषयदेत्तख दश वषयसम्म कैद िनुेछ । 

(२) दफा ३ को उपदफा (२) मा उत्तल्लत्तखि सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर मध्ये 
षडयन्त्र गने व्यत्तिलाई उपदफा (१) बमोत्तजम र अन्य कसूर गने व्यत्तिलाई उपदफा (१) 
मा उत्तल्लत्तखि सजायको आधा सजाय  िनुेछ । 

(३) दफा ४ को उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखि आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी 
सम्बन्धी कसूर गने व्यत्तिलाई हवगो खलेुकोमा हवगोको पा“च गणुा र हवगो नखलेुकोमा एक 
करोड रूपैया“सम्म जररवाना र कसूरको गाम्भीयय िेरी िीन वषयदेत्तख बीस वषयसम्म कैद िनुेछ । 

(४) दफा ४ को उपदफा (२), (३) वा (४) मा उत्तल्लत्तखि आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गने व्यत्तिलाई उपदफा (३) मा उत्तल्लत्तखि सजायको आधा 
सजाय िनुेछ । 

(५) कानूनी व्यत्ति वा सोको प्रयोग गरी कुनै व्यत्तिले सम्पत्ति शदु्धीकरण वा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्िो कसूर गने व्यत्ति, 

पदानधकारी वा कमयचारीलाई उपदफा (१), (२),  (३) वा (४) बमोत्तजम सजाय िनुेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोत्तजमको व्यत्ति, पदानधकारी वा कमयचारी पहिचान िनु नसकेमा 
त्यस्िो कसूर ि“ुदाको बखि प्रमखु भई कामकाज गने पदानधकारीलाई प्रचनलि कानून बमोत्तजम 
कारबािी िनुेछ । 

(७) कुनै रािसेवक वा सूचक संस्थाको पदानधकारी वा कमयचारीले सम्पत्ति शदु्धीकरण 
वा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्िो व्यत्तिलाई 
उपदफा (१), (२), (३) वा (४) मा उत्तल्लत्तखि सजायमा थप दश प्रनिशि सजाय िनुेछ । 

(८) कुनै कानूनी व्यत्तिले सम्पत्ति शदु्धीकरण वा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्िो कानूनी व्यत्तिलाई प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेत्तखएको भए िापनन कसूरको गाम्भीययका आधारमा देिायका कुनै वा सबै सजाय िनुेछ – 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(क)  उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोत्तजम िनु सक्टने जररवानाको पा“च 
गणुासम्म जररवाना गने, 

(ख) अवधी िोकी सावयजननक खरीदमा ननषधे गने, 

(ग) अवधी िोकी उत्पादन वा सेवाको खरीद गनय रोक लगाउने, 

(घ) िानन नोक्टसानीको िनिपूनिय भराउने, 

(ङ) इजाजिपत्र वा अनमुनिपत्र खारेज गने, वा 

(च)  त्यस्िो कानूनी व्यत्तिलाई खारेज गने । 

(९) उपदफा (१) देत्तख (८) सम्म लेत्तखए बािेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि 
बनेको ननयम उल्लङ्घन गरेमा नबगो खलेुकोमा नबगो जफि गरी हवगो बमोत्तजमको जररबाना र 
हवगो नखलेुकोमा दशलाख रुपैयाुँसम्म जररबाना िनुेछ । 

 

३१. गोपनीयिा भंग गनेलाई सजाय  दफा १०ख. को उपदफा (२) बमोत्तजम गोपनीयिा कायम 
नगने वा दफा २६ हवपरीि गोप्यिा भंग गने व्यत्तिलाई एक महिनादेत्तख िीन महिनासम्म कैद 
वा एकलाख रुपैयाुँसम्म जररवाना वा दवैु सजाय िनुेछ । 

 

३२. प्रमाण लकुाउन ेवा नष्ट गनेलाई िनु ेसजाय  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर माननन ेकाम कारबािीसुँग सम्बत्तन्धि प्रमाण लकुाउने वा नष्ट 
गने व्यत्तिलाई कसूरको मात्रा अनसुार एक महिना देत्तख िीन महिनासम्म कैद वा पचास 
िजारदेत्तख एक लाख रुपैयाुँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय िनुेछ र त्यस्िो कायय गनय सियोग 
गनेलाई सो सजायको आधा सजाय िनुेछ । 

 

३३. बाधा हवरोध गनेलाई सजाय  अनसुन्धान सम्बन्धी काम कारबािीमा कसैले बाधा हवरोध गरेमा 
ननजलाई अनसुन्धान अनधकृिको प्रनिवेदनको आधारमा मदु्दा िेने अनधकारीले छ महिनासम्म 
कैद वा पा“च िजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय गनय सक्टनेछ ।   

 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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३३क. िैरानी वा झण्झट ठदनलेाई सजाय  कसैले उजूरी ठदन ु पने मनानसब कारण नभई कसैलाई 
कुनै हकनसमको िानन नोक्टसानी पयुायउने वा द ुख, िैरानी वा झण्झट ठदने ननयिले झूट्टो उजूरी 
ठदएको प्रमात्तणि भएमा अनसुन्धान अनधकृिको प्रनिवेदनका आधारमा मदु्दा िेने अनधकारीले 
त्यस्िो व्यत्तिलाई दशिजार रुपैयाुँसम्म जररवाना गनय सक्टनेछ ।  

 

३४. सम्पत्ति वा साधन जफि िनु े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूर प्रमात्तणि भएमा कसूरसुँग सम्बत्तन्धि जो सकैुको नाम, भोग, स्वानमत्व वा 
कुनै पनन प्रकारको स्वाथय रिे भएको  देिायको सम्पत्ति वा साधन जफि िनुेछ –  

(क)  शदु्धीकरण गररएको सम्पत्ति, 

(ख) सम्पत्ति शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर गनय प्रयोग गररएको वा प्रयोग गनय 
खोत्तजएको कसूरसुँग सम्बत्तन्धि साधन, 

(ग) आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त 
सम्पत्ति, 

(घ) आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानीको लानग वा आिङ्ककारी कायय 
वा आिङ्ककारी व्यत्ति, आिङ्ककारी संगठनले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गनय 
छुट्याइएको वा प्रयोग गनय खोत्तजएको सम्पत्ति, र 

(ङ) आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर गनय प्रयोग 
गररएको वा प्रयोग गनय खोत्तजएको साधन । 

(२) उपदफा (१) मा उत्तल्लत्तखि सम्पत्ति वा साधन लकुाएको, उपभोग गरेको, नन सगय 
गरेको, ननदोष व्यत्तिको सम्पत्ति वा साधन भएको वा अन्य कुनै कारणले जफि गनय नसहकन े
भएमा कसूरदारको सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफि  िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम सम्पत्ति वा साधन जफि गदाय कसूरमा संलग्न 
नभएको ननदोष व्यत्तिको कानूनी अनधकारको समतु्तचि रुपमा संरिण गनुय पनेछ ।  

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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(४) उपदफा (३) को प्रयोजनका लानग उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेत्तखएको भए िापनन कसूरमा संलग्न नभएको ननदोष व्यत्तिको सम्पत्ति वा साधन र सोबाट 
बढे बढाएको सम्पत्ति देिायको अवस्था हवद्यमान भएमा अदालिले जफि गने छैन – 

(क)  त्यस्िो व्यत्ति सम्पत्ति शदु्धीकरण वा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कुनै कसूरमा संलग्न भएको नदेत्तखएमा, 

(ख) त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसुँग 
सम्बत्तन्धि साधन भएको नदेत्तखएमा, 

(ग) त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर िनुभुन्दा अगावै प्राप्त 
गरेको र त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन सम्बत्तन्धि व्यत्तिले कसूरमा प्रयोग 
गनय सक्टछ भन्न ेननजलाई थािा नभएको देत्तखएमा । 

 

पररच्छेद–८ 

हवहवध 

३५. राहिय जोत्तखम मूल्याङ्कन गररन े (१) आवनधक रुपमा िथा आवश्यकिा अनसुार सम्पत्ति 
शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर िथा सम्बद्ध कसूर 
सम्बन्धमा राहिय जोत्तखम मूल्याङ्कन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको राहिय जोत्तखम मूल्याङ्कन गने प्रमखु दाहयत्व कायायन्वयन 
सनमनिको िनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोत्तजमको कायायन्वयन सनमनिको गठन, काम, कियव्य अनधकार 
िथा राहिय जोत्तखम मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम िनुेछ । 

 

३६. सम्पत्ति फुकुवा गनुय पने  दफा १८ बमोत्तजम रोक्का रात्तखएको सम्पत्ति वा साधन  सम्पत्ति 
शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त भएको 
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नदेत्तखएमा कसूर सम्बन्धमा मदु्दा दायर भइनसकेको भए अनसुन्धान अनधकृिको प्रनिवेदनको 
आधारमा हवभागको प्रमखुले  र मदु्दा दायर भएको भए मदु्दाको सनुवुाई गने अदालिले त्यस्िो 
सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न े ननकायलाई त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गने आदेश 
ठदनेछ र त्यसरी आदेश भएकोमा त्यस्िो ननकायले त्यस्िो रोक्का सम्पत्ति वा साधन फुकुवा 
गररठदन ुपनेछ । 

 

३७. जानकारी ठदए बापि सजाय निनु े (१) सूचक संस्था वा सोको पदानधकारी वा कमयचारीले यस 
ऐन बमोत्तजमको दाहयत्व ननवायि गने क्रममा गने कुनै कायय प्रचनलि कानून बमोत्तजमको हविीय 
वा पेशागि गोपनीयिा हवपरीि िनुे देत्तखएमा समेि यस ऐन बमोत्तजमको दाहयत्व ननवायि गने 
िदसम्मको लानग ननजले प्रचनलि कानून उल्लंघन गरेको माननन ेछैन ।   

(२) सरकारी ननकाय, सूचक संस्था वा सोको कुनै पदानधकारी वा कमयचारीले यो ऐन 
वा यस ऐन अन्िगयि बनकेो ननयम वा जारी गररएको ननदेत्तशका वा ठदइएको ननदेशन पालना 
गने सन्दभयमा असल ननयिले कुनै प्रनिवेदन, कागजाि, अनभलेख, सूचना वा जानकारी उपलब्ध 
गराएकोमा ननजले प्रचनलि कानून बमोत्तजमको गोपनीयिा, प्रशासननक वा ननयमनकारी दाहयत्व 
वा करारीय दाहयत्व भंग गरेको मानी त्यस्िो पदानधकारी वा कमयचारीलाई देवानी, फौजदारी, 
प्रशासकीय वा अनशुासन सम्बन्धी कुनै कारबािी िथा सजाय िनु ेछैन । 

 

३८. नललाम नबक्री गनय सहकन े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा ननयन्त्रणमा नलइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन लामो 
समयसम्म रात्तखरि“दा त्तखया लागी वा अरु कुनै पररबन्दबाट टूटफूट वा नोक्टसान िनु सक्टन े
देत्तखएमा, सडी गली जाने भएमा, परुानो भई मूल्य घ्न जाने भएमा वा स्थानाभावको कारणले 
सम्भार गनय वा राख्न नसहकने भएमा प्रचनलि कानूनबमोत्तजमको प्रहक्रया पूरा गरी त्यस्िो सम्पत्ति 
वा साधन नललाम नबक्री गनय सहकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम गररएको नललामबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खािामा जम्मा 
गररनेछ र त्यस्िो सम्पत्ति वा साधन पनछ सम्बत्तन्धि व्यत्तिलाई हफिाय ठदन े ठिर भएमा 
नललाम नबक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र ननजलाई हफिाय ठदइनेछ । 
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३९. अनसुन्धानमा संलग्न कमयचारीलाई हवभागीय सजाय िनु े सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी 
कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान वा अन्य कायय गदाय अनसुन्धान 
अनधकारीले वा हवभागको कुनै कमयचारीले जानी जानी कसैलाई द ुख िैरानी वा झण्झट ठदन े
ननयिले कुनै काम कारबािी गरेमा प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन 
त्यस्िो कमयचारी हवभागको प्रमखु भए सम्बत्तन्धि मन्त्रालयको सत्तचवले र अन्य कमयचारी भए 
हवभागको प्रमखुले हवभागीय सजाय गनुय पनेछ । 

 

४०. म्याद िामेल सम्बन्धी व्यवस्था  (१) प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन 
सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा हवदेशी 
व्यत्तिको नाममा म्याद िामेल गनुय पदाय त्यस्िो व्यत्तिको नेपालनभत्र कुनै हकनसमको कायायलय 
वा प्रनिनननध भए त्यस्िो कायायलय वा प्रनिनननधको नाममा म्याद िामेल गररनेछ र त्यसरी 
िामेल भएको म्याद रीिपूवयक िामेल भएको मानननछे । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको कायायलय वा प्रनिनननध नभएमा त्यस्िो व्यत्तिको 
कारोबार िनुे मतुय स्थान वा ननजले स्थायी बसोबास गने ठेगाना वा कारोबार गदायको बखि 
पत्राचारको लानग ननजले ठदएको कुनै ठेगाना रिेछ भने त्यस्िो ठेगानामा टेलेक्टस, टेनलÇयाक्टस वा 
अनभलेख िनु सक्टने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मापयmि वा रत्तजष्टरी गरी िलुाक मापयmि म्याद 
िामेल गररनेछ र त्यसरी िामेल भएको म्याद रीिपूवयक िामेल भएको मानननछे । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन हवदेशमा रिे बसेको 
व्यत्तिको नाममा म्याद िामेल गनय नेपाल सरकार वा नेपाल पि भएको कुनै सत्तन्धमा छुटै्ट 
व्यवस्था भएको रिेछ भने सोिी बमोत्तजम म्याद िामेल गनय यस दफाले बाधा प¥ुयाएको माननन े
छैन । 

 

४१. सूचना प्रकाशन गने  यस ऐन वा अन्य प्रचनलि कानून बमोत्तजम कुनै व्यत्तिको नाममा सूचना 
पठाउुँदा वा म्याद िामेल गदाय त्यस्िो व्यत्तिको ठेगाना पिा नलागी वा अन्य कुनै कारणले 
त्यस्िो सूचना बझुाउन नसहकएको वा म्याद िामेल िनु नसकेको कुराको प्रनिवेदन पनय आएमा 
प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन त्यस्िो व्यत्तिलाई िीस ठदनसम्मको म्याद 
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ठदई अनसुन्धान भएको वा मदु्दा िेने अनधकारी समि मदु्दा दायर भइसकेको भए सो हवषयको 
संत्तिप्त हववरण उल्लेख गरी उपत्तस्थि िनु राहियस्िरको समाचारपत्रमा (हवदेशीको िकमा 
अंग्रजेी दैननकमा) कम्िीमा दईुपटक सावयजननक सूचना प्रकाशन गररनछे र त्यसरी सूचना 
प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन 
त्यस्िो व्यत्तिलाई रीिपूवयक सूचना ठदइएको वा म्याद िामेल भएको मानननेछ ।  

 

४२. मनसायको व्यातया  सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूरको सम्बन्धमा आरोहपि व्यत्तिको मनसाय, जानकारी वा उदे्दश्यको व्यातया गदाय वस्िगुि 
रुपमा िथ्यपरक पररत्तस्थनिको आधारमा गररनेछ ।  

 

४३. मदु्दाको कारबािी र हकनारा गनय बाधा नपने  प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको 
भएिापनन यस ऐन अन्िगयिको मदु्दा दायर िनु ु अगावै वा दायर भएपनछ अनभयिु वा 
प्रनिवादीको मतृ्य ुभएमा पनन मदु्दाको कारबािी र हकनारा गनय बाधा पने छैन ।  

४४. सजायको मागदानबमा छुट िनु सक्टन े यस ऐन बमाोत्तजमको अनसुन्धानको काम कारबािीमा 
सियोग गने अनभयिुलाई अनसुन्धान अनधकृिले आÇनो सािीको रुपमा प्रस्ििु गरी ननजलाई 
सजायको माग दाबीमा पूणय वा आंत्तशक छुट ठदन सक्टनेछ । 

  िर ननजले गरेको सियोग अन्य सबिु वा प्रमाणबाट प्रमात्तणि नभएमा वा ननजले मदु्दा 
िेने अनधकारी समि अनसुन्धान अनधकृिलाई गरेको सियोग प्रनिकूल िनु ेगरी बयान ठदएमा 
यस ऐन वा प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापनन ननज उपर पनु  मदु्दा दायर 
गनय सहकनेछ ।  

 

४४क.सूचना वा जानकारी प्रकट गनय निनु े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा 
हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरको सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सोको 
पदानधकारी वा कमयचारीले देिायको प्रनिवेदन, कागजाि, अनभलेख, सूचना वा जानकारी ठदने, 
ठदएको वा ठदन लागेको व्यिोरा ग्रािक वा अन्य कुनै व्यत्तिलाई जानकारी ठदन ुिुुँदैन – 
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(क)  शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन वा यस ऐन बमोत्तजम ननधायरण 
गररएको सीमा वा सो भन्दा बढीको कारोबार सम्बन्धी प्रनिवेदन, 

(ख) दफा १९क. बमोत्तजम कारोबारको ननरन्िर अनगुमन आदेश सम्बन्धी 
प्रनिवेदन, 

(ग) हविीय जानकारी इकाई, अनसुन्धान अनधकारी, प्रचनलि कानून बमोत्तजम 
कसूरको अनसुन्धान गने सम्बत्तन्धि अनधकारी वा ननयमनकारी ननकाय 
समि उपलब्ध गराएको कागजाि, अनभलेख वा सूचना, 

(घ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयम वा जारी भएको ननदेत्तशका 
वा ठदएको ननदेशन बमोत्तजम सूचक संस्थाले उपलब्ध गराउने अन्य कुनै 
हववरण वा जानकारी, वा 

(ङ) खण्ड (क) देत्तख (घ) सम्मका प्रनिवेदन, कागजाि, अनभलेख, सूचना वा 
जानकारी ठदने पदानधकारी वा कमयचारीको पररचयात्मक हववरण ।   

(२) हवभाग, अनसुन्धान अनधकृि वा हवभागको कुनै कमयचारी वा प्रचनलि कानून 
बमोत्तजम कसूरको अनसुन्धान गने कुनै ननकाय वा अनधकारीले सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा 
आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा सम्बद्ध कसूरका सम्बन्धमा हविीय 
जानकारी इकाई वा सूचक संस्थाबाट प्राप्त भएको सूचना वा प्रनिवेदन, कागजाि, अनभलेख वा 
जानकारी ठदने हविीय जानकारी इकाई, सूचक संस्था वा त्यसको पदानधकारी वा कमयचारीको 
पररचय खलु्ने वा खलु्न सक्टने जानकारी कसैलाई ठदन ुिुुँदैन ।  

(३) यस दफा बमोत्तजम जानकारी ठदन निनुे हववरण वा व्यिोरा न्याहयक कारबािीमा 
समेि उल्लेख गररने छैन । 

(४) यस दफा हवपरीि कायय गनेलाई देिायका अनधकारीले देिाय बमोत्तजम सजाय गनुय 
पनेछ – 

(क) ननयमनकारी ननकायले बैंक िथा हविीय संस्था वा क्यानसनोलाई 
दशलाख रुपैयाुँसम्म जररवाना, 
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(ख) ननयमनकारी ननकायले गैरहविीय पेशाकमी वा व्यवसायीलाई दईुलाख 
रुपैयाुँसम्म जररवाना, 

(ग) सूचक संस्था संगठठि संस्था भए त्यस्िो संस्थाले आफ्नो पदानधकारी वा 
कमयचारीलाई त्यस्िो संस्थाको कानून बमोत्तजम हवभागीय सजाय, 

(घ) सेवाको गठन िथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेत्तखएको भए िापनन हवभागको प्रमखु, अनसुन्धान अनधकृि वा हवभागको 
कमयचारी वा प्रचनलि कानून बमोत्तजम कसूरको अनसुन्धान गने 
अनधकारीलाई सम्बत्तन्धि अत्ततियारवालाले हवभागीय सजाय, 

(ङ) सेवाको गठन िथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेत्तखएको भए िापनन हविीय जानकारी इकाईको प्रमखु वा कमयचारीलाई 
सम्बत्तन्धि अत्ततियारवालाले हवभागीय सजाय । 

 

४४ख.गोपनीयिा सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था  (१) प्रचनलि कानून बमोत्तजम गोप्य रिन ुपने कागजाि, 

अनभलेख, हववरण, सूचना वा जानकारी सो सम्बन्धी प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको 
भए िापनन अनसुन्धान अनधकृि वा हविीय जानकारी इकाईलाई यस ऐन बमोत्तजम आफ्नो कायय 
सम्पादनको प्रयोजनका लानग गोप्य रिेको माननन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग अनसुन्धान अनधकृि वा हविीय जानकारी 
इकाईले प्रयोजन खलुाई माग गरेमा सम्बत्तन्धि ननकाय, पदानधकारी वा व्यत्तिले त्यस्िो 
कागजाि, अनभलेख, हववरण, सूचना िथा जानकारी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) प्रचनलि कानून बमोत्तजम गोप्य रिन ु पने कागजाि, अनभलेख, हववरण, सूचना वा 
जानकारी अनसुन्धान अनधकृि वा हविीय जानकारी इकाईले माग गने िथा त्यस्िा कागजाि, 

अनभलेख, हववरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन े अन्य व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम   
िनुेछ । 

 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   
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४४ग. हविीय संस्था वा बैहकङ उपकरण माफय ि कारोबार गनुय पने  (१) नेपाल सरकारले राि 
बैंकको परामशयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकठदएको मूल्य वा सो भन्दा 
बढीको कुनै सेवा वा वस्िकुो खरीद नबक्री िथा अन्य कारोबार हविीय संस्था वा बैहकङ 
उपकरण माफय ि मात्र गनुय पने व्यवस्था गनय सक्टनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको सूचनामा उत्तल्लत्तखि वस्ि ुवा सेवाको खरीद नबक्री िथा 
अन्य कारोबार नगदमा नगरी हविीय संस्था वा बैंहकङ उपकरण माफय ि गनुय गराउन ुसम्बत्तन्धि 
सबैको कियव्य िनुेछ । 

 

४४घ.न्यूनिम खचय ठदन सहकन े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय 
लगानी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान गदाय वा मदु्दाको कारबािी गदाय कुनै व्यत्तिको सम्पूणय 
सम्पत्ति यस ऐन बमोत्तजम रोक्का भएको रिेछ र ननज र ननजसुँग आत्तश्रि अन्य व्यत्तिको 
जीवनयापनको लानग अको कुनै उपाय वा स्रोि रिेनछ भने त्यसरी रोक्का रिेको 
सम्पत्तिमध्येबाट त्यस्िा व्यत्तिलाई न्यूनिम रुपमा जीवनयापन  गनयको लानग आवश्यक पने 
सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालिले हवभागलाई आदेश ठदन सक्टनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको आदेश भएकोमा हवभागले त्यस्िो सम्पत्ति त्यस्िो 
व्यत्तिलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

४४ङ.कम्प्यटुरबाट प्रशोनधि अनभलेख प्रमाणको रुपमा नलन सक्टन े (१) प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेत्तखएको भए िापनन यस ऐनको प्रयोजनका लानग अन्यथा प्रमात्तणि भएकोमा बािेक 
हवद्यिुीय माध्यमबाट प्रशोनधि र हवकास गररएका अनभलेखलाई प्रमाणको रुपमा नलन   
सहकनेछ । 

(२) अनभलेख हववरण िथा िथ्याङ्क प्राप्त गने, हवश्लषेण गने वा प्रशोधन गने सम्बन्धमा 
आवश्यक व्यवस्था िोहकए बमोत्तजम गनय सहकनेछ । 

 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधि ।   

 पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
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४४च.परराि मन्त्रालयलाई जानकारी ठदन ु पने  यस ऐन बमोत्तजम हवभाग, ननयमनकारी ननकाय वा 
हविीय जानकारी इकाईले समान प्रकृनिको काम गने हवदेशी मलुकुको कुनै ननकायसुँग 
अन्िरायहिय सियोग आदान प्रदान गने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी 
यथाशीघ्र परराि मन्त्रालयलाई ठदन ुपनेछ ।  

 

४५. परुस्कार ठदन े (१) सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी 
कसूर गरेको सरुाक लगाई उजूरी गरी ित्सम्बन्धी अनसुन्धान वा अन्य सबिु प्रमाण सङ्कलनमा 
सियोग पयुायउने कुनै पनन व्यत्तिलाई कसूर प्रमात्तणि भई कायम भएको नबगो रकमको दश 
प्रनिशि वा दश लाखमध्ये जनु घटी िनु्छ सो बराबरको रकम परुस्कार स्वरुप ठदइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको व्यत्ति एक भन्दा बढी भएमा दामासािीका दरले त्यस्िो 
रकम ठदइनेछ । 

 

४६. ननयम बनाउन सक्टन े यस ऐनको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय नेपाल सरकारले आवश्यक ननयमिरु 
बनाउन सक्टनेछ । 

 

४७. ननदेत्तशका जारी गनय सक्टन े यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको ननयमको प्रभावकारी रुपले 
कायायन्वयन गनय वा सम्पत्ति शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी ननवारण 
सम्बन्धी अन्िरायहिय मापदण्ड पालना गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक ननदेत्तशका बनाई जारी 
गनय सक्टनेछ ।  

 

  

 

 

                                              
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

द्रष्टव्य  दोस्रो संशोधनद्वारा रुपान्िर भएका शब्दिरु – 

१.  “अनसुन्धान िथा ििहककाि” भन्न ेशब्दिरुको सट्टा “अनसुन्धान” । 

२.  “यस ऐन अन्िगयिको कसूर” वा “यस ऐन अन्िगयि सजाय िनुे कसूर” भन्न ेशब्दिरुको सट्टा “सम्पत्ति शदु्धीकरण 
िथा आिंकवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर” । 

३.  “समन्वय सनमनि” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “राहिय समन्वय सनमनि” । 
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अनसूुची 

(दफा २ को खण्ड (श) सुँग सम्बत्तन्धि) 

सम्बद्ध कसूर 
 

१. प्रचनलि कानून अन्िगयिको देिायको कुनै कसूर – 

(क) संगठठि अपरानधक समूि र गैरकानूनी वा धतु्र्याइपूवयकको असूली (र्र् याकेटररङ्ग) मा 
सिभागी िनुे सम्बन्धी, 

(ख) हवध्वंसात्मक कायय लगायि आिङ्कवाद सम्बन्धी, 

(ग) जनुसकैु प्रकारको मानव बेचनबखन िथा ओसारपसार सम्बन्धी,  

(घ) बाल यौन शोषण लगायि जनुसकैु प्रकारको यौन शोषण सम्बन्धी, 

(ङ) लागू औषध िथा मनोठद्वपक पदाथयको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,  

(च) िाििनियार खरखजानाको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी, 

(छ)   चोरी गररएको वा अन्य वस्िकुो गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी, 

(ज) भ्रष्टाचार िथा घसु सम्बन्धी, 

(झ) ठगी सम्बन्धी, 

(ञ) कीिे सम्बन्धी, 

(ट) खोटा नसक्का वा मदु्रा सम्बन्धी, 

(ठ) नक्कली वस्िकुो उत्पादन िथा उत्पादनको गैरकानूनी प्रनिनलहप वा चोरी (पाइरेसी अफ 
प्रोडक्टटस)् सम्बन्धी, 

(ड) वािावरण सम्बन्धी, 

(ढ) ज्यान नलने िथा अंगभंग सम्बन्धी, 

(ण) अपिरण, गैरकानूनी थनुा वा शरीर बन्धक सम्बन्धी, 

(ि) चोरी वा डकैिी सम्बन्धी, 
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(थ) िस्करी (भन्सार, अन्िशलु्क िथा कर सहिि) सम्बन्धी, 

(द) कर (प्रत्यि वा अप्रत्यि समेि) सम्बन्धी, 

(ध)   आपरानधक लाभ (एक्टस्टसयन) सम्बन्धी, 

(न) सामठुद्रक डकैिी (पाइरेसी) सम्बन्धी,  

(प)  नधिोपत्र वा कमोनडहटज बजारलाई प्रनिकूल प्रभाव पाने (माकेट म्याननपलेुसन) वा नभत्री 
कारोबार (इन्साइडर टे्रनडङ) सम्बन्धी, 

(फ)  प्राचीन स्मारक संरिण सम्बन्धी,  

(ब)  वन, राहिय ननकुञ्ज िथा वन्यजन्ि ुसंरिण सम्बन्धी,  

(भ)  मदु्रा, बैंहकङ, हविीय, हवदेशी हवननमेय, हवननमेय अनधकारपत्र, बीमा वा सिकारीसुँग 
सम्बन्धी, 

(म)  कालोबजार, उपभोिा संरिण, प्रनिष्पधाय वा आपूनिय सम्बन्धी,  

(य)  ननवायचन सम्बन्धी, 

(र)  सञ्चार, प्रशारण, हवज्ञापन सम्बन्धी, 

(ल)  यािायाि व्यवसाय, त्तशिा, स्वास्थ्य, औषधी वा वैदेत्तशक रोजगार ठगी सम्बन्धी, 

(व) फमय, साझेदारी, कम्पनी वा संघ संस्था सम्बन्धी,  

(श) घर, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी,  

(ष)  त्तचठ्ठा, जवुा वा चन्दा सम्बन्धी, 

(स) नागररकिा, अध्यागमन वा रािदानी सम्बन्धी ।  

२. दफा ४ बमोत्तजमको आिङ्कवादी कृयाकलापमा हविीय लगानी सम्बन्धी कसूर, 

३. नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकठदएको अन्य कुनै कसूर, वा 

४.  प्रकरण (१), (२) वा (३) बमोत्तजम कसूर माननन े कुनै कायय हवदेशमा भए गरेको र त्यस्िो 
कायय सम्बत्तन्धि मलुकुको कानून बमोत्तजम समेि अपराध माननन ेरिेछ भने त्यस्िो कसूर ।  

 


