
                                सचून ाः ००६ 

सम्पत्ति शतु्तिकरण त्तनव रण त्तनर्दशेन बमोत्तिम गन,े गर उन ेसम्बन्धम  सहक री सघं/     ससं्थ हरुल ई 
सहक री त्तवभ गको सचून  

सम्पत्ति शुत्तिकरण(मनी ल उन्डररङ) त्तनव रण ऐन, २०६४ को र्दफ  ७प. को उपर्दफ  (२) ल ेदर्दएको अत्तधक र 
प्रयोग गरी यस त्तवभ गब ट २०७४ स ल म घ १५ गत े सम्पत्ति शुत्तिकरण त्तनव रण सम्बत्तन्ध सहक री 
संघसंस्थ ल ई त्तनर्दशेि ि री गररएको बेहोर  त्तवदर्दतै छ। उक्त त्तनर्देशन त्तवभ गको वेभस इट www.deoc.gov.np 

ब ट समेत प्र प्त गनन सदकन्छ। तर्दनुस र सहक री संस्थ , संघ र बैंकल ेअत्तवलम्ब र्देह यक  व्यवस्थ  त्तमल उन ुहुन 
सुत्तचत गररन्छ। 
१) ऐनको र्दफ  ७क. वमोत्तिम तथ  त्तनर्देशनको र्दफ  ३, ६, ७, र ९ वमोत्तिम सर्दस्यको                   पत्तहच न र 
सम्पुत्तिको त्तववरण(KYM) अद्य वत्तधक गने। 
२) ऐनको र्दफ  ७घ. तथ  त्तवभ गब ट ि री त्तनर्देशनको र्दफ  १३ बमोत्तिम सर्दस्यहरुको िोत्तिम पत्तहच न, 
मूल्य ङ्कन तथ  व्यवस्थ पन गने व्यवस्थ  अत्तवलम्ब त्तमल उने। 
३) त्तनर्दशेनको र्दफ  १९ र २० वमोत्तिम कुनै सर्दस्यले एकै पटक व  पटक‐पटक गरी एक दर्दनम  गरेको रु १० 
ल ि व  सो भन्र्द  बढी रकमको त्तसम  क रोव रको प्रत्ततवेर्दन १५ दर्दनत्तभत्र र शंक स्पर्द क रोव रको प्रत्ततवेर्दन ३ 
दर्दनत्तभत्र नेप ल र ष्ट्र बैंक, त्तवत्तिय ि नक री इक ई (FIU) म  तोदकएको ढ ाँच म  पठ उने। 
४) ऐनको र्दफ  ७त. को उपर्दफ (१) तथ  त्तनर्देशनको र्दफ  २७ बमोत्तिम सम्पत्ति शुत्तिकरण त्तनव रणसम्बत्तन्ध 
आन्तररक नीत्तत र क यनत्तवत्तध तिुनम  गरी स ध रण सभ ब ट प ररत गर ई ल ग ूगने। 
५) सञ्च लक सत्तमत्ततल ेऐनको र्दफ  ७त. को उपर्दफ  (३) तथ  त्तनर्देशनको र्दफ  २४ बमोत्तिम व्यवस्थ पन स्तरको 
क य नन्वयन अत्तधक री(कम््ल यन्स अदफसर) त्तनयुत्तक्त गन े व  त्तनयुक्त नभएसम्म प्रमुि क यनक री अत्तधकृतल े नै 
क य नन्वयन अत्तधक रीको क यन गने गरी त्तिम्मेव री तोके्न र सो को ि नक री त्तवभ ग, त्तवत्तिय ि नक री इक ई 
(FIU) लग यत त्तनय मक त्तनक यम  पठ उने। 
६) त्तनर्दशेनको र्दफ  २८ वमोत्तिम वचत तथ  ऋणको मुख्य क रोव र नगने संस्थ  र रु ५ करोड भन्र्द  कम 
ि यिेथ  भएक  संस्थ ल ेव र्षनक रुपम  तथ  अन्य सबै संस्थ ले चौम सीक रुपम  र्देह य वमोत्तिम चौम सीक 
प्रत्ततवेर्दन पठ उन ुपर्दनछ। 

क) क यनक्षेत्र अनुस र प्रत्यक्ष त्तनयमनक री त्तनक य त्तवभ ग, प्रर्दशे व  स्थ त्तनय तह कुन हो सोत्तह 
त्तनक यम  त्तनर्देशनको अनुसूत्तच ‐६ को ढ ाँच म , तोदकएको अवत्तध त्तभत्र सम्प र्दीत क मको प्रत्ततवेर्दन 
पठ उनु पर्दनछ।त्यसैगरी र त्तष्ट्रय सहक री मह संघ र सहक री बैंकले त्तवभ ग तथ  त्तिल्ल , प्रर्देश र 
केन्रीय स्तरक  संघहरुल ेसम्बत्तन्धत त्तनयमनक री त्तनक य सत्तहत त्तवभ गम  अनुसुची‐७ को ढ ाँच म  
तोदकएको अवत्तधम  प्रत्ततवेर्दन दर्दनुपन ेछ। 

ि) प्रर्देश, त्तिल्ल  व  स्थ त्तनय तह (त्तनयमनक री त्तनक य) ले  प्र प्त प्रत्ततवेर्दन सहक री संस्थ म  सम्पत्ति 
शुत्तिकरण त्तनव रण क नून प लन  सम्बत्तन्ध अनगुमन तथ  सुपररवेक्षण क यनत्तवत्तध २०७५ को 
अनुसुची ‐३ को ढ ाँच म  समत्तिगत त्तववरण सत्तहतको प्रत्ततवेर्दन अवत्तध व्यत्ततत भएको १५ दर्दन 
त्तभत्र त्तवभ गम  पठ उनु पर्दनछ। 

७) ऐन, त्तनयम वली र त्तवभ गब ट ि री त्तनर्दशेनक  म त्तथ उल्लेत्तित लग यतक  सबै व्यवस्थ हरु तर्द रुकत क  
स थ प लन  गने गर उने व्यवस्थ  त्तमल उनु सम्बत्तन्धत संघ, संस्थ  र त्तनयमनक री त्तनक यको क नूनी र्द त्तयत्व हुने 
छ।अन्यथ  क नून बमोत्तिम हुन ेव्यहोर  समेत ि नक री गर इन्छ।     
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