य�द यो उल्था ग�रएको दस्तावेज र यसको अंग्रेजी/�चनीयाँ संस्करणमा कुनै �भन्नता भएमा वा
बाझीएमा अंग्रेजी/�चनीयाँ संस्करण मान्य हुनेछ ।
खाता खोल्ने सम्बन्धी उपयोगी जानकारी
खाता खोल्ने
हालैका वषर्ह�मा, सम्पि� शु�ीकरण (मनी लाउण्ड�रङ), आतंककारी ��याकलापमा लगानी गन� र कर
छली जस्ता अवैध ��याकलापह�को सामना गनर् अन्तरार्ि�य �य�ह�लाइर् हवा�ै वढाइएको छ । यसले
िविभ� लागू ग�रएको �ितबन्धह�सँग िमलेर ब�कह�लाइर् िव�मान र नयाँ �ाहकह�को पिहचान
पूणर्�पले झिल्कने गरी (क�मर �ू डेिलगेन्स् अथार्त CDD) गन� ���या सिहत सम्पि� शु�ीकरण गन� र
सामान्य�पमा आतंककारी ��याकलापमा लगानी गन� िव��को कायर्लाइर् सामना गनर्का लािग झन् कडा
बनाउनका लािग �े�रत गरे को छ । तसथर्, पाँच वा दश वषर् अगािडको तुलनामा अिहले खाता खोल्ने
���या वास्तवमै वढी ज�टल भएको छ र लामो समयको आवश्यकता पदर्छ ।
स्थानीय आवश्यकताह�को अलावा, बाहेक, के ही ब�कह�लाई उनीह�को मुख्यालन वा र िवदेशी
िनकायह��ारा पा�रत आवश्यकता वा मापदण्डह�को पालना गनर् पिन आवश्यक �न्छ । तसथर् यी
ब�कह�को खाता खोल्ने शतर् (आवश्यकता)ह� फरक �नसक्छ । य�द तपा�ले ब�क खाता खोल्न चाहनु�न्छ
भने, आफ्ना आवश्यकताह�सँग मेल खाने सेवाह� बीच तुलना गनर् र छनौट गनर् धेरै ब�कह�मा गएर
बुझ्न फलदायी �नेछ ।
तपा�सँग खाता खोल्ने वा खाताको िववरण अ�ाविधक गन� बारे मा कु नै राय वा िजज्ञासाह� छन् भने,
कृ पया HKMA लाई सम्पकर् गनुह
र् ोस् ।
इमेल: accountopening@hkma.gov.hk
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1. खाता खोल्ने ���या
खाताह� खोल्नुभन्दा अगािड �ाहकह�को पृ�भूिम र आवश्यकताह� बुझ्नको लािग ब�कलाई CDD
लागू गनुर् आवश्यक �न्छ । यसले ब�कलाई आफ्ना �ाहकह�लाई उपयु� ब��कङ सेवाह� उपलब्ध
गराउन म�त गदर्छ । �ाहकले ब�क�ारा CDD ���या लागू गनर्को लािग ब�कलाई �यार्� जानकारी
उपलब्ध गराउनुभएको छ वा छैन भ�े आधारमा, सामान्य अवस्थामा खाता खोल्ने ���या के ही
�दनिभ� पूरा गनर् स�कन्छ ।

�ि�गत �ाहक

कप�रे ट (संथागत) �ाहक
(अनलाइन/ फोनबाट पिहले नै
सोधपूछ/अपोइन्टमेन्ट रा�को लािग सम्पकर्
गनर् सुझाव �दइन्छ)

सम्पूणर् आवश्यक कागजातह� जम्मा गनुर्होस् र शाखामा �त्यक्ष �पमा वा इन्टरनेट
माफर् त आवेदनह� पेश गनुर्होस्
ब�क�ारा आन्त�रक स्वीकृ ित
थप कागजातह�/जानकारी पेश गनुर्होस् (आवश्यक भएमा )
ब�क�ारा खाता खोल्ने आवेदनको नितजाको सूचना

2. आवश्यक पन� िववरण
अन्य िव�ीय के न्�ह�को जस्तै,

हरे क ब�कह�ले आफ्नो �ावसाियक रणनीितह� र जोिखमको

मूल्याङ्कनह�को अनुसार आफ्ना नीितह� तजूर्मा गन��द
ं ा हङकङका ब�कह�सँग खाता खोल्नको लािग
आवश्यक पन� िववरणको समान जाँचसूची (चेकिल�) छैन । यसको अित�र� स्थानीय आवश्यकताह�
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बाहेक, के ही ब�कह�लाई उनीह�को मूख्यालह� र िवदेशी िनकायह��ारा अिनवायर्�पमा पालना
गनर् बनाइएका आवश्यकता वा मापदण्डह�को पालना गनुप
र् न� �न्छ । तसथर् यी ब�कह�को खाता खोल्ने
आवश्यकताह� फरक �नसक्छ ।
सामान्य�पमा, �ि�गत वा कप�रे ट ब�क खाताह�को आवेदनह�को कायर्वाही

गदार् ब�कह�ले

िन�िलिखत जानकारी मा� वा आवश्यक कागजातह�को स�ली �ित माग गनर् सक्दछन् ।
(a)

�ि�गत �ाहक:
(i) पिहचान खुल्ने कागजातह�, उदाहरणका लािग:

(A) प�रचय प�
(B) पासपोट वा �ाभल डकु मेन्ट
(ii) ठे गानाको �माण, उदाहरणको लािग:

(A) यू�टिल�ट कम्पनी (खानेपानी, िबजुली आदी) ले जारी गरे को िबल
(B) िव�ीय संस्था�ारा जारी ग�रएको स्टेटमेन्ट वा िचठी
(C) सरकारी िवभाग वा िनकायको िचठी
(D) �ाहक�ारा उपलब्ध गराइएको ठे गानामा खाता खोल्ने आवेदनको कायर्वाही
चलाएको ब�क�ारा पठाइएको प�को जवाफमा �ाहक�ारा उ� प� बुझेको
भनी हस्ताक्षर ग�रएको प�
(E) आन्त�रक राजस्व िवभाग�ारा स्�ाम्प ग�रएको टेनेसी सम्झौता
(F) ब�क सन्तु� �ने कु नै अन्य ठे गानाको �माण
कृ पया मािथ उल्लेख ग�रएको खाता खोल्नको लािग आवश्यक िववरणह� जानकारीको लािग मा�
भएको कु रामा ध्यान �दनुहोस् । वास्तिवक प�रिस्थितह� (जस्तै आवेदकह�को पृ�भूिम, अनुरोध ग�रएका
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ब��कङ सेवाह�, आ�द) र ितनका जोिखमको मूल्याङ्कनको अनुसार, ब�कले आवेदकबाट अन्य वा थप
जानकारी र कागजातह� जस्तै Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) र Automatic
Exchange of Financial Account Information (AEOI), आ�दसँग सम्बिन्धत जानकारी र
कागजातह� पेश गनर् आ�ह गनर् सक्छ । �ाहकह�ले आवश्यक जानकारीको लािग जाँच गनर् सम्बिन्धत
ब�कह�लाई सम्पकर् गनर् वा ितनीह�को वेबसाइटवाट थाहा पाउन सक्छन् ।
(b)

कप�रे ट �ाहक:
(i) संस्थाको पिहचान खुल्ने कागजातह�, उदाहरणका लािग:

(A) कम्पनीको दतार् �माणप�
(B) कम्पनी रिजस्�ीबाट जारी का कम्पनीको �रपोटर्
(C) कम्पनीको �वन्धनप� र िनयमावली
(ii) लाभकारी मािलक(ह�) को जानकारी, उदाहरणको लािग:

(A) िहत�ाही (बेने�फशरी) मािलक(ह�)को पिहचान खुल्ने कागजात
(iii) कम्पनीको स्वािमत्व र िनयन्�ण ढाँचाको यथाथर् िववरण खाताको �योजन र अिभ�े�रत

�कृ ित, उदाहरणका लािग:
(A) खाताको �योजन
(B) अपेिक्षत खाताको ��याकलापह�
(C) �ावसाियक �कृ ित र स�ालनको ���या
(iv) �ाहकको स�ामा कायर् गन� �ि�को सूचना, उदाहरणका लािग:

(A) �ाहकको तफर् वाट कायर् गन� �ि�को पिहचान खुल्ने कागजात
(B) उ� �ि�ले अिधकार �ा� गरे को कागजात
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कृ पया मािथ उल्लेख ग�रएको खाता खोल्नको लािग आवश्यक िववरण जानकारीको लािग मा� हो
भ�े ध्यान �दनुहोस् । वास्तिवक प�रिस्थितह� (जस्तै आवेदकह�को पृ�भूिम, अनुरोध ग�रएका ब��कङ
सेवाह�, आ�द) र ितनका जोिखमको मूल्याङ्कनको अनुसार, ब�कलाई आवेदकले अन्य �कारका वा थप
जानकारी र कागजातह� जस्तै Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) र
Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI), आ�दसँग सम्बिन्धत
जानकारी र कागजातह� पेश गनर् आवश्यक �न्छ । �ाहकह�ले आवश्यक जानकारीको लािग सम्बिन्धत
ब�कह�लाई सम्पकर् गनर् वा ितनीह�को वेबसाइटह�मा जान सक्छन् ।

3. आवेदन अस्वीकार ग�रयो भने के �न्छ?
(a)

सामान्य�पमा, ब�कह�ले खाता खोल्ने आवेदनह� अस्वीकार गदार्

कारणह� उपलब्ध

गराउनुपछर् । यसका अित�र�, असफल आवेदकह�को लािग ब�कह�ले पुनरावलोकन संयन्�को
स्थापना गरे का �न्छन् [to embed link] (अं�ेजी र चाइिनजमा उपलब्ध ब�कह�को सम्व�
सम्पकर् जानकारीको लािग िलङ्कमा िक्लक गनुर्होस्) । अस्वीकृ त

आवेदकले सम्बिन्धत

ब�कह�लाई आफ्नो खाता खोल्ने आवेदनलाइर् पुन-जाँच्न गनर्को लािग अनुरोध गनर् स�ु �न्छ ।
(b)

खाता खोल्नको लािग अक� ब�कमा जानुहोस् । कृ पया ब�कह�को सम्पकर् िववरणह� हेनुर्होस् [to

embed link] (अं�ेजी र चाइिनजमा उपलब्ध ब�कह�को सम्व� सम्पकर् जानकारीको लािग
िलङ्कमा िक्लक गनुर्होस्) ।
(c)

�टप्पणीह� वा सोधपूछ गनर् HKMA (इमेल:
accountopening@hkma.gov.hk) लाई सम्पकर् गनुर्होस् ।
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4. खाताको िववरण अ�ाविधक गन�
AML/CFT (सम्पि� शु�ीकरण/आतंककारी ��याकलाप लगानी िव�� लड्ने) का अन्तरार्ि�य
मानदण्डह� अनुसार, खाता खोल्ने िनवेदन मािथ कायर्वाही गदार् CDD ���या लागू गनुर्को अित�र�,
ब�कह�ले िनयिमत�पमा िव�मान �ाहकह�को जानकारी समीक्षा र अ�ाविधक गनर् आवश्यक �न्छ
। पुनरावलोकनको संख्या र सीमा सम्बिन्धत �ाहकह�को जोिखमको �ोफाइलमा भर पन�छ । तसथर्,
ब�क खाताह� धेरै वषर्देिख कायम रािखएको भए तापिन तपा�ले �ाहक जानकारी वा खाता
��याकलापह� अ�ाविधक गनर् सम्वन्धमा ब�कह�बाट प�ह� �ा� गनर् स�ु �न्छ । तैपिन , यस
���यामा �ाहकह�लाई सहायता गनर्को लािग ब�कह�ले �य� गनुर्पछर् । य�द ब�कह�ले अनुरोध गरे को
जानकारी पूरा गनर् �ाहकह�लाई क�ठनाइ भएमा , उनीह�ले छलफल गनर्को लािग ब�कलाई फोन गनर्
सक्छन् ।
अ�ाविधक जानकारीले ब�कह�लाई �ाहकह�लाई जालसाजीको जोिखम र िव�ीय अपराधबाट सुरक्षा
गनर्को लािग म�तको साथसाथै यसले ब�कह�लाई �ाहकह�को आवश्यकताह�लाई रा�ोसँग बुझ्न र
एकदमै उपयु� सेवा तथा �डक्ट उपलब्ध गराउन पिन म�त गदर्छ ।

5. ब�कह�ले िन�िलिखत कु राह� गनु�
र् द
ँ ैन...
CDD ���यालाई स�ालन गदार्, ब�कह�ले जोिखम मूल्याङ्कनमा औिचत्यपूणर् न�ने

वा

असमानुपाितक आ�हह� आफ्ना �ाहकह�सँग गनुर् �ँदैन । यसमा िन� कु राह� समावेश �न
सक्छन्, उदाहरणका लािग:
(a) िवदेशी काप�रे टका सम्पूणर् िनद�शकह� र िहत�ाही मािलकह� खाता खोल्ने बेलामा सवै
उपिस्थत �न आवश्यक बनाउनु ;
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(b) िवदेशी काप�रे टका सम्पूणर् कागजातह� हङकङको �माणकतार्�ारा �मािणत गराउन अिनवायर्
बनाउने;
(c) भख्खरै स्थापना गरे को कम्पनीलाइर् , लामो समय देिख स्थािपत कम्पनीलाइर् जस्तै िवगतका
वषर्ह�को िवस्तृत कायर् वा उपलिब्धको अिभलेख (�याक रे कडर्), िवजनेस प्लान तथा राजस्व
�क्षेपणह� माग गनु;र्
(d) �ावसाियक नमूना वा स�ालनको मोडललाई ध्यान न�दइकन सम्पूणर् िवदेशी कप�रे टह�वाट
हङकङ �ावसाियक दतार्को �माणप� वा हङकङमा कायार्लय भएको �माणको अपेक्षा गनु;र्
(e) �स्ताव ग�रएको सेवा (जस्तै, MPF खाता, सानो ब्यालेन्ससिहतको आधारभूत ब��कङ सेवा) को
�कार र सम्वन्धले ल्याउन स�े जोिखम मािथ िवचारै नगरी, सम्पि�को �ोतको अत्यािधक वा
अित िवस्तृत जानकारी मा�ु जसका लािग किहलेकाही ँ दशक� पछाडी जानुपन� �नसक्छ, जुन
जानकारी �ाहकले उपलब्ध गराउन क�ठन वा असम्भव �नुन्छ; र
(f)

अपेिक्षत वा वास्तिवक िब�� जस्ता अनुिचत उ� मापदण्डह�को आधारमा खाता खोल्न
अस्वीकार गनुर् ।

6. HKMA को भूिमका
HKMA ले के ही कप�रे ट �ाहकह�ले सामना गरे को खाता खोल्नेसँग सम्बिन्धत समस्यालाइर् सामना
गनर्को लािग के ही कदमहर चालेको छ । हा�ो उ�ेश्य भनेको हङकङमा मजबुत AML/CFT �वस्था
कायम रा�े हो जसले वैध �वसायीह� र साधारण नाग�रकह��ारा आधारभूत ब��कङ सेवाह�को
प�ँचलाइर् कमजोर बनाउदैन ।
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(a) खाता खोल्ने समस्या हङकङमा �ा� छ ?
HKMA �ारा संकिलत �टप्पणीह� र जानकारीको आधारमा, िवदेशी साना र मझौला
इन्टर�ाइजेजह� (SMEs) र भख्खरै शु�वात गरे को कम्पनीह�ले ब�क खाता खोल्न समाना गरे को
क�ठनाइह� उ�ोग-�ापी समस्याको �पमा देखा पद�न । यो समस्या सामान्य �पमा ब�क खाता
खोल्न खोिजरहेका धेरै कम्पनीह�को लािग पिहलो रोजाइर् भएको एक वा दुई अन्तराि�य ब�कह�मा
छ । HKMA ले सेप्टेम्बर 2016 मा सम्पूणर् ब�कह�को लािग “De-risking र Financial Inclusion”
बारे प�रप� जारी गरे पिछ अवस्थामा के ही सुधार आएको छ ।

(b) खाता खोल्ने समस्यालाई सम्बोधन गनर्को लािग HKMA ले के गरे को छ ?
HKMA ले ब�क खाता खोल्ने क�ठनाइह�सँग सम्बिन्धत समस्यालाई ठू लो मह�वका साथ हेदछ
र् र
िन� कु राह� सिहतको �ृंखलाब� फलो-अप कायर्को �ारम्भ गरे को छ :
(i)

हामीले ब�क खाता खोल्ने क�ठनाइह�सँग सम्बिन्धत अवस्थाह�को बारे मा गिहराईमा र पूणर्
�पमा बुझ्न, िवशेष घटनाह�को वारे मा िवस्तृत जानकारीह� संकलन गनर्का लािग िविभ�
�कारका िवदेशी र स्थानीय बािणज्य संघ (चेम्वर अफ कमसर्) र SME एसोिसएसनह� सिहत
िविभ� सरोकारवालाह�लाई संल� गरे का छ� र उ� घटनाह� त्यसै अनु�प ब�कह�सँग फलो
अप गरे काछ� ।

(ii)

HKMA ले 8 सेप्टेम्बर 2016 मा ब�कह�ले खाता खोल्ने आवेदनकह� र िव�मान �ाहकह�को
�ाहक पिहचान ���या कायार्न्वयन गदार् “जोिखममा आधा�रत” अवधारणा अपनाउनु पछर् भनी
“De-risking and Financial Inclusion” नामको प�रप� जारी गरी दोहोर्याएका िथय� ।
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ब�कह�ले िन� कु राह� सिहत सम्पूणर् िव�मान र सम्भािवत �ाहकह�लाई उिचत र िनष्पक्ष
�वहार को सुिनि�तता गनुप
र् छर् :
(A) CDD ���याको लािग आवश्यक जानकारी र कागजातको बारे मा स्प� �पमा उल्लेख गरे र,
आ�ह

ग�रएको जानकारीको औिचत्यलाइर्

�ाख्या गरे र, CDD ���यालाइर् पुरा गनर्

कदमह� चाल्न वा िवकल्पह� उपलब्ध गराउन �ाहकह�लाई सहायता गरे र र असफल
आवेदकह�को लािग पुनरावलोकन संयन्�को बारे मा जानकारी �दएर खाता खोल्ने र CDD
���याको पारद�शर्तालाई वृि� गन�;
(B) �ाहकह�सँगको �भावकारी संवादलाइर् कायम गन�, उदाहरणका लािग �ाहकह�को
आवेदनह�को �गितको बारे मा अन्त�रम आविधक जानकारी, समयमानै उनीह�को आवेदनको
नितजाको जानकारी र

य�द आवेदन अस्वीकृ त भएको छ भने अस्वीकार ग�रनुको उिचत

कारण �ाहकह�लाइर् उपलब्ध गराएर ।
(iii) ब�कह�ले समान�पमा सम्व� उपायह�को कायार्न्वयनलाइर् सुिनि�त गनर्को लािग आफ्ना
�न्टलाइनका कमर्चारीलाई पयार्� �िशक्षण पिन उपलब्ध गराउनुपछर् ।
(iv) HKMA ले के ही आम�पमा गलत अथर् लगाइएको CDD को आवश्यकताह� ब�कह�सँग स्प�
पानर्को लािग 29 सेप्टेम्बर 2016 र 25 मे 2017 मा थप CDD को बारे मा �ायः सोिधने
��ह�” जारी गरे को िथयो ।
(v)

हामीले खाता खोल्ने र खाताको जानकारी अ�ाविधक गदार् �ने क�ठनाइह�सँग सम्बिन्धत
जनताका िवचारह� र िजज्ञासाह� हेनर्का लािग एक कायर्दल गठन

गरे का छ� र

सरोकारवालाह�सँग स�ार गनर्को लािग HKMA को वेबसाइटमा एक िवशेष पेजको िवकास
गरे का छ� ।
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(vi) ब�कह�को �ाहकह�सँगको स�ारलाइर् अिभवृि� गनर्को लािग ल्याएका उपयहको �भावका�रता
मापन र मूल्याङ्कन गनर्को लािग HKMA ले िमस्�ी शिपङ कायर्�मह�को आयोजन गन�छ र
ब�कह�ले कायार्न्वयन गन� “जोिखममा आधा�रत” अवधारणाको िनरीक्षण गनर् िवषयगत स्थलगत
िनरीक्षण गन�छ ।

(c) ब�कह�ले खाता खोल्दा “जोिखममा-आधा�रत ” ���या प�ित लागू गद� छन् भ�ुको अथर् के हो ?
“जोिखममा आधा�रत” भनेको ब�कह�ले सबै �ाहकह�को �ि�गत

जोिखमका स्तरह�लाई

उनीह�को पृ�भूिम र अवस्थाह�का आधारमा छु �ाउनु पदर्छ र समानुपाितक जोिखम न्युिनकरण गन�
र CDD ���याह� लागू गनुप
र् दर्छ न�क “सबैलाई-एकै खालको आवश्यकता (“one-size-fits-all”)
को अवधारणा ।

राय वा िजज्ञासाह�
तपा�सँग खाता खोल्ने वा खाताको िववरण अ�ाविधक गन� बारे मा कु नै राय वा िजज्ञासाह� छन् भने,
कृ पया HKMA लाई सम्पकर् गनुह
र् ोस् ।

इमेल: accountopening@hkma.gov.hk
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