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यदि यस अनुवादित कागजात र अंगे्रजी/चिचनयााँ संस्करण बीि कुनै चिन्नता िएमा वा 

बाचिएको खण्डमा अंगे्रजी/चिचनयााँ संस्करण मान्य हुनेछ । 

 

खाता खोल्न ेर व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयोगी जानकारीहरू 

 

खाता खोल्न ेर व्यवस्थापन 

 

हालैका वर्षहरूमा सम्पचि शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ), आतङ्कवािी 

दियाकलापहरूमा लगानी गने र कर छली लगायतका गैरकानुनी गचतचवचधहरूलाई 

रोकथाम गनष अन्तराषचिय प्रयासहरू उल्लखेनीय रूपमा वृचद्ध िएका छन् । यसल ेलागू 

गररएका चवचिन्न प्रचतबन्धहरूका साथसाथ ै बैंकहरूलाई मौजुिा तथा नयााँ 

ग्राहकहरूका लाचग अि कडा ग्राहक पचहिान तथा जााँि (Customer Due 

Diligence, CDD) प्रदिया सचहत समग्र रूपमा चतनीहरूको सम्पचि शुद्धीकरण 

चनवारण तथा आतङ्कवािी दियाकलापहरूमा चविीय लगानी चनवारण (Anti-

Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, AML/CFT) लाई 

वृचद्ध गनष प्रोत्साचहत गरेको छ । त्यसलैे, पााँि वा िश वर्ष पचहलेको तुलनामा अचहल े

खाता खोल्न ेप्रदिया वास्तवम ैअचधक जरिल छ र यसमा लामो समय लाग्न सक्छ । 

 

स्थानीय शतषहरू बाहके, केही बैंकहरूले चतनीहरूका मुख्य कायाषलय वा चविशेी 

प्राचधकरणहरूद्वारा पाररत शतष वा मापिण्डहरूलाई पालना गनष पचन आवश्यक हुन्छ 

। त्यसकारण ती बैंकहरूको खाता खोल्ने शतषहरू फरक-फरक हुन सके्नछन् । यदि 
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तपाईंले बैंक खाता खोल्न िाहनुहुन्छ िने आफ्ना आवश्यकताहरूसाँग मले खाने 

सेवाहरू बीिमा तुलना गरेर छनौि गनष धरैे बैंकहरूमा गएर बुझ्िा उचित हुन्छ । यस 

कागजातको उद्देश्य हङकङमा ग्राहकहरूको सन्ििषका लाचग खाता खोल्न े र 

व्यवस्थापन गने केही जानकारी तथा सुिावहरू प्रिान गनुष हो । 

 

यदि खाता खोल्न,े व्यवस्थापन गने वा खाताको चववरणलाई अद्यावचधक गने बारेमा 

तपाईंका कुनै पचन राय वा प्रश्नहरू छन् िने कृपया HKMA लाई सम्पकष  गनुषहोस् ।  

इमेल: accountopening@hkma.gov.hk 

 

 

1. खाता खोल्न ेप्रदिया 

 

बैंकहरूल ेबैंक खाता खोल्नुअचि ग्राहकहरूको पषृ्ठिूचम र आवश्यकताहरू बुझ्नका 

लाचग CDD लागू गनष आवश्यक हुन्छ । यसल ेबैंकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई 

उपयुक्त बैंदकङ सेवाहरू प्रिान गनषमा मद्दत गछष । ग्राहकल ेबैंकद्वारा CDD प्रदिया 

लागू गनषका लाचग बैंकलाई पयाषप्त जानकारी दिएका छन् दक छैनन् िन्न ेआधारमा 

खाता खोल्न ेप्रदिया सामान्य अवस्थाहरूमा केही दिनचित्रै पूरा गनष सदकन्छ । 

 

 

व्यचक्तगत ग्राहकहरू 
कपोरेि (संस्थागत) ग्राहकहरू 

(अचग्रम रूपमा अनलाइन/फोनबाि 

सोधपुछ/अपोइन्िमेन्ि चलनका लाचग 

सम्पकष  गनष सल्लाह दिइन्छ) 

mailto:accountopening@hkma.gov.hk
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सब ैआवश्यक कागजातहरूलाई जम्मा गनुषहोस ् र शाखामा चसध ैवा 

इन्िरनेि/मोबाइल एचललकेसनहरू माफष त आवेिनहरू बुिाउनुहोस ्।  

बैंकद्वारा आन्तररक स्वीकृचत 

थप कागजात/जानकारी बुिाउनुहोस् (यदि आवश्यक परेमा) 

बैंकद्वारा खाता खोल्ने आवेिन नचतजाको सूिना 

 

 

2. आवश्यक पन ेचववरण 

 

अन्य चविीय केन्रहरूमा जस्तै, हरेक बैंकहरूल ेआफ्ना व्यावसाचयक रणनीचतहरू 

र जोचखमका मूल्याङ्कनहरू अनुसार नीचतहरू बनाउने हुाँिा हङकङमा बैंकहरूसाँग 

खाता खोल्नका लाचग आवश्यक पने चववरणको समान जााँिसूिी (िेकचलस्ि) छैन 

। यसका अचतररक्त, स्थानीय शतषहरू बाहके, केही बैंकहरूले चतनीहरूको मुख्य 

कायाषलय वा चविशेी प्राचधकरणहरूद्वारा अचनवायष रूपमा पालना गनष बनाइएका 

शतष वा मापिण्डहरूलाई पालना गनुषपने आवश्यक हुन्छ । त्यसैल,े यी बैंकहरूको 

खाता खोल्नका लाचग आवश्यक पने जानकारीहरू फरक-फरक हुन सके्नछन् । 

 

सामान्यतया, व्यचक्तगत वा कपोरेि बैंक खाताहरूको आवेिन प्रदकयालाई अगाचड 

बढाउाँिा बैंकहरूल ेचनम्न जानकारी माग्न वा सम्बचन्धत कागजातहरूको सक्कल प्रचत 

माग्न सके्नछन् । 
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(a) व्यचक्तगत ग्राहकहरू:  

(i) पचहिान खुल्ने कागजातहरू, उिाहरणका लाचग:  

(A) पररियपत्र 

(B) यात्रासम्बन्धी कागजात (ट्रािल डकुमेन्ि) 

(ii) आवासीय ठेगानाको प्रमाणसम्बन्धी जानकारी: 

शंका चनवारणका लाचग केही चनचित पररचस्थचतहरूमा बैंकहरूलाई अन्य 

प्रयोजनहरू (उिाहरणका लाचग, समूहसम्बन्धी शतषहरू, अन्य स्थानीय 

वा चविशेी कानुनी तथा चनयामक शतषहरू) का लाचग ग्राहकहरूबाि 

आवासीय ठेगानाको प्रमाणीकरण (सङ्कचलत कागजातहरूको सबैिन्िा 

माचथ) आवश्यक पनष सके्नछ । त्यस्तो पररचस्थचतहरूमा, बैंकहरूल े

ठेगानाको प्रमाचणकरण आवश्यक पनुषका कारणहरू ग्राहकहरूलाई स्पष्ट 

रूपमा बताउनुपछष ।  

 

कृपया ध्यान दिनहुोस ् दक खाता खोल्नका लाचग माचथ दिइएको आवश्यक 

जानकारी केवल सन्ििषका लाचग मात्रै हो । वास्तचवक पररचस्थचतहरू (जस्तै दक 

आवेिकहरूको पषृ्ठिचूम, अनरुोध गररएका बैंदकङ सवेाहरू, आदि) र चतनीहरूको 

जोचखम मलू्याङ्कनहरू अनसुार आविेकहरूल ेबैंकहरूलाई अन्य प्रकारका वा थप 

जानकारी तथा कागजातहरू, उिाहरणका लाचग, Foreign Account Tax 
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Compliance Act (FATCA) र Automatic Exchange of Financial 

Account Information (AEOI) सम्बन्धी जानकारी र कागजातहरू आदि 

बिुाउन आवश्यक गराउन सके्नछ । ग्राहकहरूल ेआवश्यक जानकारीका बारेमा 

बझु्नका लाचग सम्बचन्धत बैंकहरूलाई सम्पकष  गनष वा चतनीहरूको वबेसाइिहरू हनेष 

सक्छन् । 

 

(b) कपोरेि ग्राहकहरू:  

(i) संस्थाको पचहिान खुल्ने कागजातहरू, उिाहरणका लाचग:  

(A) संस्थाको िताष प्रमाणपत्र  

(B) कम्पनी रचजस्ट्रीबाि जारी वा कम्पनीको ररपोिष 

(C) पिावचधको प्रमाणपत्र 

(D) कानुनी रूपमा सही चस्थचत रहकेो जनाउने प्रमाणपत्र 

(E) िताषको रेकडष 

(F) सािेिारी सम्िौताको कागजात वा 

(G) चवधानसम्बन्धी कागजात 

(ii) िताष गररएको कायाषलय तथा व्यवसायको मखु्य स्थानसम्बन्धी 

जानकारी (यदि िताष गररएको कायाषलयको ठेगानािन्िा फरक िएमा) 

(iii) लाि प्राप्त गने माचलक(हरू) को जानकारी, उिाहरणका लाचग: 

(A) लाि प्राप्त गने (हरू) को पचहिान खुल्ने कागजात 
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(B) कम्पनीको स्वाचमत्व तथा चनयन्त्रण सरंिनाको चववरण 

(iv) खाताको उद्देश्य तथा अचिप्रेररत प्रकृचत, उिाहरणका लाचग: 

(A) खाताको प्रयोजन 

(B) खाताका अपेचित दियाकलापहरू 

(C) व्यवसायको प्रकृचत तथा सञ्चालन प्रदिया 

(v) ग्राहकको तफष बाि काम गने व्यचक्तको जानकारी, उिाहरणका लाचग: 

(A) ग्राहकको तफष बाि काम गने व्यचक्तको पचहिान खुल्ने 

कागजात 

(B) उक्त व्यचक्तलाई अचधकार प्रिान गररएको कागजात 

 

कृपया ध्यान दिनहुोस ् दक खाता खोल्नका लाचग माचथ दिइएको आवश्यक 

जानकारी केवल सन्ििषका लाचग मात्रै हो । वास्तचवक पररचस्थचतहरू (जस्तै दक 

आवेिकहरूको पषृ्ठिचूम, अनरुोध गररएका बैंदकङ सवेाहरू, आदि) र चतनीहरूको 

जोचखम मलू्याङ्कनहरू अनसुार आविेकहरूल ेबैंकहरूलाई अन्य प्रकारका वा थप 

जानकारी तथा कागजातहरू, उिाहरणका लाचग, Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) र Automatic Exchange of Financial 

Account Information (AEOI) सम्बनजानकारी र कागजातहरू आदि 

बिुाउन आवश्यक गराउन सके्नछ । ग्राहकहरूल ेआवश्यक जानकारीका बारेमा 
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बझु्नका लाचग सम्बचन्धत बैंकहरूलाई सम्पकष  गनष वा चतनीहरूको वबेसाइिहरू हनेष 

सक्छन् ।  

 

 

3. यदि आवेिनलाई अस्वीकृत गररयो िन ेके हुन्छ ? 

(a) सामान्यतया, बैंकहरूल े खाता खोल्ने आवेिनहरूलाई अस्वीकार गिाष 

कारणहरू उपलब्ध गराउनुपछष । यसका अचतररक्त, बैंकहरूल े असफल 

आवेिनहरूका लाचग पुनरावलोकन संयन्त्र स्थापना गरेका हुन्छन् । अस्वीकृत 

आवेिकहरूल ेसम्बचन्धत बैंकहरूलाई आफ्नो खाता खोल्न ेआवेिनहरूलाई 

पुनः जााँि गनषका लाचग अनुरोध गनष सक्छन् । 

(b) खाता खोल्नका लाचग अको बैंकमा जानुहोस ्। कृपया बैंकहरूको सम्पकष  

चववरण हनुेषहोस ्।  

(c) रिलपणीहरू दिन वा सोधपुछ गनषका लाचग HKMA (इमेल: 

accountopening@hkma.gov.hk) लाई सम्पकष  गनुषहोस ्।  

 

4. खाताको चववरण अद्यावचधक गन े

 

खाता खोल्न ेआवेिनहरूको प्रदियालाई अगाचड बढाउाँिा CDD प्रदिया लागू 

गनुषका साथै AML/CFT सम्बन्धी अन्तराषचिय मापिण्डहरू अनुसार, बैंकहरूले 

चनयचमत रूपमा मौजुिा ग्राहकहरूको जानकारी पुनरावलोकन र अद्यावचधक गनष 

https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/what-if-the-application-is-rejected/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/contact-details-of-banks/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/account-opening/contact-details-of-banks/
mailto:accountopening@hkma.gov.hk
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आवश्यक हुन्छ । पुनरावलोकनको सङ्ख्या र सीमा सम्बचन्धत ग्राहकहरूको 

जोचखम प्रोफाइलमा चनिषर हुनेछ । तसथष, बैंक खाताहरू वर्ौिचेख कायम गररएको 

िएतापचन तपाईंले बैंकहरूबाि तपाईंल े ग्राहक जानकारी वा खाताको 

दियाकलापहरू अद्यावचधक गने सम्बन्धमा पत्रहरू प्राप्त गनष सकु्नहुनेछ । तथाचप, 

बैंकहरूल े ग्राहकहरूलाई यस प्रदियामा सहयोग गने प्रयास गनुषपछष । यदि 

बैंकहरूल े अनुरोध गरेको जानकारी पूरा गनष ग्राहकहरूलाई करठनाइ िएमा 

उनीहरूले छलफल गनषका लाचग बैंकलाई फोन गनष सक्छन् । 

 

अद्यावचधक गररएको जानकारीले बैंकहरूलाई ग्राहकहरूलाई जालसाजीको 

जोचखम र चविीय अपराधबाि सुरिा गनषमा मद्दतको साथसाथ ै बैंकहरूलाई 

ग्राहकहरूका आवश्यकताहरूलाई राम्ररी बुझ्न र सबिैन्िा उपयुक्त सवेा तथा 

उत्पािनहरू प्रिान गनषमा मद्दत गछष । 

 

5. बैंकहरूल ेगनष नहुन ेकुराहरू....  

 

1. CDD उपायहरूलाई सञ्चालन गिाष बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसाँग अनुचित 

अनुरोधहरू गनुषहुाँिनै जुन जोचखम मलू्याङ्कनमा औचित्यपूणष हुाँिनैन् वा 

अप्रासंचगक हुन्छन् । यसमा चनम्न कुराहरू पनष सके्नछन्, उिाहरणका लाचग: 

(a) खाता खोल्ने समयमा चविशेी कपोरेिका सब ैचनिशेक तथा लाि प्राप्त गने 

माचलकहरूलाई उपचस्थत हुन आवश्यक बनाउनु; 
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(b) हङकङमा प्रमाणकद्वारा चविशेी कपोरेिका सब ैकागजातहरूलाई प्रमाचणत 

गनष अचनवायष गराउनु; 

(c) िखषरै स्थापना गररएको कम्पनीलाई लामो समयिचेख स्थाचपत कम्पनीलाई 

जस्तै चवगतका वर्षहरूको चवस्तृत कायष वा उपलचब्धको अचिलखे (ट्र्याक 

रेकडष), व्यवसाय योजना र राजस्व प्रिेपणहरू माग गनुष; 

(d) व्यावसाचयक नमुना वा सञ्चालनको तररकालाई ध्यान नदिइकन सब ैचविशेी 

कपोरेिहरूबाि हङकङ व्यावसाचयक िताषको प्रमाणपत्र वा हङकङमै 

कायाषलय िएको प्रमाणको अपेिा गनुष; 

(e) प्रिान गररएको सेवा (उिाहरणका लाचग, MPF खाता, थोरै ब्यालने्स 

िएको आधारिूत बैंदकङ सेवाहरू) को प्रकार वा सम्बन्धले ल्याउन सके्न 

जोचखममाचथ चविारै नगरी धनको श्रोतका बारेमा अत्यचधक वा अचत 

चवस्तृत जानकारी माग्नु जसका लाचग कचहलेकाही ाँ िशकौं पछाचड जानुपने 

हुन सक्छ जुन ग्राहकका लाचग उपलब्ध गराउन करठन वा असम्िव हुन्छ; र 

(f) अपेचित वा वास्तचवक चबिी कारोबार जस्ता अनुचित उच्च मापिण्डहरूका 

आधारमा खाता खोल्न अस्वीकार गनुष । 

2. बैंकहरूल ेपचन बैंकको खाता खोल्नका लाचग सम्पचि व्यवस्थापन लगानी वा 

बीमा उत्पािनहरू खररि गनुषपने वा सुरुमै ठूलो रकम चडपोचजि गनुषपने 

कायषलाई शतषको रूपमा राख्नुहुाँिनै वा यी दियाकलापहरूलाई बैंक खाताहरू 
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खोल्न ेसफलताको सम्िावना वा खाताहरू खोल्िा लाग्न ेप्रदियागत समयसाँग 

जोड्नुहुाँिनै । 

 

6. HKMA को िचूमका 

 

HKMA ल े केही कपोरेि ग्राहकहरूद्वारा सामना गररएको खाता खोल्नसेाँग 

सम्बचन्धत समस्याहरूलाई समाधान गनषका लाचग चवचिन्न किमहरू िालकेो छ । 

हाम्रो लक्ष्य िनेको हङकङमा मजबुत AML/CFT व्यवस्था बनाइराख्न ेहो जसल े

वैध व्यवसायी तथा आम नागररकहरूद्वारा आधारिूत बैंदकङ सेवाहरूको पहुाँिलाई 

कमजोर बनाउाँिनै । 

 

(a) के हङकङमा खाता खोल्न ेसमस्या व्याप्त छ ? 

 

HKMA द्वारा सङ्कचलत रिलपणीहरू तथा जानकारीका आधारमा, चविशेी साना 

तथा मिौला उद्यमहरू (SMEs) र िखषरै स्थापना गररएका कम्पनीहरूल ेबैंक 

खाताहरू खोल्न सामना गरेका करठनाइहरू उद्योग-व्यापी समस्याको रूपमा िखेा 

पिनै । यो समस्या सामान्यतया बैंक खाता खोल्न खोचजरहकेा धेरै कम्पनीहरूका 

लाचग पचहलो रोजाइ रहकेा एक वा िईु अन्तराषचिय बैंकहरूमा छ । HKMA ले 

सेलिेम्बर 2016 मा सब ैबैंकहरूलाई “De-risking and Financial Inclusion” 

बारेमा पररपत्र जारी गररसकेपचछ यस अवस्थामा केही सुधार आएको छ । 

 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
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(b) खाता खोल्न ेसमस्यालाई सम्बोधन गनषका लाचग HKMA ल ेके गरेको छ ? 

 

HKMA ल ेबैंक खाताहरू खोल्न ेकरठनाइहरूसाँग सम्बचन्धत समस्यालाई ठूलो 

महत्वका साथ हछेष र चनम्न कुराहरू सचहतका चवचिन्न फलोअप कायषहरूलाई सुरु 

गरेको छ:  

(i) हामीले बैंक खाताहरू खोल्ने करठनाइहरूसाँग सम्बचन्धत पररचस्थचतका बारेमा 

गचहराइ तथा पूणष रूपमा बुझ्न, चवचशष्ट ििनाहरूका बारेमा चवस्तृत चववरण 

सङ्कलन गनषका लाचग चवचिन्न चविशेी तथा स्थानीय वाचणज्य सङ्ि र SME 

सङ्िहरू लगायत चवचिन्न सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गरेका छौं र त्यसै 

अनुरूप उक्त ििनाहरूका बारेमा बैंकहरूसाँग फलोअप गरररहकेा छौं । 

(ii) HKMA ले 8 सेलिेम्बर 2016 मा सब ैबैंकहरूल ेखाता खोल्न ेआवेिनहरू र 

मौजुिा ग्राहकहरूको ग्राहक पचहिान तथा जााँि प्रदियालाई कायाषन्वयन गिाष 

“जोचखममा आधाररत” अवधारणा अपनाउनुपछष िन्न ेकुरालाई “De-risking 

and Financial Inclusion” नामको पररपत्र जारी गरेर िोहोराएको चथयो 

। बैंकहरूले पचन चनम्न कुराहरू सचहत सब ै मौजुिा तथा सम्िाचवत 

ग्राहकहरूलाई उचित र चनस्पि व्यवहार सुचनचित गनुषपछष:  

(A) CDD प्रदियाका लाचग आवश्यक जानकारी तथा कागजातहरूका 

बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लखे गरेर, माग गररएको जानकारीको 

औचित्यलाई व्याख्या गरेर र CDD प्रदियालाई पूरा गनष किम िाल्न 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
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वा चवकल्पहरू उपलब्ध गराउन ग्राहकहरूलाई सहायता गरेर र असफल 

आवेिकहरूका लाचग पुनरावलोकन सयन्त्रका बारेमा जानकारी दिएर 

खाता खोल्न ेर CDD प्रदियाको पारिर्शषतालाई वृचद्ध गने;  

(B) ग्राहकहरूसाँगको प्रिावकारी सञ्चारलाई कायम राख्न,े उिाहरणका 

लाचग, ग्राहकहरूको आवेिनहरूको प्रगचतका बारेमा अन्तररम 

अपडिेहरू, समयमा नै उनीहरूको आवेिनको नचतजाको जानकारी र 

यदि आवेिन अस्वीकृत िएको छ अस्वीकार गररनुको उचित कारण 

ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएर; र  

(C) प्रासंचगक उपायहरूको चनरन्तर कायाषन्वयनलाई सुचनचित गनषका 

लाचग आफ्ना अग्रपंचक्तका कमषिारीहरूलाई पयाषप्त ताचलम प्रिान गने । 

(iii) HKMA ल े आम रूपमा गलत अथष लगाइएका CDD का केही 

आवश्यकताहरूका बारेमा बैंकहरूलाई स्पष्ट पानषका लाचग 29 सेलिेम्बर 2016 

र 25 मई 2017 मा “CDD का बारेमा प्राय: सोचधन ेप्रश्नहरू” जारी गरेको 

चथयो । यी प्राय: सोचधन े प्रश्नहरूलाई HKMA बाि प्राप्त रायहरू सचहत 

Hong Kong Association of Banks द्वारा तयार गररएको 

“Frequently Asked Questions in relation to AML/CFT” मा 

राचखएका छन् र यसलाई 31 अक्िोबर 2018 मा जारी गररएको चथयो (30 

सेलिेम्बर 2020 मा पचछल्लोपिक अद्यावचधक गररएको) । 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160929e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/banking-stability/aml-cft/FAQ_amlcft_feb_2021.pdf
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(iv) HKMA ल े Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist 

Financing (आचधकाररक संस्थाहरूका लाचग) सम्बन्धी चनिचेशकमा हालै 

व्यवस्था गररएको ठेगानाको प्रमाणीकरणसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई 

औपिाररक रूपमा अन्िाजी सन् 2018 मा हिाइनेछ िनेर बैंकहरूलाई 

जानकारी गराउनका लाचग 11 अक्िोबर 2017 मा Guideline on Anti-

Money Laundering and Counter-Terrorist Financing - 

Address Verification Requirements जारी गरेको चथयो । त्यसपचछ, 

चनिचेशकालाई अक्िोबर 2018 मा सशंोधन गररएको चथयो र बैंकहरूल े

ग्राहकहरूको ठेगानासम्बन्धी जानकारी मात्र सङ्कलन गनष आवश्यक हुन्छ । 

(v) HKMA तथा बैंदकङ उद्योगको संगरठत प्रयासहरूल,े ग्राहकको अनुिवलाई 

बढाउने लक्ष्य राखकेो िायडष खाता सेवाहरू – “Simple Bank Accounts” 

(वा “SBAs”) – केवल आधारिूत बैंदकङ सेवाहरू आवश्यक पने व्यावसाचयक 

ग्राहकहरूका लाचग अचतररक्त चवकल्प प्रिान गनष अचप्रल 2019 मा सुरु 

गररएको छ । सेवाको कायषिेत्र थोरै हुन ेिएकोले SBA हरूसाँग सम्बचन्धत 

जोचखमहरू तुलनात्मक रूपमा कम हुनेछन् र त्यसकारण खाता खोल्नका 

लाचग कम चवस्तृत CDD उपायहरू गनुषपने हुन्छ । 

(vi) HKMA ले खाता खोल्न ेर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रिलपणी तथा प्रश्नहरू 

हनेषका लाचग एक कायषिल गठन गरेको छ र सरोकारवालाहरूसाँग सञ्चार 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2017/20171011e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190412e1.pdf
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गनषका लाचग HKMA को वेबसाइिमा एक चवशेर् पेजको चनमाषण गररएको छ 

। 

(vii) SME हरू र जातीय अल्पसखं्यक ग्राहकहरूका लाचग 20 खुरा बैंकहरूको 

खाता खोल्ने प्रदियाहरूको ग्राहक इन्िरफेस पिमा केचन्रत रहरे सन् 2018 

मा चमस्ट्री शचपङ प्रोग्राम (MSP) को चजम्मेवारी चलन HKMA ल ेएक सवेा 

प्रिायकलाई संलग्न गराएको चथयो । MSP ल ेसवषसाधारणहरूको बीिमा 

बैंकहरूको सुधारका उपायहरू र अभ्यासहरूको प्रिावकाररताको आाँकलन 

गनष HKMA का सुपररविेण दियाकलापहरूको कायषलाई परूा गछष । HKMA 

ल े14 जून 2019 मा बैंदकङ उद्योगसाँग पचहिान गररएका अवलोकनहरूलाई 

सािा गनष र केही िेत्रहरूमा बैंकहरूद्वारा थप सधुारहरू आवश्यक रहकेो 

पररपत्र जारी गरेको चथयो । HKMA ल ेMSP को अवलोकनहरूका बारेमा 

सम्बचन्धत बैंकहरूसाँग फलोअप कायषलाई सुरु गरेको छ । 

(viii) 8 सेलिेम्बर 2016 मा जारी गररएको HKMA को पररपत्र “De-risking 

and Financial Inclusion” को सम्बन्धमा फलोअप कायषको चहस्साको 

रूपमा HKMA ल े SME हरूका ग्राहकहरूलाई ल्याउाँिा सन् 2017 तथा 

2018 का बीिमा AML/CFT उपायहरूको सम्बन्धमा बैंकहरूको 

कायाषन्वयनका बारेमा चवर्यगत समीिा गरेको चथयो । HKMA ल े14 जून 

2019 मा प्रमखु अवलोकनहरू तथा उद्योगसाँगको समीिाबाि पचहिान 

https://www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190614c1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2016/20160908e1.pdf
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गररएका राम्रा अभ्यासहरूलाई सािा गनषका लाचग पररपत्र जारी गरेको चथयो 

। 

(c) बैंकहरूल ेखाता खोल्िा “जोचखममा आधाररत” प्रदिया लाग ूगि ैछन ्िन्नकुो 

अथष के हुन्छ ? 

 

“जोचखममा आधाररत” िनेको बैंकहरूको सब ैग्राहकहरूको व्यचक्तगत जोचखमका 

स्तरहरूलाई उनीहरूको पृष्ठिूचम तथा पररचस्थचतहरूका आधारमा छुट्टाउनुपछष र 

सामान्य रूपमा स्वीकृचत प्रदियामा सब ैग्राहकहरूका लाचग “सबलैाई एकै खालका 

शतषहरू” रहकेो अवधारणा अपनाउनुिन्िा पचन समानुपाचतक जोचखम न्यूनीकरण 

गने र CDD उपायहरूलाई अपनाउनुपछष । 

 

राय वा प्रश्नहरू  

 

यदि खाता खोल्न,े व्यवस्थापन गने वा खाताको चववरणलाई अद्यावचधक गने बारेमा 

तपाईंका कुनै पचन राय वा प्रश्न छन् िने कृपया HKMA लाई सम्पकष  गनुषहोस् । 

 

इमेल: accountopening@hkma.gov.hk 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2019/20190614e2.pdf

