यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किणमा कुनै भिन्नता िएमा वा
बाझीएमा अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।
खाता खोल्ने सम्बन्धी उपयोगी जानकारी
खाता खोल्ने
हालैका वर्षहरूमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ), आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गने र कर
छली जस्ता अवैध क्रियाकलापहरूको सामना गनष अन्तराषत्तिय प्रयत्नहरूलार्ष हवािै वढार्एको छ । यसले
त्तवत्तिन्न लागू गररएको प्रत्ततबन्धहरूसँग त्तमलेर बैंकहरूलार्ष त्तवद्यमान र नयाँ ग्राहकहरूको पत्तहचान
पूणषरूपले झत्तल्कने गरी (कष्टमर ्ू डेत्तलगेन्स्  अ्ाषत CDD) गने प्रक्रिया सत्तहत सम्पत्ति शुद्धीकरण गने र
सामान्यरूपमा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गने त्तवरूद्धको कायषलार्ष सामना गनषका लात्तग झन्  कडा
बनाउनका लात्तग प्रेररत गरे को छ । तस्ष, पाँच वा दश वर्ष अगात्तडको तुलनामा अत्तहले खाता खोल्ने
प्रक्रिया वास्तवमै वढी जरिल िएको छ र लामो समयको आवश्यकता पदषछ ।
स््ानीय आवश्यकताहरूको अलावा, बाहेक, के ही बैंकहरूलाई उनीहरूको मुख्यालन वा र त्तवदेशी
त्तनकायहरूद्वारा पाररत आवश्यकता वा मापदण्डहरूको पालना गनष पत्तन आवश्यक हुन्छ । तस्ष यी
बैंकहरूको खाता खोल्ने शतष (आवश्यकता)हरू फरक हुनसक्छ । यक्रद तपाईंले बैंक खाता खोल्न चाहनुहुन्छ
िने, आफ्ना आवश्यकताहरूसँग मेल खाने सेवाहरू बीच तुलना गनष र छनौि गनष धेरै बैंकहरूमा गएर
बुझ्न फलदायी हुनेछ ।
तपाईंसँग खाता खोल्ने वा खाताको त्तववरण अद्यावत्तधक गने बारे मा कु नै राय वा त्तजज्ञासाहरू छन्  िने,
कृ पया HKMA लाई सम्पकष गनुह
ष ोस्  ।
र्मेल: accountopening@hkma.gov.hk
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1. खाता खोल्ने प्रक्रिया
खाताहरू खोल्नुिन्दा अगात्तड ग्राहकहरूको पृष्ठिूत्तम र आवश्यकताहरू बुझ्नको लात्तग बैंकलाई CDD
लागू गनुष आवश्यक हुन्छ । यसले बैंकलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई उपयुक्त बैंक्रकङ सेवाहरू उपलब्ध
गराउन मद्दत गदषछ । ग्राहकले बैंकद्वारा CDD प्रक्रिया लागू गनषको लात्तग बैंकलाई प्रयाषप्त जानकारी
उपलब्ध गराउनुिएको छ वा छैन िन्ने आधारमा, सामान्य अवस््ामा खाता खोल्ने प्रक्रिया के ही
क्रदनत्तित्र पूरा गनष सक्रकन्छ ।

व्यत्तक्तगत ग्राहक

कपोरे ि (सं्ागत) ग्राहक
(अनलार्न/ फोनबाि पत्तहले नै
सोधपूछ/अपोर्न्िमेन्ि राख्नको लात्तग सम्पकष
गनष सुझाव क्रदर्न्छ)

सम्पूणष आवश्यक कागजातहरू जम्मा गनुषहोस्  र शाखामा प्रत्यक्ष रूपमा वा र्न्िरनेि
माफष त आवेदनहरू पेश गनुषहोस् 
बैंकद्वारा आन्तररक स्वीकृ त्तत
्प कागजातहरू/जानकारी पेश गनुषहोस्  (आवश्यक िएमा )
बैंकद्वारा खाता खोल्ने आवेदनको नत्ततजाको सूचना

2. आवश्यक पने त्तववरण
अन्य त्तविीय के न्रहरूको जस्तै,

हरे क बैंकहरूले आफ्नो व्यावसात्तयक रणनीत्ततहरू र जोत्तखमको

मूल्याङ्कनहरूको अनुसार आफ्ना नीत्ततहरू तजूषमा गनेहुद
ं ा हङकङका बैंकहरूसँग खाता खोल्नको लात्तग
आवश्यक पने त्तववरणको समान जाँचसूची (चेकत्तलष्ट) छैन । यसको अत्ततररक्त स््ानीय आवश्यकताहरू
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बाहेक, के ही बैंकहरूलाई उनीहरूको मूख्यालहरू र त्तवदेशी त्तनकायहरूद्वारा अत्तनवायषरूपमा पालना
गनष बनार्एका आवश्यकता वा मापदण्डहरूको पालना गनुप
ष ने हुन्छ । तस्ष यी बैंकहरूको खाता खोल्ने
आवश्यकताहरू फरक हुनसक्छ ।
सामान्यरूपमा, व्यत्तक्तगत वा कपोरे ि बैंक खाताहरूको आवेदनहरूको कायषवाही

गदाष बैंकहरूले

त्तनम्नत्तलत्तखत जानकारी माग्न वा आवश्यक कागजातहरूको सक्कली प्रत्तत माग गनष सक्दछन्  ।
(a)

व्यत्तक्तगत ग्राहक:
(i) पत्तहचान खुल्ने कागजातहरू, उदाहरणका लात्तग:

(A) पररचय पत्र
(B) पासपोि वा ट्रािल डकु मेन्ि
(ii) ठे गानाको प्रमाण, उदाहरणको लात्तग:

(A) यूरित्तलरि कम्पनी (खानेपानी, त्तबजुली आदी) ले जारी गरे को त्तबल
(B) त्तविीय संस््ाद्वारा जारी गररएको स्िेिमेन्ि वा त्तचठी
(C) सरकारी त्तविाग वा त्तनकायको त्तचठी
(D) ग्राहकद्वारा उपलब्ध गरार्एको ठे गानामा खाता खोल्ने आवेदनको कायषवाही
चलाएको बैंकद्वारा पठार्एको पत्रको जवाफमा ग्राहकद्वारा उक्त पत्र बुझेको
िनी हस्ताक्षर गररएको पत्र
(E) आन्तररक राजस्व त्तविागद्वारा स्याम्प गररएको िेनेसी सम्झौता
(F) बैंक सन्तुष्ट हुने कु नै अन्य ठे गानाको प्रमाण
कृ पया मात्त् उल्लेख गररएको खाता खोल्नको लात्तग आवश्यक त्तववरणहरू जानकारीको लात्तग मात्र
िएको कु रामा ध्यान क्रदनुहोस्  । वास्तत्तवक पररत्तस््त्ततहरू (जस्तै आवेदकहरूको पृष्ठिूत्तम, अनुरोध गररएका
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बैंक्रकङ सेवाहरू, आक्रद) र त्ततनका जोत्तखमको मूल्याङ्कनको अनुसार, बैंकले आवेदकबाि अन्य वा ्प
जानकारी र कागजातहरू जस्तै Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) र Automatic
Exchange of Financial Account Information (AEOI), आक्रदसँग सम्बत्तन्धत जानकारी र
कागजातहरू पेश गनष आग्रह गनष सक्छ । ग्राहकहरूले आवश्यक जानकारीको लात्तग जाँच गनष सम्बत्तन्धत
बैंकहरूलाई सम्पकष गनष वा त्ततनीहरूको वेबसार्िवाि ्ाहा पाउन सक्छन्  ।
(b)

कपोरे ि ग्राहक:
(i) संस््ाको पत्तहचान खुल्ने कागजातहरू, उदाहरणका लात्तग:

(A) कम्पनीको दताष प्रमाणपत्र
(B) कम्पनी रत्तजस्ट्रीबाि जारी का कम्पनीको ररपोिष
(C) कम्पनीको प्रवन्धनपत्र र त्तनयमावली
(ii) लािकारी मात्तलक(हरू) को जानकारी, उदाहरणको लात्तग:

(A) त्तहतग्राही (बेनेक्रफशरी) मात्तलक(हरू)को पत्तहचान खुल्ने कागजात
(iii) कम्पनीको स्वात्तमत्व र त्तनयन्त्रण ढाँचाको य्ा्ष त्तववरण खाताको प्रयोजन र अत्तिप्रेररत

प्रकृ त्तत, उदाहरणका लात्तग:
(A) खाताको प्रयोजन
(B) अपेत्तक्षत खाताको क्रियाकलापहरू
(C) व्यावसात्तयक प्रकृ त्तत र सञ्चालनको प्रक्रिया
(iv) ग्राहकको सट्टामा कायष गने व्यत्तक्तको सूचना, उदाहरणका लात्तग:

(A) ग्राहकको तफष वाि कायष गने व्यत्तक्तको पत्तहचान खुल्ने कागजात
(B) उक्त व्यत्तक्तले अत्तधकार प्राप्त गरे को कागजात
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कृ पया मात्त् उल्लेख गररएको खाता खोल्नको लात्तग आवश्यक त्तववरण जानकारीको लात्तग मात्र हो
िन्ने ध्यान क्रदनुहोस्  । वास्तत्तवक पररत्तस््त्ततहरू (जस्तै आवेदकहरूको पृष्ठिूत्तम, अनुरोध गररएका बैंक्रकङ
सेवाहरू, आक्रद) र त्ततनका जोत्तखमको मूल्याङ्कनको अनुसार, बैंकलाई आवेदकले अन्य प्रकारका वा ्प
जानकारी र कागजातहरू जस्तै Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) र
Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI), आक्रदसँग सम्बत्तन्धत
जानकारी र कागजातहरू पेश गनष आवश्यक हुन्छ । ग्राहकहरूले आवश्यक जानकारीको लात्तग सम्बत्तन्धत
बैंकहरूलाई सम्पकष गनष वा त्ततनीहरूको वेबसार्िहरूमा जान सक्छन्  ।

3. आवेदन अस्वीकार गररयो िने के हुन्छ?
(a)

सामान्यरूपमा, बैंकहरूले खाता खोल्ने आवेदनहरू अस्वीकार गदाष

कारणहरू उपलब्ध

गराउनुपछष । यसका अत्ततररक्त, असफल आवेदकहरूको लात्तग बैंकहरूले पुनरावलोकन संयन्त्रको
स््ापना गरे का हुन्छन्  [to embed link] (अंग्रेजी र चार्त्तनजमा उपलब्ध बैंकहरूको सम्वद्ध
सम्पकष जानकारीको लात्तग त्तलङ्कमा त्तक्लक गनुषहोस् ) । अस्वीकृ त

आवेदकले सम्बत्तन्धत

बैंकहरूलाई आफ्नो खाता खोल्ने आवेदनलार्ष पुन-जाँच्न गनषको लात्तग अनुरोध गनष सक्नुहुन्छ ।
(b)

खाता खोल्नको लात्तग अको बैंकमा जानुहोस्  । कृ पया बैंकहरूको सम्पकष त्तववरणहरू हेनुषहोस्  [to

embed link] (अंग्रेजी र चार्त्तनजमा उपलब्ध बैंकहरूको सम्वद्ध सम्पकष जानकारीको लात्तग
त्तलङ्कमा त्तक्लक गनुषहोस् ) ।
(c)

रिप्पणीहरू वा सोधपूछ गनष HKMA (र्मेल:
accountopening@hkma.gov.hk) लाई सम्पकष गनुषहोस्  ।

5

4. खाताको त्तववरण अद्यावत्तधक गने
AML/CFT (सम्पत्ति शुद्धीकरण/आतंककारी क्रियाकलाप लगानी त्तवरूद्ध लड्ने) का अन्तराषत्तिय
मानदण्डहरू अनुसार, खाता खोल्ने त्तनवेदन मात्त् कायषवाही गदाष CDD प्रक्रिया लागू गनुषको अत्ततररक्त,
बैंकहरूले त्तनयत्तमतरूपमा त्तवद्यमान ग्राहकहरूको जानकारी समीक्षा र अद्यावत्तधक गनष आवश्यक हुन्छ
। पुनरावलोकनको संख्या र सीमा सम्बत्तन्धत ग्राहकहरूको जोत्तखमको प्रोफार्लमा िर पनेछ । तस्ष,
बैंक खाताहरू धेरै वर्षदेत्तख कायम रात्तखएको िए तापत्तन तपाईंले ग्राहक जानकारी वा खाता
क्रियाकलापहरू अद्यावत्तधक गनष सम्वन्धमा बैंकहरूबाि पत्रहरू प्राप्त गनष सक्नुहुन्छ । तैपत्तन , यस
प्रक्रियामा ग्राहकहरूलाई सहायता गनषको लात्तग बैंकहरूले प्रयत्न गनुषपछष । यक्रद बैंकहरूले अनुरोध गरे को
जानकारी पूरा गनष ग्राहकहरूलाई करठनार् िएमा , उनीहरूले छलफल गनषको लात्तग बैंकलाई फोन गनष
सक्छन्  ।
अद्यावत्तधक जानकारीले बैंकहरूलाई ग्राहकहरूलाई जालसाजीको जोत्तखम र त्तविीय अपराधबाि सुरक्षा
गनषको लात्तग मद्दतको सा्सा्ै यसले बैंकहरूलाई ग्राहकहरूको आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न र
एकदमै उपयुक्त सेवा त्ा प्रडक्ि उपलब्ध गराउन पत्तन मद्दत गदषछ ।

5. बैंकहरूले त्तनम्नत्तलत्तखत कु राहरू गनुहु
ष द
ँ ैन...
CDD प्रक्रियालाई सञ्चालन गदाष, बैंकहरूले जोत्तखम मूल्याङ्कनमा औत्तचत्यपूणष नहुने

वा

असमानुपात्ततक आग्रहहरू आफ्ना ग्राहकहरूसँग गनुष हुँदैन । यसमा त्तनम्न कु राहरू समावेश हुन
सक्छन् , उदाहरणका लात्तग:
(a) त्तवदेशी कापोरे िका सम्पूणष त्तनदेशकहरू र त्तहतग्राही मात्तलकहरू खाता खोल्ने बेलामा सवै
उपत्तस््त हुन आवश्यक बनाउनु ;
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(b) त्तवदेशी कापोरे िका सम्पूणष कागजातहरू हङकङको प्रमाणकताषद्वारा प्रमात्तणत गराउन अत्तनवायष
बनाउने;
(c) िख्खरै स््ापना गरे को कम्पनीलार्ष , लामो समय देत्तख स््ात्तपत कम्पनीलार्ष जस्तै त्तवगतका
वर्षहरूको त्तवस्तृत कायष वा उपलत्तब्धको अत्तिलेख (ट्रयाक रे कडष), त्तवजनेस प्लान त्ा राजस्व
प्रक्षेपणहरू माग गनु;ष
(d) व्यावसात्तयक नमूना वा सञ्चालनको मोडललाई ध्यान नक्रदर्कन सम्पूणष त्तवदेशी कपोरे िहरूवाि
हङकङ व्यावसात्तयक दताषको प्रमाणपत्र वा हङकङमा कायाषलय िएको प्रमाणको अपेक्षा गनु;ष
(e) प्रस्ताव गररएको सेवा (जस्तै, MPF खाता, सानो ब्यालेन्ससत्तहतको आधारिूत बैंक्रकङ सेवा) को
प्रकार र सम्वन्धले ल्याउन सक्ने जोत्तखम मात्त् त्तवचारै नगरी, सम्पत्तिको स्रोतको अत्यात्तधक वा
अत्तत त्तवस्तृत जानकारी माग्नु जसका लात्तग कत्तहलेकाही ँ दशकौं पछाडी जानुपने हुनसक्छ, जुन
जानकारी ग्राहकले उपलब्ध गराउन करठन वा असम्िव हुनुन्छ; र
(f)

अपेत्तक्षत वा वास्तत्तवक त्तबिी जस्ता अनुत्तचत उच्च मापदण्डहरूको आधारमा खाता खोल्न
अस्वीकार गनुष ।

6. HKMA को िूत्तमका
HKMA ले के ही कपोरे ि ग्राहकहरूले सामना गरे को खाता खोल्नेसँग सम्बत्तन्धत समस्यालार्ष सामना
गनषको लात्तग के ही कदमहर चालेको छ । हाम्रो उद्देश्य िनेको हङकङमा मजबुत AML/CFT व्यवस््ा
कायम राख्ने हो जसले वैध व्यवसायीहरू र साधारण नागररकहरूद्वारा आधारिूत बैंक्रकङ सेवाहरूको
पहुँचलार्ष कमजोर बनाउदैन ।
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(a) खाता खोल्ने समस्या हङकङमा व्याप्त छ ?
HKMA द्वारा संकत्तलत रिप्पणीहरू र जानकारीको आधारमा, त्तवदेशी साना र मझौला
र्न्िरप्रार्जेजहरू (SMEs) र िख्खरै शुरूवात गरे को कम्पनीहरूले बैंक खाता खोल्न समाना गरे को
करठनार्हरू उद्योग-व्यापी समस्याको रूपमा देखा पदैन । यो समस्या सामान्य रूपमा बैंक खाता
खोल्न खोत्तजरहेका धेरै कम्पनीहरूको लात्तग पत्तहलो रोजार्ष िएको एक वा दुई अन्तरात्तिय बैंकहरूमा
छ । HKMA ले सेप्िेम्बर 2016 मा सम्पूणष बैंकहरूको लात्तग “De-risking र Financial Inclusion”
बारे पररपत्र जारी गरे पत्तछ अवस््ामा के ही सुधार आएको छ ।

(b) खाता खोल्ने समस्यालाई सम्बोधन गनषको लात्तग HKMA ले के गरे को छ ?
HKMA ले बैंक खाता खोल्ने करठनार्हरूसँग सम्बत्तन्धत समस्यालाई ठू लो महत्त्वका सा् हेदछ
ष र
त्तनम्न कु राहरू सत्तहतको श्ृंखलाबद्ध फलो-अप कायषको प्रारम्ि गरे को छ :
(i)

हामीले बैंक खाता खोल्ने करठनार्हरूसँग सम्बत्तन्धत अवस््ाहरूको बारे मा गत्तहराईमा र पूणष
रूपमा बुझ्न, त्तवशेर् घिनाहरूको वारे मा त्तवस्तृत जानकारीहरू संकलन गनषका लात्तग त्तवत्तिन्न
प्रकारका त्तवदेशी र स््ानीय बात्तणज्य संघ (चेम्वर अफ कमसष) र SME एसोत्तसएसनहरू सत्तहत
त्तवत्तिन्न सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गरे का छौं र उक्त घिनाहरू त्यसै अनुरूप बैंकहरूसँग फलो
अप गरे काछौं ।

(ii)

HKMA ले 8 सेप्िेम्बर 2016 मा बैंकहरूले खाता खोल्ने आवेदनकहरू र त्तवद्यमान ग्राहकहरूको
ग्राहक पत्तहचान प्रक्रिया कायाषन्वयन गदाष “जोत्तखममा आधाररत” अवधारणा अपनाउनु पछष िनी
“De-risking and Financial Inclusion” नामको पररपत्र जारी गरी दोहोर्याएका त्त्यौं ।
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बैंकहरूले त्तनम्न कु राहरू सत्तहत सम्पूणष त्तवद्यमान र सम्िात्तवत ग्राहकहरूलाई उत्तचत र त्तनष्पक्ष
व्यवहार को सुत्तनत्तितता गनुप
ष छष :
(A) CDD प्रक्रियाको लात्तग आवश्यक जानकारी र कागजातको बारे मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे र,
आग्रह

गररएको जानकारीको औत्तचत्यलार्ष

व्याख्या गरे र, CDD प्रक्रियालार्ष पुरा गनष

कदमहरू चाल्न वा त्तवकल्पहरू उपलब्ध गराउन ग्राहकहरूलाई सहायता गरे र र असफल
आवेदकहरूको लात्तग पुनरावलोकन संयन्त्रको बारे मा जानकारी क्रदएर खाता खोल्ने र CDD
प्रक्रियाको पारदर्शषतालाई वृत्तद्ध गने;
(B) ग्राहकहरूसँगको प्रिावकारी संवादलार्ष कायम गने, उदाहरणका लात्तग ग्राहकहरूको
आवेदनहरूको प्रगत्ततको बारे मा अन्तररम आवत्तधक जानकारी, समयमानै उनीहरूको आवेदनको
नत्ततजाको जानकारी र

यक्रद आवेदन अस्वीकृ त िएको छ िने अस्वीकार गररनुको उत्तचत

कारण ग्राहकहरूलार्ष उपलब्ध गराएर ।
(iii) बैंकहरूले समानरूपमा सम्वद्ध उपायहरूको कायाषन्वयनलार्ष सुत्तनत्तित गनषको लात्तग आफ्ना
फ्रन्िलार्नका कमषचारीलाई पयाषप्त प्रत्तशक्षण पत्तन उपलब्ध गराउनुपछष ।
(iv) HKMA ले के ही आमरूपमा गलत अ्ष लगार्एको CDD को आवश्यकताहरू बैंकहरूसँग स्पष्ट
पानषको लात्तग 29 सेप्िेम्बर 2016 र 25 मे 2017 मा ्प CDD को बारे मा प्रायः सोत्तधने
प्रश्नहरू” जारी गरे को त्त्यो ।
(v)

हामीले खाता खोल्ने र खाताको जानकारी अद्यावत्तधक गदाष हुने करठनार्हरूसँग सम्बत्तन्धत
जनताका त्तवचारहरू र त्तजज्ञासाहरू हेनषका लात्तग एक कायषदल गठन

गरे का छौं र

सरोकारवालाहरूसँग सञ्चार गनषको लात्तग HKMA को वेबसार्िमा एक त्तवशेर् पेजको त्तवकास
गरे का छौं ।
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(vi) बैंकहरूको ग्राहकहरूसँगको सञ्चारलार्ष अत्तिवृत्तद्ध गनषको लात्तग ल्याएका उपयहको प्रिावकाररता
मापन र मूल्याङ्कन गनषको लात्तग HKMA ले त्तमस्ट्री शत्तपङ कायषिमहरूको आयोजन गनेछ र
बैंकहरूले कायाषन्वयन गने “जोत्तखममा आधाररत” अवधारणाको त्तनरीक्षण गनष त्तवर्यगत स््लगत
त्तनरीक्षण गनेछ ।

(c) बैंकहरूले खाता खोल्दा “जोत्तखममा-आधाररत ” प्रक्रिया पद्धत्तत लागू गदै छन्  िन्नुको अ्ष के हो ?
“जोत्तखममा आधाररत” िनेको बैंकहरूले सबै ग्राहकहरूको व्यत्तक्तगत

जोत्तखमका स्तरहरूलाई

उनीहरूको पृष्ठिूत्तम र अवस््ाहरूका आधारमा छु ट्टाउनु पदषछ र समानुपात्ततक जोत्तखम न्युत्तनकरण गने
र CDD प्रक्रियाहरू लागू गनुप
ष दषछ नक्रक “सबैलाई-एकै खालको आवश्यकता (“one-size-fits-all”)
को अवधारणा ।

राय वा त्तजज्ञासाहरू
तपाईंसँग खाता खोल्ने वा खाताको त्तववरण अद्यावत्तधक गने बारे मा कु नै राय वा त्तजज्ञासाहरू छन्  िने,
कृ पया HKMA लाई सम्पकष गनुह
ष ोस्  ।

र्मेल: accountopening@hkma.gov.hk
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