विधेमक सॊ खमय्

ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण कोषको स्थयऩनय य सञ्चयरन गने सम्फन्धभय
व्मिस्थय गना फनेको विधेमक

२०७२

व्मिस्थयवऩकय — सॊ सद सचचियरम
नसॊ हदयफयय, कयठभयडौं ।

उद्देश्म य कययण

सिासयधययणको ननऺेऩको सुयऺण य कजया रगयनीरयई सुयचऺत गयी

ु को आनथाक विकयसको
भुरक

नननभत्त फैंवकङ्ग तथय वित्तीम प्रणयरी प्रनतको

विश्वसनीमतय अनबिृवि गदै सिासयधययणको आनथाक वहतको

सॊ यऺण य सम्फिान

गनाको रयनग ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण कोषको स्थयऩनय य सञ्चयरन गने
सम्फन्धभय कयनूनी व्मिस्थय गना

आिश्मक बएकोरे प्रस्तुत विधे मक ऩेश गनुा

ऩये को हो ।
नभनत् २०७२।2।...
(डय. ययभशयण भहत)
अथा भन्री

विधे मकको प्रत्मयमोचजत व्मिस्थयऩन सम्फन्धी व्मिस्थय
नस.नॊ.

विधे मकको दपय

१.

१५(१)

२.

प्रत्मयमोचजत व्मिस्थयऩन अन्तगातको विषम

ननमभ/विननमभ

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय शुल्क सम्फन्धी

ननमभ

१५(२) य (४)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतयको प्रभयण–ऩरको ढयॉचय य त्मस्तो प्रभयण-

ननमभ

३.

२१(१) य (४)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको ियवषाक सुयऺण शुल्क सम्फन्धी

ननमभ

४.

२४

विशेष मोगदयन यकभ य त्मस्तो यकभ फुझयउने प्रकृमय सम्फन्धी

ननमभ

५.

३२(१)

दयिी ब ुक्तयनी प्रकृमयको रयनग आिश्मक ऩने ननऺेऩ सम्फन्धी विियणको

ननमभ

६.

३२(३)

दयिी ब ुक्तयनी ददने एजेण्ट छनौट गने सम्फन्धी

ननमभ

७.

३२(११)

दयिी ब ुक्तयनी सम्िन्धी थऩ व्मिस्थय सम्फन्धी

ननमभ

8.

३३

पेरय नऩये कय ननऺेऩकतयाको दयिी ब ुक्तयनी तथय शोधबनया प्रकृमय सम्फन्धी

ननमभ

९.

३७

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे तोवकएको अिनधनबर सुयऺण शुल्क तथय विरम्ि

ननमभ

10.

३८

कजया सुयऺण शुल्क य तत्सम्फन्धी दयिी ब ुक्तयनीको दयवमत्ि एिॊ ब ुक्तयनी

ननमभ

१1.

४३

रेखयऩयीऺण सनभनतको गठन सम्फन्धी

ननमभ

१२.

५०(१2)

प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको सेिय, शता, ऩयरयश्रनभक तथय अन्म सुविधय

ननमभ

ऩर प्रयप्त गने प्रकृमय य कयमाविनध सम्िन्धी

ढयॉचय सम्फन्धी

शुल्क निुझयए कोषरे दयिी ब ुक्तयनी नददने सम्फन्धी
प्रकृमय सम्फन्धी

सम्फन्धी
१3.

५३

कोषकय कभाचययी तथय विशेषऻको ननमुचक्त, ऩयरयश्रनभक तथय सेियको शता

ननमभ

14.

११(९) य (१०)

सनभनतको फैठक सम्फन्धी कयमाविनध एिॊ सदस्मको िैठक बत्तय तथय अन्म

विननमभ

सम्फन्धी

सुविधय सम्फन्धी
१5.

१३(२)

उऩसनभनतको कयभ, कताव्म, अनधकयय तथय सुविधय सम्फन्धी

विननमभ

१6.

२८(२)

विद्युतीम यचजष्टय सॊ चयरन सम्फन्धी

विननमभ

17.

68(२)

(क) ऺनतऩूनता प्रकृमय, दयिी ब ुक्तयनी तथय शोधबनया प्रकृमय सम्फन्धी,

विननमभ

(ख) रगयनी नीनत सम्फन्धी,
(ग) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे फुझयउनु ऩने ियवषाक सुयऺण शुल्क सम्फन्धी,
(घ) सदस्मतय प्रभयणऩर य सत्मतय प्रभयणीकयण विनध प्रकृमय सम्फन्धी,
(ङ) कोषको आनथाक, प्रशयसन तथय रेखय ऩयीऺण सम्फन्धी,
(च) सेिय तथय भयरसयभयन खरयद प्रकृमय सम्फन्धी,
(छ) एजेन्ट फैङ्क य वित्तीम नरचविडेटय सम्फन्धी,
(ज) कोषको सॊ गठनयत्भक ढयॉचय तथय कयमासम्ऩयदन सम्फन्धी,
(झ) कयमाऺभतय य चजम्भेिययीको अनधकयय प्रत्मयमोजन सम्फन्धी य
(ञ) कोषको कयमासम्ऩयदनकय रयनग आिश्मक ऩने अन्म विषम सम्फन्धी ।

ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण कोषको स्थयऩनय य सञ्चयरन गने सम्फन्धभय व्मिस्थय गना फनेको विधेमक
ु को आनथाक विकयसको नननभत्त फैं वकङ्ग तथय वित्तीम प्रणयरी
प्रस्तयिनय : सिासयधययणको ननऺेऩ य कजयाको सॊ यऺण गयी भुरक
प्रनतको विश्वसनीमतय अनबिृवि गना तथय सिासयधययणको आनथाक वहत सॊ यऺण य सम्फिान गनाको

रयनग ननऺेऩ तथय कजया

सुयऺण कोषको स्थयऩनय य सञ्चयरन गने सम्फन्धभय कयनूनी व्मिस्थय गना ियञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩयरको अन्तरयभ सॊ विधयन , २०६३ को धययय ८३ फभोचजभ व्मिस्थयवऩकय-सॊ सदको है नसमतभय सॊ विधयनसबयरे मो
ऐन फनयएको छ ।
ऩरयच्छे द – १
प्रययचम्बक
१.
२.

सॊ चऺप्त नयभ य प्रययम्ब: (१) मस ऐनको नयभ “ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण कोष ऐन, २०७२” यहेको छ ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रययम्ब हुनेछ ।

ऩरयबयषय : विषम िय प्रसङ्गरे अको अथा नरयगेभय मस ऐनभय,(क)
(ख)

“अध्मऺ” बन्नयरे सनभनतको अध्मऺ सम्झनु ऩछा ।
“कजया सुयऺण ” बन्नयरे कुनै ऩनन फैङ्क

िय वित्तीम सॊ स्थय

िय वित्तीम भध्मस्थतयको कयमा गने

सॊ स्थयरे प्रदयन गये को कजया सुयऺण सम्फन्धी कयमा सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे ऩशुधन सुयऺण
सभेतरयई जनयउॉछ ।
(ग)

“कोष” बन्नयरे दपय ३ फभोचजभ स्थयऩनय बएको ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण कोष सम्झनु
ऩछा ।

(घ)

“ग्रयह्य ननऺेऩ ” बन्नयरे मस ऐनरे तोकेकय प्रयकृनतक व्मचक्तको सफै प्रकययकय ननऺेऩरयई सम्झनु
ऩछा ।

(ङ)

“तेश्रो ऩऺ ननऺेऩ खयतय ” बन्नयरे फैङ्क तथय वित्तीम सॊ स्थयभय ननऺेऩ खयतय

बएको व्मचक्त ियहेक

रयबग्रयही तेश्रो ऩऺरे आपै िय उसको कयनूनी प्रनतनननधको दस्तखतभय

सञ्चयरन गये को खयतय

सम्झनु ऩछा ।
(च)

“तोवकएको िय तोवकए फभोचजभ ” बन्नयरे मस ऐन अन्तगात फनेको ननमभ िय विननमभभय
तोवकएको िय तोवकए फभोचजभ सम्झनु ऩछा ।

(छ)

“ननऺेऩ” बन्नयरे फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयको चल्ती

, फचत िय भुद्दती खयतयभय

जम्भय बएको

यकभरयई सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे नेऩयर ययष्ड फैङ्करे सभम सभमभय तोकेकय विनबन्न वित्तीम
उऩकयण भयपात फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे स्िीकयय गने अन्म यकभ सभेतरयई जनयउॉछ ।
(ज)

“ननऺेऩ खयतय ” बन्नयरे नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट इजयजतप्रयप्त फैङ्क

िय वित्तीम सॊ स्थयभय यहेको चल्ती ,

फचत िय भुद्दती खयतय सम्झनु ऩछा ।
(झ)

“ननऺेऩ यकभ ” बन्नयरे प्रयकृनतक व्मचक्तको ननऺेऩ
यकभ सम्झनु ऩछा ।

(ञ)

खयतय भय जुनसुकै भुद्रयभय जम्भय गरयएको

“फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थय ” बन्नयरे फैङ्क तथय वित्तीम सॊ स्थय सम्फन्धी

प्रचचरत कयनून फभोचजभ

इजयजत प्रयप्त ियचणज्म फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थय सम्झनु ऩछा ।
(ट)

“भन्रयरम” बन्नयरे नेऩयर सयकयय, अथा भन्रयरम सम्झनु ऩछा ।

(ठ)

“भूल्मयङ्कन नभनत” बन्नयरे मस ऐनभय तोवकए फभोचजभ सुयऺण गरयएको यकभको ियवषाक सुयऺण
शुल्क ियऩतको यकभ य शोधबनया गरयनु ऩने यकभको गणनय गने नभनत सम्झनु ऩछा ।

(ड)

“शोधबनया” बन्नयरे मस ऐनको अधीनभय यही कोषरे
ननऺेऩको ब ुक्तयनी सम्झनु ऩछा ।

(ढ)

तोके फभोचजभको सुयऺण गरयएको

“सदस्म” बन्नयरे सनभनतको सदस्म सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे अध्मऺ सभेतरयई जनयउॉछ ।
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(ण)

“सदस्म सॊ स्थय” बन्नयरे कोषरे तोकेको कजया सुयऺण गने सदस्मतय प्रयप्त गये कय फैङ्क िय वित्तीम
सॊ स्थय िय वित्तीम भध्मस्थतयको कयमा गने सॊ स्थय सम्झनु ऩछा।

(त)

“सनभनत” बन्नयरे दपय ८ फभोचजभ गदठत कोषको सञ्चयरक सनभनत सम्झनु ऩछा ।

(थ)

“सुयऺण शुल्क” बन्नयरे ननऺेऩ िय कजया सुयऺण गना कोषरयई फुझयउनु ऩने शुल्क सम्झनु ऩछा
य सो शब्दरे ननऺेऩभय फुझयउने विशेष मोगदयन सभेतरयई जनयउॉछ।

(द)

“सुयचऺत ननऺेऩ ” बन्नयरे दपय १९ फभोचजभ कोषरे मो ऐन अन्तगात सुयऺण गये को प्रयकृनतक
व्मचक्तको ननऺेऩ सम्झनु ऩछा ।

(ध)

“सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय” बन्नयरे मस ऐन फभोचजभ कोषरे सुयऺण प्रदयन गये को ननऺेऩ सॊ करन
गने फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थय सम्झनु ऩछा।

(न)

ु खयतय सञ्चयरन गने
“सुयचऺत ननऺेऩकतया ” बन्नयरे एवरै िय सॊ मक्त

ऩऺको है नसमतभय ब ुक्तयनी प्रयप्त गने प्रयकृनतक व्मचक्त सम्झनु ऩछा ।
(ऩ)

िय ननऺेऩ खयतयको तेस्रो

ु ननऺेऩ खयतय ” बन्नयरे फैं क िय वित्तीम सॊ स्थयभय दुई िय दुई बन्दय फढी व्मचक्तहरूको
“सॊ मक्त
ु दस्तखतफयट सञ्चयरन हुने खयतय सम्झनु ऩछा ।
सॊ मक्त

(प)

"वित्तीम नरविीडेशन" बन्नयरे नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट गरयने फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयको पयपययक
सम्फन्धी कयमारयई सम्झनु ऩछा ।
ऩरयच्छे द – २

कोषको स्थयऩनय, ऩूॉजी तथय कयभ, कताव्म य अनधकयय
३.

कोषको स्थयऩनय : (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको ननऺेऩ तथय सदस्म सॊ स्थयरे रगयनी गये को कजया सुयऺण
गना ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण कोष नयभको एउटय कोषको स्थयऩनय गरयएको छ।
(२) कोषको केन्द्रीम कयमयारम कयठभयडौं उऩत्मकयभय यहनेछ य कोषरे आिश्मकतय अनुसयय विनबन्न

स्थयनभय आफ्नो कयमयारम खोल्न सवनेछ ।
४.

सुयऺण सम्फन्धी विशेष व्मिस्थय

: नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट ननऺेऩ सॊ करन गना इजयजत प्रयप्त फैङ्क िय वित्तीम

सॊ स्थयहरुको ननऺेऩको सुयऺण मस ऐन फभोचजभ कोषरे भयर गनेछ ।
५.

कोष स्िशयनसत य सङ्गदठत सॊ स्थय हुने

: (१) कोष अविचच्छन्न उत्तययनधकययियरय एक स्िशयनसत

य सङ्गदठत

सॊ स्थयको रुऩभय यहनेछ ।

(२) कोषको कयभ कययफयहीको नननभत्त मसको एउटय छु ट्टै छयऩ हुनेछ ।

(३) कोषरे व्मचक्त सयह चर , अचर सम्ऩचत्त प्रयप्त गना , उऩबोग गना, फेचनफखन गना य बयडय िय नरजभय
नरन ददन सवनेछ ।
(४) कोषरे आफ्नो नयभफयट नयनरस उजुय गना य कोष उऩय ऩनन सोही नयभभय नयनरस उजुय रयग्न
सवनेछ ।
(५) कोषरे व्मचक्त सयह कययय गना य कययय फभोचजभको अनधकयय प्रमोग गना य दयवमत्ि ननियाह गना
सवनेछ ।
६.

ॉ ी दश अफा रुऩैमयॉ य च ुक्तय ऩूज
ॉ ी ऩयॉच अफा रुऩैमयॉ हुनेछ ।
कोषको ऩूॉजी : (१) कोषको अनधकृत ऩूज

ॉ ीभय नेऩयर सयकययको नब्फे प्रनतशत य नेऩयर ययष्ड फैङ्कको दश प्रनतशत शेमय
(२) कोषको च ुक्तय ऩूज

यहनेछ ।

ॉ ी फढयउन सवनेछ ।
(३) नेऩयर सयकययको स्िीकृनत नरई सनभनतरे आिश्मकतय अनुसयय कोषको ऩूज
ॉ ी नेऩयर सयकययरे तोकेको शता तथय प्रकृमय अनुसयय
(४) उऩदपय (१) फभोचजभ कोषको च ुक्तय ऩूज

च ुक्तय गरयनेछ ।
७.

कोषको कयभ, कताव्म य अनधकयय : मस ऐनभय अन्मर रेचखएको कयभ , कताव्म य अनधकययको अनतरयक्त कोषको
अन्म कयभ, कताव्म य अनधकयय दे हयम फभोचजभ हुनेछ :-
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(क)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय य सदस्म सॊ स्थयको ननऺेऩ सुयऺण गने य ननऺेऩकतयारयई शोधबनया ददने,

(ख)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय य

सदस्म सॊ स्थयफयट सयनय तथय भझौरयस्तयकय कृवष

, उद्योग, सेिय

व्मिसयम आदद ऺेरभय प्रियह गये को कजयाको सुयऺण गने ,
(ग)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय य सदस्म सॊ स्थयहरुरे

रघु वित्त य ऩशुधनको ऺेरभय गये को रगयनीको

सुयऺण गने,
(घ)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे प्रदयन गये को ननमयात कजयाहरूको सुयऺण गने , य

(ङ) कोषको उद्देश्म प्रयप्त गना आिश्मक अन्म कयमा गने ।
ऩरयच्छे द – ३
सञ्चयरक सनभनतको गठन, कयभ, कताब्म य अनधकयय सम्फन्धी व्मिस्थय
८

सनभनतको गठन : (१) कोषको उ द्देश्म प्रयनप्तको रयनग मो ऐन तथय मस ऐन अन्तगात फनेको ननमभ िय विननमभ
फभोचजभ कोषरे गनुा ऩने सम्ऩूणा कयभ कययियहीहरुको सञ्चयरन , ये खदे ख तथय प्रफन्ध गना एक सञ्चयरक सनभनत
गठन हुनेछ ।

(२) सनभनतभय दे हयमकय सदस्महरु यहनेछन् :-

ु ी गबनाय
नेऩयर सयकययरे तोकेको नेऩयर ययष्ड फैङ्कको डेऩट

– अध्मऺ

(ख)

सहसचचि, अथा भन्रयरम

– सदस्म

(ग)

सहसचचि, कयनून, न्मयम, सॊ विधयनसबय तथय सॊ सदीम भयनभरय भन्रयरम

– सदस्म

(घ)

कयमाकययी ननदे शक, नेऩयर ययष्ड फैङ्क

– सदस्म

(क)

(ङ)

फैङ्क तथय वित्तीम ऺेरभय कम्तीभय दश िषा अनधकृत

दितीमस्तयको ऩदभय कयमा गये को व्मचक्तहरुभध्मेफयट
भन्रयरमरे तोकेको िय भनोननत गये को व्मचक्त
(च)

चयटाडा एकयउण्टे ण्ट बई कम्तीभय दश िषाको रेखय सम्फन्धी

कयमा अनुबि प्रयप्त गये को व्मचक्त
िय भनोननत गये को व्मचक्त
(छ)

– सदस्म

हरूभध्मेफयट भन्रयरमरे तोकेको

प्रभुख कयमाकययी अनधकृत

– सदस्म
–सदस्म सचचि

(३) उऩदपय ( २) को खण्ड (ङ) य (च) फभोचजभको सदस्मको कयमाकयर चयय िषाको हुनेछ य

ननजहरुरयई अको एक कयमाकयरको रयनग ऩुन् भनोननत गना िय तोवन सवकनेछ ।

(४) उऩदपय (३) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन उऩदपय (२) को खण्ड (ङ) िय (च) फभोचजभ

भनोनीत िय तोवकएको

सदस्मको कयमासम्ऩयदन सन्तोषजनक नबएभय ननजरयई भन्रयरमरे ऩदफयट हटयउन

सवनेछ ।त्मसयी ऩदफयट हटयउनु अचघ ननजरयई सपयई ऩेश गने भनयनसफ भौकय ददनु ऩनेछ ।
९.

सदस्म ऩदको रयनग अमोग्मतय: दे हयमको कुनै व्मचक्त सदस्म ऩदको रयनग अमोग्म भयनननेछ :(क)
(ख)

कुनै ययजनीनतक दरको सदस्म बएको,

(ग)

तीस िषा उभेय नऩुगेको य ऩैंसठ्ठी िषा उभेय ऩूयय बएको,

(घ)

फहुरयएको िय भयननसक सन्तुरन ठीक नबएको,

(ङ)

सयहुको ऋृण नतना नसकी दयभयसयहीभय ऩये को,

(च)

नैनतक ऩतन दे चखने पौजदययी अनबमोगभय अदयरतफयट कसुयदयय ठहय बएको,

(छ)

कोषसॉग कुनै वकनसभको वित्तीम स्ियथा बएको,

(ज)

प्रचनरत कयनून फभोचजभ कयरोसूचीभय ऩये को,

(झ)
१०.

गैय नेऩयरी नयगरयक,

कुनै ऩनन सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय िय सदस्म सॊ स्थयभय कभाचययी बएको ।

सदस्मको ऩद रयक्त हुने अिस्थय : दे हयमको अिस्थयभय सदस्मको ऩद रयक्त बएको भयनननेछ :-
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(क)
(ख)

ननजको भृत्मु बएभय,

ननजरे कोष भयपात सदस्मको ऩदफयट ददएको ययजीनयभय स्िीकृत बएभय,

(ग)

ननज आपूरे प्रनतनननधत्ि गने ननकयम िय सॊ स्थयको सेियभय िहयर नयहेभय,

(घ)

ननज भनयनसफ कययण नफनय रगयतयय तीन ऩटक बन्दय फढी सनभनतको

फैठकभय सूचनय नददई

अनुऩचस्थत बएभय ।
११.

सनभनतको िैठक : (१) सनभनतको फैठक अध्मऺरे तोकेको नभनत, स्थयन य सभमभय फस्नेछ ।

(२) सनभनतको फैठक कम्तीभय भवहनयभय एकऩटक हुने गयी आिश्मकतय अनुसयय फस्नेछ ।

(३) कम्तीभय ऩच्चीस प्रनतशत सदस्मरे छरपरको विषम सूची सवहत फैठक फोरयउन नरचखत अनुयोध
गये भय अध्मऺरे सयत ददन नबर सनभनतको फैठक फोरयउनु ऩनेछ ।

(४) सनभनतको फैठकको अध्मऺतय अध्मऺरे गनेछ य ननजको अनुऩचस्थनतभय सदस्महरूरे आपूभध्मेफयट

छयनेको सदस्मरे सनभनतको फैठकको अध्मऺतय गनेछ ।
(५) सम्ऩूणा सदस्म सॊ खमयको ऩचयस प्रनतशतबन्दय फढी सदस्म उऩचस्थत बएभय सनभनतको फैठकको रयनग
गणऩूयक सॊ खमय ऩुगेको भयनननेछ ।

(६) सनभनतको फैठकभय फहुभतको ननणाम भयन्म हुनेछ य भत फययफय बएभय अध्मऺतय गने व्मचक्तरे

ननणयामक भत ददनेछ ।

(७) सनभनतको फैठकभय सदस्म सॊ स्थयहरुको प्रनतनननधरयई आिश्मकतय अनुसयय ऩमािेऺकको रुऩभय

आभन्रण गना सवकनेछ । सनभनतको फैठकभय आभचन्रत त्मस्तो प्रनतनननधरयई भत ददने अनधकयय हुने छै न ।
(८) सनभनतरे तोके फभोचजभ सनभनतको

चजम्भेिययी प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको हुनेछ ।

फैठकको ननणामऩुचस्तकय सुयचऺतसयथ ययख्ने

िय ययख्न रगयउने

(९) सनभनतको िैठक सम्फन्धी अन्म कयमाविनध सनभनत आपैरे ननधयायण गये फभोचजभ हुनेछ ।

१२.

हुनेछ ।

(१०) सदस्मको फैठक बत्तय तथय अन्म सुविधय भन्रयरमको स्िीकृनत नरई सनभनतरे तोके फभोचजभ

सनभनतको कयभ, कताव्म य अनधकयय : (१) मस ऐनभय अन्मर रेचखएको कयभ , कताव्म य अनधकययको अनतरयक्त
सनभनतको अन्म कयभ, कताव्म य अनधकयय दे हयम फभोचजभ हुनेछ :(क)

सुयचऺत ननऺेऩ य त्मस्तो ननऺेऩको शोधबनया सम्फन्धी नीनतगत ननणाम गने ,

(ख)

कोषको प्रशयसन , व्मिस्थयऩन, वित्तीम सम्ऩचत्तको रगयनी सम्फन्धी नीनतगत ननणाम य कोषको
वित्तीम स्रोतको रगयनी प्रत्मऺ रुऩभय गने िय गययउने,

(ग)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय प्रदयन गने िय सदस्मतयफयट हटयउने सम्फन्धभय ननणाम गने ,

(घ)

शोधबनया प्रकृमय सम्फन्धी ननणाम गने ,

(ङ)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयफयट सुयचऺत ननऺेऩभय प्रययम्बभय नरइने मोगदयन

, विशेष मोगदयन य

ियवषाक सुयऺण शुल्क सम्फन्धभय ननणाम नरने,
(च)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय तथय सदस्म

सॊ स्थयरे सुयऺण गये कय कजया

तथय ऩशुधन सुयऺण

कयमाक्रभको ऩुनययिरोकन य सुयऺण शुल्क विषमभय ननणाम नरने,
(छ)

सोधबनया नरने िय ददने सम्फन्धी आिश्मक ननणाम गने,

(ज) सुयचऺत
(झ) ऺनतऩूनता
(ञ) कोषको

सदस्म सॊ स्थयको अनुगभन तथय कययियही सम्फन्धभय ननणाम गने ,

ब ुक्तयनी प्रकृमय अन्तगात एजेन्सी फैङ्क छनौटकय भयऩदण्ड तथय आधययहरू तोवने ,

ॉ ी िृवि गना
च ुक्तय ऩूज

कजया तथय अनुदयन सम्फन्धी प्रस्तयि स्िीकृनतको रयनग नेऩयर

सयकयय सभऺ ऩेश गने ,
(ट) आिनधक रुऩभय ननऺेऩ सुयऺणको सीभय यकभ

, ननऺेऩ सुयऺण दयमयय य ननऺेऩ सुयऺणसॉग

सम्फचन्धत प्रस्तयि स्िीकृनतको रयनग नेऩयर सयकयय सभऺ ऩेश गने,

(ठ) कोषको आन्तरयक य ियह्य रेखय ऩयीऺणको प्रनतिेदन स्िीकृत गने
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,

(ड) कोषको आम

व्ममको विियण, सॊ गठनयत्भक ढयॉचय य कभाचययीहरूको तरि, बत्तय ननधयायण गने ,

(ढ) भध्मभ तथय दीघाकयरीन यणनीनतक विकयस मोजनय

, जनचेतनयभूरक कयमाक्रभ , ननऺेऩकतयाको

हक तथय सयोकययियरयहरूको सॊ यऺण सम्फन्धी प्रनतिेदन य सुझयिहरू ऩयरयत गने ,

(ण) सभयन उद्देश्म बएकय स्िदे शी तथय विदे शी सॊ स्थयहरुसॉग सूचनयको आदयन प्रदयन तथय
ऩययस्ऩरयकतयको आधययभय सहमोग य सम्झौतय गने तथय सो फभोचजभ कयमा गने ,

(त) कुनै ऩनन सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको रुऩयन्तयण

, प्रयनप्त तथय वित्तीम नरचविडेसन , नरचविडेसन य

खयये जीको प्रवक्रमयभय कोषको सहबयनगतय फयये ननणाम गने ,
(थ) वित्तीम सॊ कट तथय प्रणयरीगत जोचखभ योकथयभ य व्मिस्थयऩन गना फनयइने

आकचस्भक

मोजनयभय कोषको सहबयनगतयको विषमभय ननणाम गने , य
(द)
१३.

कोषको उद्देश्म ऩूनताकय रयनग आिश्मक ऩने अन्म कयमाहरु गने ।

उऩसनभनत गठन गना सवने: (१) सनभनतरे आिश्मकतय अनुसयय एक िय सोबन्दय फढी सदस्महरू सभेत यहने गयी
उऩसनभनत गठन गना सवनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभ गठन बएको उऩसनभनतको कयभ
तोके फभोचजभ हुनेछ ।

, कताव्म, अनधकयय तथय सुविधय सनभनतरे

ऩरयच्छे द – ४

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय, सुयचऺत ननऺेऩ य सुयऺण शुल्क सम्फन्धी व्मिस्थय
१४.

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय नरनु ऩने : नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट ईजयजतऩर प्रयप्त फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे मस
ऐन फभेचजभ कोषफयट सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको रुऩभय सदस्मतय प्रयप्त नगयी ननऺेऩ सम्फन्धी कययोफयय गनुा
हुदैन।

१५.

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय प्रयप्त गने कयमाविनध तथय प्रकृमय : (१) नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट इजयजतऩर प्रयप्त
फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय नरन तोवकए फभोचजभको शुल्क फुझयई कोषसभऺ
ननिेदन ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभको ननिेदन ऩये भय कोषरे आिश्मक छयनविन गयी

तोवकए फभोचजभको

ढयॉचयभय सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतयको प्रभयणऩर जययी गनेछ ।
(३) उऩदपय (२) फभोचजभको

सदस्मतयको प्रभयणऩर कसै रयई ऩनन हस्तयन्तयण गना तथय कुनै ऩनन

वकनसभरे ऩरयितान गना सवकने छै न ।
(४) नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट इजयजतऩर प्रयप्त फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतयको
१६.

प्रभयणऩर प्रयप्त गने कयमाविनध तथय अन्म प्रवक्रमय तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

जयनकययी ददनु ऩने : (१) नेऩयर ययष्ड फैङ्करे फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरयई इजयजतऩर प्रदयन ग ये भय सो को जयनकययी
कोषरयई ददनु ऩनेछ ।
(२) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट

प्रचचरत कयनून फभोचजभ

गयभ्ने, गयनबने िय अन्म

कययणफयट आफ्नो नयभ ऩरयितान गने सै ियचन्तक सहभनत प्रयप्त गये भय सो को जयनकययी कोषरयई ददनु ऩनेछ ।
१७.

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय कयमभ नयहने : (१) दे हयमकय अिस्थयभय

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय

कयमभ यहने छै न :(क) दयभयसयहीभय ऩये भय िय खयये ज बएभय िय
(ख)

वित्तीम नरचविडेशन बएभय,

कुनै एउटय सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय अको कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयसॉग गयनबएभय ।

(२) उऩदपय (१) को खण्ड (ख) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन
सॊ स्थयको नयभ यहने गयी सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय हरु एक आऩसभय गयनबएको
सॊ स्थयको सदस्मतय कयमभै यहनेछ ।
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अिस्थयभय त्मस्तो सुयचऺत सदस्म

(३) उऩदपय (१) फभोचजभ सदस्मतय कयमभ नयहेको अिस्थयभय सो को

सूचनय कोषरे ययवष्डम स्तयको

दै ननक ऩनरकय य आफ्नो िेिसयइटभय प्रकयशन गनेछ ।
१८.

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय गयनबएभय िय एकीकयण बएभय : (१) कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयसॉग अको एक िय सो बन्दय
फढी सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय गयनबई िय एकीकयण बई नयभ ऩरयितान गनुा ऩये भय त्मस्तो सॊ स्थयरे नमयॉ नयभ कयमभ
गना कोष सभऺ ननिेदन ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभ प्रयप्त ननिेदन उऩय कोषरे जयॉचफुझ गदया व्महोयय भनयनसफ दे चखएभय ऩ रयिनतात
नयभभय दपय १५ को उऩदपय (२) फभोचजभ सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय को सदस्मतय प्रभयणऩर प्रदयन गनुा ऩनेछ ।
कुनै एक सुयचऺत सदस्मको

नयभ यहने गयी सुयचऺत

सदस्म सॊ स्थय हरु गयनबएभय िय एकीकयण बएभय कयमभ

यहेको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको नयभ अनबरेख गनाकय रयनग कोष सभऺ ननिेदन ददएभय कोषरे
त्मस्तो सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको नयभ अनबरेख गयी

सोही फभोचजभ

गयनबएकय िय एकीकयण बएकय अन्म सुयचऺत सदस्म

सॊ स्थयको रगत कट्टय गरयददनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपय (१) फभोचजभ गयनबएय नमयॉ कयमभ हुन आएको

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे गयनबए ऩश्चयत

कयमभ बएको सुयऺण हुन सवने ननऺेऩकय आधययभय सुयऺण शुल्क फुझयउनु ऩनेछ ।

(४) कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय अको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयसॉग गयनबएभय त्मस्तो गयनबने सुयचऺत सदस्म

सॊ स्थयरे कोषरयई नतनुा, फुझयउनु ऩने सुयऺण शुल्क, जरयियनय िय अन्म जुनसुकै यकभ उऩदपय (१) फभोचजभ नमयॉ
कयमभ हुन आएको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे नतनु,ा फुझयउनु ऩनेछ ।
(५) फैङ्क तथय वित्तीम सॊ स्थय सम्फन्धी प्रचनरत कयनून फभोचजभ

गयभ्ने, गयनबने, विघटन िय एकीकयण

बएकय प्रत्मेक सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको ननऺेऩ कोषरयइ नरचखत जयनकययी गययएको नभनत दे चख तीन भवहनयसम्भ
अरग अरग रुऩभै सुयचऺत ययख्नु ऩनेछ ।
१९.

ननऺेऩ यकभको सुयऺण : (१) कोषरे

प्रत्मेक सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय खोनरएको प्रत्मेक

ननऺेऩ खयतयभय यहेको दुई रयख रुऩैमयॉ सम्भको ननऺेऩ सुयऺण गनेछ ।
(२) उऩदपय (१) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए

प्रयकृनतक व्मचक्तको

तयऩनन सनभनतको नसपयरय सभय नेऩयर सयकययरे

नेऩयर ययजऩरभय सूचनय प्रकयशन गयी ननऺेऩ सुयऺणको सीभयभय आिश्मक हेयपेय गना ियधय ऩुग्ने छै न ।

(३) सुयचऺत ननऺेऩ यकभको भूल्मयङ्कन गदया ननऺेऩ खयतयभय यहेको सयॉिय य सो भय आचजात ब्मयज सभेत

गणनय गरयनेछ ।

(४) सुयचऺत ननऺेऩ खयतय नेऩयरी भुद्रय िय अन्म कुनै विदे शी भुद्रयभय यहन सवनेछ ।

(५) कुनै एक सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय कुनै ऩनन ननऺेऩकतयारे एक बन्दय फढी ननऺेऩ खयतय सॊ चयरन

ु ननऺेऩ खयतयको वहस्सय बएभय िय तेश्रो ऩऺ रयबकययी ननऺेऩ खयतय बएभय सफै खयतयरयई
गये भय िय कुनै सॊ मक्त
सभवष्टकृत गयी एकै खयतय सयह भयन्मतय ददइनेछ ।

(६) वित्तीम नरचविडे शनभय गएको िय खयये जीभय ऩये कय कययणरे कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय

कयमभ नयहेको अिस्थयभय सभेत

वित्तीम नरविीडेशन िय खयये जीको

प्रकृमय अन्त्म नबएसम्भ सुयऺण गरयएको

ननऺेऩ सुयचऺत यहेको भयनननेछ ।
(७) स्िैचच्छक रुऩभय नरचविडे शनको घोषणय गने

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको हकभय सुयऺण गरयएको

ननऺेऩ सो नरचविडेशनको प्रकृमयको अन्त नबएसम्भ सुयचऺत यहनेछ ।
२०.

सुयचऺत बएको नभयननने : दपय १९ भय जुनसुकै कुयय उल्रेख बएको बए तयऩनन दे हयमको ननऺेऩ सुयचऺत बएको
भयननने छै न :(क)

कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचनरत कयनून फभोचजभ सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको ऩदयनधकययी भयननने

प्रयकृनतक व्मचक्त , विगत तीन िषादेचख सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको रेखयको रेखयऩयीऺण गदै

आएको रेखयऩयीऺक , सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय को सॊ स्थयऩक िय ऩयॉच प्रनतशत िय सो बन्दय फढी
शेमय स्ियनभत्ि आपनै िय ऩरयिययको नयभभय यहेकय शेमयियरयको नयभभय
जम्भय गरयएको ननऺेऩ यकभ,
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स्ऩष्टीकयण : मस खण्डको प्रमोजनको रयनग "ऩरयियय" बन्नयरे सगोरभय यहेकय ऩनत , ऩत्नी, छोयय,
ु , धभाऩर
ु ी, फयफु, आभय, सौतेनी आभय सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे आपूरे ऩयरन ऩोषण
छोयी, धभाऩर
गनुा ऩने दयजु, बयइ, दददी य िवहनी सभेतरयई जनयउॉछ ।

(ख) कुनै ऩनन व्मचक्तरे
(ग)

कसूयजन्म कृमयकरयऩफयट आजान गये को यकभ,

प्रचनरत कयनून फभोचजभ वित्तीम नरविीडेशन िय नरचविडेशन िय इजयजतऩर फदय गने ननणाम
गये को ददन िय सो ददनबन्दय ऩनछ प्रयप्त बएको ननऺेऩ ।

२१.

ियवषाक सुयऺण शुल्क सम्फन्धी व्मिस्थय : (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे फुझयउने ियवषाक सुयऺण शुल्क कोषिययय
तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

(२) उऩदपय (१) भय उचल्रचखत प्रमोजनको रयनग कोषरे

न्मूनतभ शून्म दशभरि एक

प्रनतशत य अनधकतभ

ननऺेऩ सुयऺण ियऩत सुयचऺत ननऺेऩको

एक प्रनतशतको सीभयनबर यहने गयी ियवषाक शुल्क

तोवनेछ ।

(३) कोषको वित्तीम सयधन य स्रोतको ऺभतय तथय कुर सुयचऺत ननऺेऩको अनुऩयत ऩयॉच प्रनतशत बन्दय

भयनथ यहेभय कोषरे ियवषाक सुयऺण शुल्क शून्म दशभरि एक प्रनतशत ननधयायण गना सवनेछ ।
२२.

(४) सुयऺण शुल्क सम्फन्धी अन्म व्मिस्थय तोवकए फभोचजभ हुने छ ।

अनग्रभ रुऩभय सुयऺण शुल्क फुझयउनु ऩने : (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे दपय २ १ फभोचजभ फुझयउनु ऩने ियवषाक
सुयऺण शुल्क प्रत्मेक तीन भवहनयको रयनग अनग्रभ रुऩभय फुझयउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपय (१) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन कोषरे शोधबनया ददनु ऩने यकभ कोषको

वित्तीम स्रोत सयधन बन्दय फढी बई असयधययण अिस्थय नसजानय बएभय कोषरे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयहरुरयई अनग्रभ
रूऩभय ियवषाक सुयऺण शुल्क एकभुष्ट ब ुक्तयनी गना रगयउन सवनेछ ।

(३) उऩदपय (२) फभोचजभ अनग्रभ रुऩभय फुझयइएको ियवषाक सुयऺण शुल्क ियस्तविक ियवषाक सुयऺण

शुल्क बन्दय फढी िय घटी बएभय ऩनछ वहसयि नभरयन गरयनेछ ।
२३.

प्रययचम्बक मोगदयन सम्फन्धी व्मिस्थय : (१) कोषको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको रूऩभय प्रभयणऩर प्रयप्त गना दपय
१५ को उऩदपय (१) फभोचजभ ननिेदन ददने फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे प्रययचम्बक मोगदयन ियऩत प्रस्तयवित च ुक्तय
ऩूचॉ जको शून्म दशभरि ऩयॉच

प्रनतशत एकभुष्ठ यकभ सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको रूऩभय सदस्मतय प्रयप्त गदयाकय

फखत कोषरयई िुझयउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभको प्रययचम्बक मोगदयन को यकभ िुझयएको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे चयरु
आनथाक िषाको ियवषाक सुयऺण शुल्क िुझयउनु ऩने छै न ।

(३) उऩदपय (१) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए

तयऩनन फैङ्क तथय वित्तीम सॊ स्थय सम्फन्धी प्रचनरत

कयनून फभोचजभ गयभ्ने, गयनबने िय एकीकयण प्रकृमयफयट नमयॉ फनेको फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे प्रययचम्बक मोगदयन
ियऩत कुनै यकभ फुझयउनु ऩने छै न ।
२४.

ु को वित्तीम ऺेरभय सॊ कट उत्ऩन्न बएको कययणफयट कोषको वित्तीम
विशेष मोगदयन सम्फन्धी व्मिस्थय : (१) भुरक
अिस्थयभय प्रनतकूर असय ऩये भय सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको वित्तीम अिस्थय सभेतरयई ध्मयनभय ययखी कोषरे
सुयचऺत सदस्मरयई विशेष मोगदयन यकभ तोवन सवनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभ तोवकएको यकभ फुझयउनु सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको कताव्म
हुनेछ ।

२५.

(३) उऩदपय (१) फभोचजभ विशेष मोगदयन यकभ फुझयउने प्रकृमय तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

स्ित् सुयऺण हुने : सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे आफ्नो सॊ स्थयभय यहेको सुयऺण हुन सवने ग्रयह्य ननऺेऩ सुयचऺत गना
ऩवहरो ऩटकको सुयऺण शुल्क कोषभय जम्भय गये ऩनछ दपय

२६.

स्ित् सुयऺण हुनेछ ।

१९ को उऩदपय (१) को अधीनभय यही कोषभय

विरम्फ शुल्क रयग्ने : (१) तोवकएको अिनधनबर कोषभय सुयऺण शुल्क नफुझयउने
दे हयम फभोचजभ विरम्फ शुल्क रयग्नेछ :-
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(क) म्मयद सभयप्त बएको तीस ददननबर फुझयउन ल्मयएभय सुयऺण शुल्कको शुन्म दशभरि ऩयॉच
प्रनतशत,
(ख)

खण्ड (क) फभोचजभ को म्मयद सभयप्त बएको तीस ददननबर फुझयउन ल्मयएभय सुयऺण शुल्कको
एक प्रनतशत,

(ग)

खण्ड (ख) फभोचजभ को म्मयद सभयप्त बएको ऩन्र ददननबर फुझयउन ल्मयएभय सुयऺण शुल्कको
दुई प्रनतशत ।

(२) उऩदपय (१)

को खण्ड (ग) भय तोवकएको अिनधनबर ऩनन सुयऺण शुल्क नफुझयउने

सुयचऺत

सदस्म सॊ स्थयरयई कोषरे ननऺेऩ सङ्करन गना योक रगयउन नेऩयर ययष्ड फैङ्क सभऺ रेखी ऩठयउनु ऩनेछ य सो को
जयनकययी भन्रयरमरयई ददनुकय सयथै त्मस्तो जयनकययीको व्महोयय ययवष्डमस्तयको ऩरऩनरकयभय सभेत प्रकयशन गनुा
ऩनेछ ।
२७.

कोषरयई सूचनय तथय तथ्मयङ्क फुझयउनु ऩने: (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ननऺेऩको प्रकयय , ननऺेऩकतयाको सॊ खमय य
ननऺेऩ यकभ रगयमतकय विियण कोषरे तोवकददएको ढयॉचयभय भयनसक रुऩभय प्रत्मेक भवहनय सभयप्त बएको नभनतरे
ऩन्र ददननबर कोषरयई फुझयउनु ऩनेछ ।
(२) कोषरे तोके फभोचजभ

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ननऺेऩ तथय ननऺेऩकतयाको तथ्मय ङ्क, सूचनयहरूको

सञ्चम िय सॊ ग्रह सभेत गयी ययख्नु ऩनेछ ।
२८.

विद्युतीम यचजष्टय ययख्नु ऩने : (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे विद्युतीम यचजष्टयको आधययभय तथ्मयङ्क (डयटयफेस) स्थयऩनय
गयी ननऺेऩ य ननऺेऩकतयाको ऩवहचयन , ननऺेऩको प्रकयय, प्रनत ननऺेऩकतयाको सुयऺण गरयने ननऺेऩ जस्तय तथ्मयङ्कहरू
तत्कयर हेन ा सवने गयी अनबरेख ययख्नु ऩनेछ ।
(२) विद्युतीम यचजष्टय सञ्चयरन सम्फन्धी व्मिस्थय कोषरे तोके फभोचजभ हुनेछ ।

(३) ननऺेऩकतयाको ऩवहचयन गना तथय प्रनत ननऺेऩकतया सुयऺणभय यहेको ननऺेऩ यकभ मवकन गना

रयनग कोषरे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयफयट प्रयप्त हुने तथ्मयङ्करयई ननऺेऩकतयारयई शोधबनया गना सहमोगी हुने गयी

कय

केचन्द्रकृत एिॊ स्िचयनरत रुऩभय विद्युतीम प्रणयरीको आधययभय तथ्मयङ्क (डयटयफेस) तमयय गयी ययख्नु ऩनेछ ।
(४) सुयचऺत ननऺेऩकतया य

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे कोषको विद्युतीम प्रणयरीको आधयय

भय तमयय

गरयएको तथ्मयङ्क (डयटयफेस) भय यहेको तथ्मयङ्क य सूचनय प्रयप्त गना सवनेछन् ।
(५) कोषरे प्रचनरत कयनूनको अधीनभय यही

सुयचऺत ननऺेऩकतयाको व्मचक्तगत तथ्मयङ्कको गोऩनीमतय

कयमभ यहने गयी आफ्नो विद्युतीम प्रणयरीको आधययभय तथ्मयङ्क (डयटयफेस) तमयय गयी ययख्नेछ ।
२९.

वित्तीम विियण उऩरब्ध गययउनु ऩने : (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे नेऩयर ययष्ड फैङ्क सभऺ फुझयउने दे हयमकय
वित्तीम विियणहरू ननमनभत रुऩभय कोषरयई सभेत उऩरब्ध गययउनु ऩनेछ :(क)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको सभग्र वित्तीम अिस्थय दे चखने रैभयनसक वित्तीम विियण,

(ख)

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको रेखय ऩयीऺण प्रनतिेदन य ियवषाक प्रनतिेदन ।

(२) कोषरे ननऺेऩ सुयऺणको प्रमोजनकय रयनग उऩदपय (१) भय उचल्रचखत विियणकय अनतरयक्त थऩ

विियण आिश्मक बएभय सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयसॉग भयग गना सवनेछ ।

(३) उऩदपय (२) फभोचजभ भयग बएको विियण कोषरयई उऩरब्ध गययउनु सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म
सॊ स्थयको कताव्म हुनेछ ।

ऩरयच्छे द – ५

ु यनी तथय शोधबनया सम्फन्धी व्मिस्थय
कोषको दयवमत्ि, दयिी बक्त
३०.

ननऺेऩ सुयऺण सम्फन्धी दयवमत्ि : (१) सुयचऺत ननऺेऩकतयाको दपय १९ को उऩदपय (१) य
ननधयारयत सीभयसम्भको ननऺेऩ यकभ सुयऺण गयी शोधबनया ददने दयवमत्ि कोषको हुनेछ ।

(२) फभोचजभ

(२) उऩदपय (१) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन दपय २० फभोचजभ सुयचऺत बएको नभयननने

ननऺेऩकय सम्फन्धभय कोषको कुनै दयवमत्ि हुने छै न ।
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३१.

शोधबनया ददने : सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय सभस्मयग्रस्त बई वित्तीम नरचविडेशन िय नरचविडेशन िय खयये जीको

प्रवक्रमयभय यहेको कययणफयट सुयचऺत ननऺेऩकतयाको यकभ तत्कयर ब ुक्तयनी ददन सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय असभथा
बएको बनी नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट रेखी आएभय कोषरे सम्फचन्धत ननऺेऩकतयारयई सुयचऺत ननऺेऩको सोधबनया
ददनेछ ।

३२.

ु यनी प्रकृमय : (१) कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय
दयिी बक्त
प्रचनरत कयनून फभोचजभ

प्रवक्रमय शुरू बएको

को वित्तीम नरचविडे शन, नरचविडेशन िय खयये ज गना

नरचखत सूचनय नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट प्रयप्त बए

भय सो को

सयत

ददननबर कोषरे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको ननऺेऩकतयाको ननऺेऩ सम्फन्धी विियण तोवकएको ढयॉचयभय
उऩरब्ध गययउन सम्फचन्धत नरचविडेटयरयई रेखी ऩठयउनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभ रेखी आएभय सम्फचन्धत नरचविडेटयरे दश ददन नबर वित्तीम नरचविडे शन,
नरचविडेशन िय खयये जीको प्रवक्रमयभय यहेको

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको ननऺेऩ य ननऺेऩकतयाको विियण

कोषरयई उऩरव्ध गययउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपय (२) फभोचजभ विियण प्रयप्त बए ऩनछ कोषरे

उक्त विियणको आिश्मक छयनविन गयी

कोषभय सुयऺण बएको यकभ सम्फचन्धत ननऺेऩकतयारयई दयिी ब ुक्तयनी ददन तीस ददननबर तोवकए

फभोचजभकय

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयहरू भध्मेफयट एजेन्ट छनौट गनेछ ।
(४) उऩदपय ( ३) फभोचजभ एजेन्ट छनौट बए ऩनछ त्मस्तो सॊ स्थय भयपात सम्फचन्धत ननऺेऩकतयारयई

तोवकए फभोचजभकय प्रभयण नरई दयिी ब ुक्तयनी नरन आउन ययवष्डम

स्तयको दै ननक ऩनरकयभय सूचनय प्रकयशन गनुा

ऩनेछ ।
(५) उऩदपय ( ४) फभोचजभ एजेन्टको रुऩभय छनौट बएको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे उऩदपय (२) भय
उचल्रचखत वि ियणको आधययभय सम्फचन्धत ननऺेऩकतया िय ननजको प्रचनरत कयनून फभोचजभको हकियरयरयई
प्रभयणकय आधययभय दयिी ब ुक्तयनी ददनु ऩनेछ ।

ु यनी गदया सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे कयभ प्रययम्ब गये को नभनतफयट
(६) उऩदपय ( ५) फभोचजभ दयिी ब क्त

तीन भवहनय नबर शोधबनया प्रवक्रमय सम्ऩन्न गनुा ऩनेछ ।
तय कोषरे असयधययण अिस्थयभय सोधबनया अिनधरयई फढीभय दुई ऩटकसम्भ प्रत्मेक ऩटक

तीन भवहनय

ननयघ्ने गयी फढयउन सवनेछ ।
स्ऩष्टीकयण : मस दपयको प्रमोजनको रयनग

“असयधययण अिस्थय ” बन्नयरे सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म

सॊ स्थयको कयफुबन्दय फयवहयको ऩरयचस्थनतरे शोधबनया प्रकृमय अिरुि बएको अिस्थय सम्झनु ऩछा ।
(७) ननऺेऩकतयाको सुयचऺत यकभको भूल्मयङ्कन गने प्रवक्रमय दे हयम फभोचजभ हुनेछ :(क) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको

सुयचऺत ननऺेऩकतयाको सुयचऺत ननऺेऩ

भूल्मयङ्कन नभनतभय सभवष्टकृत (एनग्रगेट) रुऩभय गरयनेछ ।

ननधयायण गदया

स्ऩष्टीकयण : मस खण्डको प्रमोजनको रयनग “सभवष्टकृत (एनग्रगेट)” बन्नयरे सुयचऺत सदस्म
सॊ स्थयभय यहेको सफै सुयचऺत यकभको सभवष्टकृत वहसयफ सम्झनु ऩछा ।

ु खयतयको ननऺेऩकतयाको ननऺेऩ यकभभय प्रत्मेकको
(ख) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको सॊ मक्त
वहस्सय ननऺेऩकतयाको खयतय खोल्ने फेरय बएको यकभरयई आधयय भयनी गणनय गरयनेछ ।
मसयी गणनय गदया

भयऩदण्ड तथय शताहरुभय िय ददने

िय

नरने कयययनयभयभय अन्मथय

ु खयतयभय फययफयीको वहस्सय बएको
उल्रेख बएभय ियहेक प्रत्मेक ननऺेऩकतयाको सॊ मक्त
भयनननेछ ।
(ग) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको

सुयचऺत ननऺेऩकतयाको सुयचऺत ननऺेऩ यकभ तेस्रो ऩऺ

रयबग्रयही बनी इच्छयइएको अिस्थयभय प्रचनरत कयनून फभोचजभ
यकभ तेस्रो ऩऺरयई ब ुक्तयनी गरयनेछ ।

(घ) दुई िय दुईबन्दय फढी रयबग्रयही उल्रेख गरयएको अिस्थयभय
ननधयायण गरयनेछ ।
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त्मस्तो सुयचऺत ननऺेऩ
तोवकए फभोचजभ रयबग्रयही

(८) कोषरे नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट उऩदपय (१) फभोचजभको सूचनय ऩयएको नभनतफयट दयिी ब ुक्तयनी ददने
प्रमोजनको रयनग ददनको गणनय शुरु हुनेछ ।

(९) कोषरे उऩदपय (३) फभोचजभ छनौट बएको एजेन्ट भयपात

दे हयम फभोचजभ ब ुक्तयनी गनेछ :-

ननऺेऩ सुयऺणको दयिी यकभरयई

(क) सुयचऺत ननऺेऩकतयाको सुयचऺत ननऺेऩ यकभको अनधकयय कयमभ हुने गयी सो यकभ
फययफय अको सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यकभयन्तय हुने गयी,

(ख) ननऺेऩकतयारयई वित्तीम नरचविडेटय भयपात नसधै नेऩयरी भुद्रयभय ब ुक्तयनी
(ग) चेक जययी गयी ब ुक्तयनी हुने गयी

हुने गयी,

,

(घ) एजेन्ट फैङ्क तोकी सो भयपात ब ुक्तयनी हुने गयी

,

प्रवक्रमयिययय ब ुक्तयनी हुने गयी ।

(ङ) सनभनतरे ननधयायण गये कय अन्म

(१०) ब ुक्तयनी भयग गदया झुठो िय जयरसयजीऩूणा विियण ऩेश गये को प्रभयचणत बएभय कोषरे शोधबनया

प्रवक्रमयरयई अस्िीकृत गना िय ब ुक्तयनी बैसकेको यकभ वपतया गययउन सवनेछ ।
३३.

(११) दयिी ब ुक्तयनी सम्फन्धी अन्म व्मिस्थय तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

ु यनी
पेरय नऩये कय ननऺेऩकतयाको दयिी बक्त

: (१) दपय ३ २ फभोचजभ दयिी ब ुक्तयनी फुचझनरन सम्फचन्धत

ननऺेऩकतया िय प्रचनरत कयनून फभोचजभको हकियरय नआएभय त्मस्तो ननऺेऩकतयाको ननऺेऩ यकभ ऩनछ ब ुक्तयनी
गने गयी कोषरे आपनो नयभभय नेऩयर ययष्ड फैङ्कभय एउटय छु ट्टै खयतय खोरी जम्भय गनुा ऩनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभको कोषभय यहेको ननऺेऩ यकभको दयिी

३४.

ब ुक्तयनी तथय शोधबनया प्रकृमय

तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

कोषरे शोधबनया ऩयउने प्रकृमय : (१) वित्तीम नरचविडे शन, नरचविडेशन िय खयये जीभय गएको सुयचऺत सदस्म
सॊ स्थयफयट कोषरे ऩयउनु ऩने सोधबनया ियऩतको यकभ
सम्फचन्धत नरचविडेटयरयई रेखी ऩठयउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपय (१) फभोचजभ रेखी आएभय

मवकन बएको नभनतरे सयत ददननबर सोधबनया ददन कोषरे
सम्फचन्धत नरचविडेटयरे प्रचनरत कयनूनभय जुनसुकै कुयय

रेचखएको बए तयऩनन सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे आफ्नय ननऺेऩकतयारयई ब ुक्तयनी गनुा ऩने कोषभय सुयऺण बएको

अनधकतभ सीभयसम्भको यकभ भध्मे कोषरे ननऺेऩकतयारयई ब ुक्तयनी ददएको यकभ सम्फचन्धत ननऺेऩकतयाको सट्टय
कोषरयई शोधबनया ददनु ऩनेछ ।
(३) सम्फचन्धत नरचविडेटयरे उऩदपय (२) फभोचजभ कोषरयई सोधबनया ददॊ दय दपय

(२) को अनधनभय यही दयवमत्ि ब ुक्तयनी गनुा ऩनेछ ।
(४) शोधबनया प्रकृमय

सम्फन्धभय बएको सम्ऩूणा

खचारयई नेऩयर ययष्ड फैङ्क

३६ को उऩदपय

िय नरचविडेटयको खचा

सयहको प्रयथनभकतयभय ययचखनेछ ।
(५) कोषरे यकभयन्तय गये को दयवमत्ि य सम्ऩचत्तको पयक यकभ सुयऺणभय यहेको ननऺेऩ सयहको

भयन्मतय य प्रयथनभकतयभय ययखी नरचविडेटयसॉग दयिी गनेछ ।

(६) सम्ऩचत्त असुरीकय सम्फन्धभय वित्तीम नरचविडेटयरे नेऩयर ययष्ड फैङ्क सभऺ ऩेश गये को प्रनतिेदनभय
प्रस्तयि गये को कयमा कोषको वहत विऩयीत हुने रयगेभय कोषरे वित्तीम नरचविडेटय विरुि नेऩयर ययष्ड फैङ्कभय उजुय
गना सवनेछ ।
३५.

एजेन्ट िय ियये स ययख्न सवने : कोषरे सम्फचन्धत नरचविडेटयसॉग दयिी ब ुक्तयनी शोधबनयाको प्रमोजनको रयनग एजेन्ट
िय ियये स ययख्न सवनेछ ।

३६.

कोषको प्रत्मयसन सम्फन्धी अनधकयय : (१) मस ऐनको व्मिस्थय फभोचजभ सुयचऺत ननऺेऩकतयाको दयिीको ब ुक्तयनी
कोषरे गये ऩनछ त्मसयी कोषफयट गरयएको ब ुक्तयनीको हदसम्भ कोषको प्रत्मयसन सम्फन्धी अनधकयय यहनेछ ।

(२) वित्तीम नरचविडेशन िय नरचविडेशन प्रवक्रमयभय कोषको दयिीरयई प्रचनरत कयनून फभोचजभ सुयचऺत
ननऺेऩ सयहको भयन्मतय य प्रयथनभकतयभय ययचखनेछ ।
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(३) उऩदपय ( १) फभोचजभको कोषको प्रत्मयसनको अनधकययरे ननऺेऩकतयारे सुयचऺत सदस्म

उऩय कोषरे ब ुक्तयन गये को यकभबन्दय फढी ननऺेऩ यकभ फयॉकी यहेको अिस्थयभय

प्रचनरत कयनून फभोचजभ

उऩचयय खोज्ने अनधकययभय कुनै फयधय ऩने छै न ।
३७.

सॊ स्थय

ु यनी नददने : मस ऩरयच्छे दभय अन्मर जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन तोवकएको अिनधनबर सुयऺण
कोषरे बक्त
शुल्क तथय विरम्फ शुल्क नफुझयउने सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय सोही अिनधभय वित्तीम नरचविडे शन, नरचविडेशन िय
खयये जी बएभय त्मस्तो सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयभय यहेको ननऺेऩको दयिी ब ुक्तयनी कोषरे ददने छै न ।

३८.

कजया सुयऺण सम्फन्धी व्मिस्थय : कजया सुयऺण शुल्क य तत्सम्फन्धी दयिी ब ुक्तयनीको दयवमत्ि एिॊ ब ुक्तयनी प्रकृमय
तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द – ६

कोषको रेखय तथय रेखयऩयीऺण, वित्तीम सम्ऩचत्तको व्मिस्थयऩन य रगयनी सम्फन्धी व्मिस्थय
३९.

सुयऺण कोष : (१) ननऺेऩ य कजया सुयऺण सम्फन्धी कयमाको रयनग कोषभय दे हयम फभोचजभकय छु ट्टयछु ट्टै कोष यहने
छन् :(क) ननऺेऩ सुयऺण कोष , य
(ख) कजया सुयऺण कोष

।

(२) उऩदपय (१) को खण्ड (क) फभोचजभको ननऺेऩ सुयऺण कोषभय दे हयम फभोचजभकय यकभ
यहनेछन् :(क)
(ख)
(ग)
(घ)

ॉ ीभध्मे सनभनतरे तोकेको यकभ,
कोषको च ुक्तय ऩूज

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ब ुक्तयनी गये को प्रययचम्बक मोगदयन य विशेष मोगदयन ियऩतको यकभ,
सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ब ुक्तयनी गये को ियवषाक सुयऺण शुल्क,

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ब ुक्तयनी गये को विरम्फ शुल्क य जरयियनय ियऩतको यकभ,

(ङ) विदे शी सयकयय , ननकयम िय व्मचक्तरे प्रदयन गये को ऋण, अनुदयन, चन्दय, सहयमतय यकभ,
(च) ननऺेऩ सुयऺण कोषको वित्तीम सम्ऩचत्तको रगयनीफयट प्रयप्त हुने आम ,
(छ)

सोधबनया ियऩत प्रयप्त यकभ, य

(ज)

नेऩयर सयकययफयट प्रयप्त यकभ ।

(३) उऩदपय (१) को खण्ड (ख) फभोचजभको कजया सुयऺण कोषभय दे हयम फभोचजभकय यकभ
यहनेछन् :(क)

ॉ ीभध्मे सनभनतरे तोकेको यकभ,
कोषको च ुक्तय ऩूज

(ख) कजया सुयऺण कयमाक्रभभय सहबयगी हुने
(ग)

सदस्म सॊ स्थयरे फुझयउने शुल्क,

कजया सुयऺण ियऩत ऋणीरे फुझयउने शुल्क,

(घ) कजया सुयऺण शुल्क ियऩत नेऩयर सयकययरे प्रदयन गने अनुदयन यकभ ,
(ङ) कजया सुयऺण कोषको वित्तीम सम्ऩचत्तको रगयनीफयट प्रयप्त हुने आम

,

(च) विदे शी सयकयय , ननकयम िय व्मचक्तरे प्रदयन गये को ऋण, अनुदयन, चन्दय य सहयमतय यकभ, य
(छ)

नेऩयर सयकययफयट प्रयप्त यकभ ।

(४) उऩदपय (२) को खण्ड ( ङ) य उऩदपय (३) को खण्ड (च) फभोचजभको यकभ प्रयप्त गनुा

कोषरे नेऩयर सयकययको स्िीकृनत नरनु ऩनेछ ।
ऩनेछ ।
४०.

अगयनड

(५) कोषरे उऩदपय (२) य (३) अन्तगात प्रयप्त हुने यकभ नेऩयर ययष्ड फैङ्कभय छु ट्टयछु ट्टै खयतय खोरी ययख्नु

ननऺेऩ सुयऺण जोचखभ कोष : (१) ननऺेऩ सुयऺण सम्फन्धी दयवमत्ि व्महोना कोष अन्तगात एक छु ट्टै ननऺेऩ
सुयऺण जोचखभ कोष यहनेछ ।
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(२) उऩदपय (१) फभोचजभको कोषभय ननऺेऩ सुयऺण कोषभय जम्भय बएको

ियवषाक सुयऺण शुल्क

ियऩतको यकभफयट प्रशयसननक खचा कट्टय गयी फयॉकी यहन आउने यकभ जम्भय गरयनेछ ।

(३) उऩदपय (२) को प्रमोजनकय रयनग ननऺेऩ सुयऺण सम्फन्धी प्रशयसननक खचा गदया ियवषाक कूर

ननऺेऩ सुयऺण शुल्कको फीस प्रनतशतबन्दय फढी गना ऩयइने छै न ।
(४) उऩदपय (१) फभोचजभको ननऺेऩ सुयऺण जोचखभ कोषभय यहेको यकभ सुयचऺत ननऺेऩको दयिी

ब ुक्तयनी िय शोधबनया गना फयहेक कोषको अन्म कुनै प्रमोजनकय रयनग खचा गना सवकने छै न ।

(५) उऩदपय (१) फभोचजभको ननऺेऩ सुयऺण जोचखभ कोषभय यहेको यकभ ननऺेऩको दयिी ब ुक्तयनी गना

अऩुग हुने बएभय दपय ३९ को उऩदपय (१) को खण्ड (क) फभोचजभको ननऺेऩ सुयऺण कोषफयट व्महोरयनेछ ।
(६) उऩदपय ( ४) फभोचजभको दयिी ब ुक्तयनी गदया ब ुक्तयनी

व्मिस्थय अिरम्िन गयी ब ुक्तयनी गरयनेछ :(क) कोषरे

दपय २२ को उऩदपय

गना यकभ अऩुग बएभय दे हयम फभोचजभको

(२) फभोचजभ सुयचऺत

सदस्म सॊ स्थय फयट सुयचऺत ननऺेऩको

ियवषाक सुयऺण शुल्क अनग्रभ रुऩभय उठयउनु ऩनेछ ।
(ख) खण्ड (क) फभोचजभ फुझयइएको ियवषाक सुयऺण शुल्क आगयभी िषाभय नतनुा ऩने सुयऺण
शुल्कफयट घटयइनेछ ।
(ग) अनग्रभ रुऩभय नतये को सुयऺण शुल्क

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे अको िषा नतनुा ऩने ियवषाक

सुयऺण शुल्क बन्दय फढी बएभय त्मस्तो पयक यकभ

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरयई शोधबनया

गरयनेछ ।
(७) सुयचऺत ननऺेऩको सोधबनयाको रयनग नतनुऩ
ा ने यकभ दपय ३९ को उऩदपय (१) को खण्ड (क)
फभोचजभको ननऺेऩ सुयऺण कोषभय यहेको वित्तीम स्रोतबन्दय फढी बएभय कोषरे प्रचनरत कयनून फभोचजभ नेऩयर
सयकयय िय अन्म सॊ घ सॊ स्थयफयट ऋण नरन सवनेछ ।
(८) नेऩयर सयकययसॉग नरइने ऋणको ब्मयज

४१.

नेऩयर सयकययरे जययी गने

दयबन्दय फढी हुने छै न ।

नब्फे ददने ट्रेजयी नफरको

ऋण प्रयप्त गना जभयनत ददनु ऩने : कोषरे दपय ४० को उऩदपय (७) भय उचल्रचखत अिस्थयभय अन्म सॊ स्थय िय
सॊ घफयट ऋण प्रयप्त गना नेऩयर सयकययको जभयनत आिश्मक ऩने बएभय

नेऩयर सयकययरे त्मस्तो जभयनत ददनु

ऩनेछ ।
४२.

कोषको रेखय : (१) कोषरे नेऩयर रेखयभयन अनुसययको रेखय प्रणयरी अनुरुऩ कययोफयय य वित्तीम अिस्थय स्ऩष्ट
दे चखने गयी ननऺेऩ सुयऺण कोष , कजया सुयऺण कोष य ननऺेऩ सुयऺण जोचखभ

कोषको रेखय , यचजष्टय , वित्तीम

प्रनतिेदन जस्तय विियण छु ट्टयछु ट्टै रुऩभय ययख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩदपय

(१) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन नेऩयर रेखयभयनभय सभयिेश नबएकय

ऺेरहरुभय अन्तययावष्डम रेखय भयऩदण्डरयई आधययको रुऩभय नरनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपय (१) भय उचल्रचख त विियणकय अ नतरयक्त दपय ४ ३ फभोचजभको रेखय ऩयीऺण सनभनतरे
ननधयायण गये फभोचजभको ढयॉचयको विद्युतीम स्िरुऩभय अन्म विियणहरु सभेत ययख्नु ऩनेछ ।
(४) उऩदपय (१) िय (३) फभोचजभ ययचखने रेखयभय कोषको कयभ कययियहीको ियस्तविक चस्थनत

को

जयनकययी हुने गयी कोषको आम्दयनी , आनथाक कययोफयय , रगयनीको ियस्तविक चस्थनत तथय दयवमत्िको विस्तृत
विियण स्ऩष्ट रुऩभय उल्रेख गनुा ऩनेछ ।

(५) कोषफयट हुने सफै खचाहरू स्िीकृत ियवषाक कयमाक्रभ य िजेटको अधीनभय यही गनुा ऩनेछ ।
(६) कोषरे प्रत्मेक आनथाक िषाभय आफ्नो ियसरयत य आम व्ममको हयवहसयफ तमयय गयी प्रभुख

कयमाकययी अनधकृत तथय रेखय विबयग प्रभुखरे प्रभयचणत गयी प्रकयशन गनुा ऩनेछ ।

(७) कोषरे आफ्नो ियसरयत , आम व्मम वहसयि य सोसॉग सम्फचन्धत विियण सभेत खुरयई आनथाक िषा

सभयप्त बएको नभनतरे छ भवहनयनबर ियवषाक प्रनतिेदन तमयय गयी भन्रयरम सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ ।
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४३.

रेखयऩयीऺण सनभनत : (१) सनभनतको सदस्मको सॊ मोजकत्िभय कोषभय तोवकए फभोचजभको एक रेखयऩयीऺण
सनभनत यहनेछ ।
(२) उऩदपय (१) फभोचजभको रेखयऩयीऺण सनभनतको कयभ
हुनेछ :(क)

, कताव्म य अनधकयय दे हयम फभोचजभ

कोषको रेखय , फजेट तथय रेखयऩयीऺण कयमाविनध य ननमन्रण व्मिस्थयकय सम्फन्धभय आफ्नो
प्रनतिेदन तथय सुझयि सनभनतभय ऩेश गने ,

(ख) कोषको आिनधक ियसरयत

, वित्तीम विियण तथय अन्म कयगजयतको रेखयऩयीऺण य त्मस्तय

कयगजयत ठीकसॉग तमयय बए नबएको फयये मवकन गने ,

(ग) कोषरे अऩनयएको उऩमुक्त जोचखभ व्मिस्थय कयमयान्िमनको सुऩयीिेऺण गने

,

(घ) कोषभय रयगू बएको प्रचनरत कयनून ऩूणरु
ा ऩभय ऩयरनय बएको छ बनन विश्वस्त हुन कोषको
प्रशयसन य सञ्चयरनको ननमनभत व्मिस्थयऩकीम तथय कयमासम्ऩयदनको रेखयऩयीऺण गने , य
(ङ) प्रचनरत कयनून तथय अन्तययावष्डम रेखय भयऩदण्ड अनुरुऩ कोषको आनथाक प्रशयसन तथय

रेखयऩयीऺण कयमाको नननभत्त विननमभ को भस्मौदय गयी स्िीकृनतको रयनग सनभनत सभऺ ऩेश
गने ।

४४.

कोषको रेखय ऩयीऺण : (१) प्रत्मेक आनथाक िषाको अन्त्मभय कोषको रेखयऩयीऺण भहयरेखयऩयीऺक

िय ननजरे

तोकेको रेखय ऩयीऺकफयट हुनेछ ।

(२) नेऩयर सयकययरे चयहेभय जुनसुकै फखत कोषको वहसयि वकतयि जयॉच्न ियऩयीऺण गययउन सवनेछ ।
(३) सनभनतरे आिश्मक ठयनेभय अन्तययावष्डम भयन्मतय प्रयप्त ियह्य रेखयऩयीऺक ननमुक्त गयी कोषको

वित्तीम विियण प्रभयचणत गययउन सवनेछ ।
४५.

कोषको वित्तीम सम्ऩचत्तको व्मिस्थयऩन य रगयनी सम्फन्धी व्मिस्थय: (१) कोषको वित्तीम स्रोतको उऩमोग दे हयम
फभोचजभ हुनेछ :-

(क) मस ऐन तथय प्रचनरत कयनून फभोचजभ सुयचऺत ननऺेऩको शोधबनया

तथय कजया सुयऺणको कयमा

गना,
(ख) शोधबनया प्रवक्रमय

सम्फन्धी खचा गना,

(ग) कोषको प्रशयसननक य अन्म वित्तीम खचा

गना,

(घ) खण्ड (क) , (ख) य (ग) भय उचल्रचखत कयमाकय रयनग कोषरे व्महोनुा ऩने दयवमत्ि तथय नरएको
ऋण च ुक्तय गना ।

(२) कोषको वित्तीम सम्ऩचत्तको रगयनी दे हयम फभोचजभ हुनेछ :-

(क) नेऩयर सयकयय िय नेऩयर ययष्ड फैङ्करे नेऩयरी िय विदे शी भुद्रयभय जययी गये को नधतोऩर िय
ऋणऩरभय रगयनी गना,
(ख)

विदे शी सयकयय िय केन्द्रीम फैङ्करे जययी गये को ननचश्चत आम हुने नधतोऩर िय ऋणऩर
रगयनी गना,

(ग) नेऩयर ययष्ड फैङ्कभय

रगयनी ननऺेऩ जम्भय गना,

(घ) नेऩयर सयकयय िय नेऩयर ययष्ड फैङ्करे जययी गने ऋणऩरको अप्रनतस्ऩधॉ फोरकफोर कययोिययभय
रगयनी गना,

(ङ) छोटो अिनधकय भुद्दनत प्रकृनतकय अन्तययावष्डम वित्तीम सॊ स्थयहरुरे विदे शी भुद्रयभय जययी गये कय
नधतोऩर िय ऋणऩरभय रगयनी गना ।
(३) कोषरे आपनो वित्तीम सम्ऩचत्त दे हयम फभोचजभ व्मिस्थयऩन गनेछ :(क) भुनयपयभय बन्दय सुयचऺत य तत्कयरै तयर हुन सवने

ऺेरभय रगयनी गने,

(ख) स्िीकयमा तहको जोचखभ नबरकय वित्तीम उऩकयणभय रगयनी गने ,
(ग) चयहेकय फखत तयर हुने सम्ऩचत्तभय भयर रगयनी गने ।
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भय

(४) कोषकय वित्तीम सयधन ऩरयचयरन सम्फन्धी अन्म व्मिस्थय दे हयम फभोचजभ हुनेछ :(क)

कोषभय यहेको तयरतयको अिस्थय अनुसयय

कोषरे नेऩयर सयकयय िय नेऩयर ययष्ड फैङ्करे जययी

गये कय दयवमत्िकय उऩकयणहरु ऩुन् खरयद गने शताभय नफक्री गना सवनेछ ।

(ख) कोषरे भन्रयरम य नेऩयर ययष्ड फैङ्कसॉग शोधबनयाको ननचम्त आिश्मक ऩने अनतरयक्त वित्तीम
सयधनको ननचम्त सम्झौतयभय बएकय शताकय अधीनभय यही तोवकए फभोचजभ तयरतय सम्झौतय
गना सवनेछ ।
(ग)

खण्ड (ख) फभोचजभको सम्झौतयभय शोधबनया प्रवक्रमयरयई ऩूयय गना आिश्मक ऩने आनथाक
स्रोतको उल्रेख गनुा ऩनेछ।

(५) कोषरे आफ्नो वित्तीम सम्ऩचत्तको व्मिस्थयऩन गदया प्रबयिकययी

, कभ खचचारो , न्मून जोचखभ य

आिश्मक ऩदया तयरतयभय सचजरै ऩरयणत गना सवने गयी गनुा ऩनेछ ।
(६) नेऩयर सयकयय िय नेऩयर ययष्ड फैङ्करे ननष्कयसन गये कय सुयऺणभय अप्रनतस्ऩधॉ िोर किोरभय कोष
सहबयगी हुन सवनेछ ।
(७) कोषको वित्तीम सम्ऩचत्तको व्मिस्थयऩन गदया शोधबनया कयमारयई सुननचश्चत गने उद्देश्मरे रगयनी
नीनत प्रनतपर बन्दय सुयचऺत य तयरतयमुक्त नसियन्तभय आधयरयत हुनेछ ।
ऩरयच्छे द – ७
अनुगभन तथय कययियही सम्फन्धी व्मिस्थय
४६.

अनुगभन गना सवने : (१) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ऩेश गये कय ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण सम्फन्धी कयगजयतको
सत्मतय प्रभयणीकयणको आिश्मकतय दे खेभय कोषरे

सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय भय गई सो सम्फन्धभय

स्थरगत अनुगभन गना सवनेछ ।

(२) उऩदपय (१) को प्रमोजनको रयनग कोष

रे त्मस्तो सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय को वित्तीम विियण ,

तथ्मयङ्क, सूचनय, ननऺेऩ य ननऺेऩकतया सॊ ग सम्फचन्धत कयगजयतहरु तथय सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको ियवषाक सुयऺण
शुल्क गणनयको सत्मतय य भूल्मयङ्कन , ननऺेऩ य ननऺेऩकतयाहरुको तथ्मयङ्क सञ्चमकय सयथै

ननऺेऩ सुयऺण मोजनयको

सिासयधययणभय ियस्तविक सूचनय प्रियह गये नगये को फयये अनुगभन गना सवनेछ ।
(३) उऩदपय (१) फभोचजभ सत्मतय प्रभयणीकयण को रयनग स्थरगत अनुगभनको नसरनसरयभय कोषको
तपाफयट खवटएको अनधकययीरे भयग गये को विियण िय जयनकययी उऩरब्ध गयय ई अनुगभनको कयमारयई सहमोग
ऩु-मयउनु सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको कताव्म हुनेछ ।

(४) कोष रे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको उऩदपय ( १) फभोचजभ अनुगभन गने बएभय सो

को जयनकययी

नेऩयर ययष्ड फैङ्करयई ददनु ऩनेछ ।
(५) नेऩयर ययष्ड फैङ्करे गने सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको स्थरगत अनुगभन तथय ननयीऺणभय कोषको सभेत
सॊ रग्नतय यहन आिश्मक दे चखएभय कोषरे त्मस्तो स्थरगत अनुगभनभय कोष को कभाचययी सभेत सॊ रग्न गययउन
नेऩयर ययष्ड फैङ्क फैङ्क सभऺ अनुयोध गना सवनेछ ।
(६) उऩदपय (५) फभोचजभ कोषफयट अनुयोध बई आएभय नेऩयर ययष्ड फैङ्क रे सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको
स्थरगत अनुगभन तथय ननयीऺणभय कोषको कभाचययीरयई सहबयगी गययउनेछ ।
४७.

जरयियनय गना सवने : (१) दपय ४६ फभोचजभ अनुगभन गदया कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ननऺेऩ सुयऺण शुल्क
छल्ने िय ननतने ननमतरे कोषभय अऩूणा िय झू टो विियण उऩरब्ध गययएको दे चखएभय

िय अन्म कुनै तरयकयफयट

ननऺेऩ सुयऺण शुल्क छल्ने िय ननतने ननमतरे कोषभय अऩूणा िय झू टो विियण उऩरब्ध गययएको

जयनकययी हुन

आएभय कोषरे त्मस्तो सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरयई छल्न खोजेको िय ननतये को सुयऺण शुल्क फययफयको विगो बययई
सो विगो फययफयको यकभ जरयियनय

गना सवनेछ ।
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(२) कोषरे उऩदपय (१) फभोचजभ गये को जयीियनय

मस्तो सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे आगयभी सुयऺण

शुल्क फुझयउने अिनधनबर फुझयई सवनु ऩनेछ ।

ॉ ी ऩमयाप्ततय अनुऩयत ऩु मयाआ
(३) कुनै सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे नेऩयर ययष्ड फैङ्करे तोकेको ऩूज
उन नसकेको

अिस्थयभय कोषरे तोवकददएको ियवषाक सुयऺण शुल्कभय शून्म दशभरि दुई प्रनतशत थऩ जरयियनय गना सवनेछ ।
(४) उऩदपय (३) फभोचजभ थऩ जरयियनय गदया दपय २७ फभोचजभ सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे ऩेश गने

ॉ ीकोष विियण
वित्तीम विियण तथय नेऩयर ययष्ड फैङ्किययय सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयको प्रभयचणत ऩूज

को

आधययभय गरयनेछ ।
४८.

जयनकययीकय रयनग रेखी ऩठयउने :

(१) कोषरे दे हयम को कयमा गने

सम्फन्धी विियण तथय आिश्मक कयगजयत सभेत सॊ रग्न गयी

सुयचऺत सदस्म सॊ स्थय को सम्फन्धभय सो

जयनकययीकय रयनग नेऩयर ययष्ड फैङ्क सभऺ रेखी

ऩठयउनु ऩनेछ :(क)

दपय १८ फभोचजभ ननिेदन नददने,

(ख)

दपय २२ फभोचजभ ियवषाक सुयऺण शुल्क नफुझयउने ,

(ग) दपय २४ फभोचजभ विशेष मोगदयन नफुझयउने
(घ) दपय
(ङ) दपय

,

२६ फभोचजभ विरम्फ शुल्क नफुझयउने ,
२७ फभोचजभको सूचनय तथय विियण उऩरब्ध नगययउने,

(च) दपय २९ फभोचजभको वित्तीम विियण नफुझयउने

,

(छ) मो ऐन फभोचजभ रयगेको अन्म जरयियनय िय ियवषाक सुयऺण शुल्क नफुझयउने
(ज) ननऺेऩ

, ननऺेऩकतया य ियवषाक सुयऺण शुल्क सम्फन्धी तथ्मयङ्क

, िय

, सूचनय असत्म िय झू ठोरुऩभय

कोषसभऺ ऩेश गने ।
(२) कोषरे नेऩयर ययष्ड फैङ्कफयट ईजयजतऩर प्रयप्त फैङ्क िय वित्तीम सॊ स्थयरे

सदस्म सॊ स्थयको सदस्मतय प्रयप्त गना

दपय १५ फभोचजभ सुयचऺत

ननिेदन नददएभय सो को जयनकययी सभेत नेऩयर ययष्ड फैङ्करयई जयनकययी

गययउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपय (१) फभोचजभको जयनकययी प्रयप्त बएऩनछ नेऩयर ययष्ड फैङ्करे सम्फचन्धत सुयचऺत सदस्मरयई
प्रचनरत कयनून फभोचजभ आिश्मक कययफयही गनुा ऩनेछ ।
४९.

ऩुनययिेदन गना सवने : कोषरे दपय ४७ फभोचजभ जरयियनय गने गये को ननणाम िय मस ऐन फभोचजभ कोषरे गये को
अन्म ननणाम िय ददएको आदे शभय चचत्त नफुझ्ने सम्फचन्धत ऩऺरे त्मस्तो ननणाम िय आदे शको जयनकययी ऩयएको
नभनतरे ऩैंतीस ददन नबर ऩुनययिेदन अदयरत सभऺ ऩुनययिेदन गना सवनेछ ।
ऩरयच्छे द – ८

प्रभुख कयमाकययी अनधकृत य कभाचययी सम्फन्धी व्मिस्थय
५०.

प्रभुख कयमाकययी अनधकृत : (१) नेऩयर सयकययरे कोषको प्रशयसकीम प्रभुखको रुऩभय कयमा गना एकजनय प्रभुख
कयमाकययी अनधकृत ननमुचक्त गनेछ ।

(२) प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको ननमुचक्तको नसपयरयस गना

नेऩयर सयकययरे दे हयम फभोचजभको एक

छनौट सनभनत गठन गनेछ :(क)

नेऩयर सयकययरे तोकेको ननजयभती सेियको ययजऩरयवङ्कत विचशष्ट
श्रे णी िय सो सयहको अनधकृत

(ख) सहसचचि

-

, भन्रयरम

(ग) कयमाकययी ननदे शक

-

, नेऩयर ययष्ड फैङ्क

सॊ मोजक
सदस्म

-

सदस्म

(३) उऩदपय (२) फभोचजभको छनौट सनभनतरे अथाशयस्त्र , ियचणज्मशयस्त्र, व्मिस्थयऩन, ियचणज्म कयनून ,

रेखय, फैवकङ्ग िय फीभय विषमभय कम्तीभय स्नयतकोत्तय उऩयनध हयनसर गयी िय चयटाडा एकयउण्टे ण्ट उऩयनध हयनसर

गयी आनथाक , फैवङ्कङ, फीभय िय वित्तीम ऺेरभय कम्तीभय अनधकृत दितीम श्रे णी िय सो सयहको ऩदभय कम्तीभय ऩयॉच
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िषा बन्दय फढीको कयमा अनुबि बएकय व्मचक्तहरू भध्मेफयट तोवकएकय आधययभय खुल्रय प्रनतमोनगतयिययय तीन जनय
उम्भेदियय छनौट गयी ननमुचक्तको रयनग नसपयरयस गनेछ ।
(४)

उऩदपय (३) फभोचजभ नसपयरयस बएकय व्मचक्तहरु भध्मेफयट नेऩयर सयकययरे मोग्मतय , अनुबि

तथय नेतत्ृ ि ऺभतयको भूल्मयङ्कन गयी उऩमुक्त व्मचक्तरयई कोषको प्रभुख कयमाकययी
गनेछ ।

अनधकृतको ऩदभय ननमुक्त

(५) उऩदपय (४) फभोचजभ प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको ननमुचक्त नबएसम्भ फढीभय छ भवहनयको रयनग

कम्तीभय ययजऩरयवङ्कत दितीम श्रे णी िय सो सयहको नेऩयर सयकयय िय नेऩयर ययष्ड फैङ्क िय कोष

भय कयमायत कुनै

अनधकृतरयई नेऩयर सयकययरे प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको ऩदभय कयभ गने गयी तोवन िय खटयउन सवनेछ ।
(६) प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको कयमाकयर चयय िषाको हुनेछ ।
(७) उऩदपय (६) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन

दे हयमको अिस्थयभय नेऩयर सयकययरे प्रभुख

कयमाकययी अनधकृतरयई ऩदफयट हटयउन सवनेछ :(क) मस ऐन फभोचजभ

सम्ऩयदन गनुा ऩने कयमाहरू को कयमयान्िमन गना

िय

गययउन ननजभय

कयमाऺभतयको अबयि बएभय,
(ख) ननजरे कोषको कयभ कययियही फेइभयनी िय फदननमत
(ग) ननजरे आ

ऩूिक
ा गये को दे चखएभय,

फ्नो ऩद अनुसययको आचयण नगये भय,

(घ) ननजरे दपय
य

५१ फभोचजभ बएको कयमासम्ऩयदन सम्झौतय फभोचजभ कयमासम्ऩयदन गना नसकेभय,

(ङ) ननजको कयमा सम्ऩयदनको उऩरब्धी सन्तोषजनक नबएभय ।

(८) उऩदपय ( ७) फभोचजभ प्रभुख कयमाकययी ननदे शकरयई हटयउनु अचघ भन्रयरमरे सनभनतको कुनै
सदस्मको सॊ मोजकत्िभय तोवकए फभोचजभ एक छयनविन सनभनत गठन गनेछ ।

(९) उऩदपय ( ८) फभोचजभ गदठत छयनविन सनभनतरे एक भवहनयनबर भन्रयरम सभऺ प्रनतिेदन ऩेश

गनुा ऩनेछ ।
(१०) उऩदपय ( ८) फभोचजभ को छयनविन सनभनत गठन बएऩनछ प्रभुख कयमाकययी

अनधकृतरे आफ्नो

ऩदीम चजम्भेिययी िहन गना ऩयउने छै न ।

(११) प्रभुख कयमाकययी अनधकृतरयई आफ्नो ऩदफयट हटयउनु अचघ ननजरयई आफ्नो सपयई ऩेश गने

भनयनसफ भौकय ददनु ऩनेछ ।
५१.

(१२) प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको सेिय, शता, ऩयरयश्रनभक तथय अन्म सुविधय तोवकए फभोचजभ हुनेछ ।

कयमासम्ऩयदन सम्झौतय गनुा ऩने : (१) भन्रयरमरे दपय ५० फभोचजभ ननमुक्त हुने प्रभुख कयमाकययी अनधकृतसॉग
कयमासम्ऩयदन सम्झौतय गनुा ऩनेछ ।

(२) उऩदपय (१) फभोचजभ कयमासम्ऩयदन सम्झौतय गदया
सम्ऩयदन गनुा ऩने कयमा , सो को कयमामोजनय तथय
सम्फन्धी व्मिस्थय उल्रेख गनुा ऩनेछ ।

उक्त सम्झौतयभय प्रभुख कयमाकययी अनधकृतरे

सम्ऩयदन हुने कयभको अनुगभन तथय भूल्मयङ्कन गने सूचक

(३) प्रभुख कयमाकययी अनधकृतरे कयमासम्ऩयदन सम्झौतय फभोचजभको प्रनतिेदन प्रत्मेक छ भवहनय सभयप्त

बएको अको भवहनयको ऩन्र गतेनबर सनभनत सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ ।
(४) उऩदपय (३) फभोचजभ प्रयप्त प्रनतिेदनकय सम्फन्धभय सनभनतरे आिश्मकतय अनुसयय उऩसनभनत गठन
गयी ऩन्र ददननबर भूल्मयङ्कन गनेछ ।
(५) उऩदपय (४) फभोचजभ गरयएको भूल्मयङ्कनको प्रनतिेदन सनभनतरे सयत ददननबर भन्रयरम सभऺ ऩेश
गनुऩ
ा नेछ ।
५२.

प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको कयभ, कताव्म य अनधकयय : मस ऐनभय अन्मर रेचखएको कयभ , कताव्म य अनधकययको
अनतरयक्त प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको अन्म कयभ, कताव्म य अनधकयय दे हयम फभोचजभ हुनेछ :(क) सनभनतको ननणाम कयमयान्िमन गने

िय गययउने,
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(ख) कोषको यणनीनत विकयस मोजनय तजुभ
ा य गयी सनभनत सभऺ स्िीकृनतको रयनग ऩेश गने
(ग) ियवषाक आम

,

व्ममको विियण तथय ियवषाक प्रनतिेदन तजुभ
ा य गयी सनभनत सभऺ स्िीकृनतको

रयनग ऩेश गने,

(घ) सनभनतफयट स्िीकृत दीघाकयरीन यणनीनतक विकयस मोजनय य ियवषाक कयमाक्रभ कयमयान्िमन गने
िय गययउने,
(ङ) कोषफयट बए गये कय कयभहरुको प्रगनत विियण आिनधक रुऩभय सनभनत सभऺ ऩेश गने
(च) कोषको दै ननक

आनथाक तथय

प्रशयसन सञ्चयरन तथय व्मिस्थयऩन गने

एिॊ

,
भयतहतकय

कभाचययीको ये खदे ख , ननमन्रण, ननदे शन, अनुगभन य सुऩयीिेऺण गने,
(छ) कोषकय विनबन्न विबयग

, शयखय य कयमयारमहरूरयई ियवषाक रुऩभय रक्ष्म ननधयायण गयी कयमा

सम्ऩयदन गना रगयउने,
(ज) दीघा

कयरीन तथय अल्ऩकयरीन मोजनय एिॊ कयमाक्रभहरु तमयय गयी सनभनतभय ऩेश गने ,

(झ) स्िीकृत मोजनय एिॊ कयमाक्रभहरुरयई रक्ष्म अनुसयय कयमयान्िमन

गने, गययउने,

(ञ) कयमा प्रगनतको रैभयनसक सभीऺय गयी तत्सम्फन्धी प्रनतिेदन य कोषको रैभयनसक वित्तीम
प्रनतिेदन सनभनतभय ऩेश गने ,

(ट) स्िीकृत फजेट अन्तगात घय

, जग्गय िय भेचशन तथय अरु उऩकयणहरू खयीद िय िहयरभय नरने

य त्मसको भभात सम्बयय गययउने,

(ठ) कोषको आनथाक कययोफययको रयनग कुनै
सम्झौतय गने,
(ड) कोषको आिश्मकतय

ऩनन व्मचक्त , पभा िय कम्ऩनीसॉग ठे क्कयऩट्टय

सम्फन्धी

अनुसयय सनभनतरे तोके फभोचजभ ऋण नरन सवने य मसयी ऋण नरॉदय

प्रचनरत कम्ऩनी सम्फन्धी कयनून अनुसयय गने,

(ढ) सनभनतरे ननधयायण गये कय शता तथय आधययभय ब ुक्तयनीको प्रकृमयभय एजेन्ट फैङ्कको छनौट कयमा
गने,
(ण) कोष सञ्चयरन गने सम्फन्धभय तोवकए फभोचजभकय अन्म कयमाहरू गने ।
५३.

कभाचययी सम्फन्धी व्मिस्थय : (१) कोषको कयभ प्रबयिकययी रुऩरे सञ्चयरन गनाको रयनग कोषभय आिश्मक
सॊ खमयभय कभाचययी यहनेछन् ।
(२) कोषभय यहने कभाचययीको

ननमुचक्त, ऩयरयश्रनभक तथय सेियकय शता सम्फन्धी अन्म व्मिस्थय तोवकए

फभोचजभ हुनेछ ।

(३) कोषरे आिश्मकतय अनुसयय अिनध तोकी विशेषऻ सेिय कयययभय नरन सवनेछ ।
(४) उऩदपय (३) फभोचजभ कयययभय नरइएकय विशेषऻको सेियको शता

, ऩयरयश्रनभक य अन्म व्मिस्थय

कयययभय उल्रेख बए फभोचजभ हुनेछ ।

(५) सनभनतरे ननधयायण गये को आधयय य शताभय स्िीकृत दयफन्दीको अधीनभय यही कभाचययीहरू

सेिय

कयययभय नरन सवकनेछ ।
ऩरयच्छे द – ९
विविध
५४.

कोष य नेऩयर ययष्ड फैङ्करे सभन्िमयत्भक कयमा गने : कोष य नेऩयर ययष्ड फैङ्क

दुिैरे सयिाजननक नीनतको उद्देश्म

प्रयनप्त गना य वित्तीम ऺेरप्रनत सिासयधययणको विश्वयस सुननचश्चत गना एक आऩसभय सभन्िम य सहमोग ऩु

मयाकउन

दे हयम फभोचजभको कयमा गनेछन् :(क) तथ्मयङ्क य सूचनयको आदयन

–प्रदयन गना आिश्मक सम्झौतय गने ,

(ख) फैङ्क तथय वित्तीम सॊ स्थयरयई इजयजतऩर ददॊ दय य ननऺेऩ सुयऺण प्रभयणऩर प्रदयन गने प्रकृमयभय
सहमोग ऩुमयाकउने,
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(ग) नेऩयर ययष्ड फैङ्करे कुनै फैङ्क

िय वित्तीम सॊ स्थयरयई शीघ्र सुधयययत्भक कयमाभय रैं

जयदय िय

सभस्मयग्रस्त घोषणय गदया कोषरयई सूचनय प्रदयन गने,

(ङ) नेऩयर ययष्ड फैङ्करे कुनै फैङ्क

िय वित्तीम सॊ स्थयरयई सॊ यऺकत्ि , सम्बयवित प्रयऩक िय वित्तीम

नरचविडेशन प्रणयरीको कययियही गदया कोषरयई सूचनय ददने,

(च) वित्तीम चस्थयतयभय कुनै सम्बयवित खतयय आउन सवने ऩरयचस्थनत दे खेभय मथयशवम चयॉडो एक
आऩसभय जयनकययी गययउने,

(छ) नेऩयर ययष्ड फैङ्करे कुनै फैङ्क

िय वित्तीम सॊ स्थयरयई ननऺेऩ सॊ करनभय योक रगयएभय , इजयजतऩर

यद्द गये भय, व्मिस्थयऩन ननमन्रणभय नरएभय मसको जयनकययी कोषरयई गययउने ।
५५.

अनधकयय प्रत्मयमोजन : (१) सनभनतरे आफ्नो अनधकयय भध्मे केही अनधकयय अध्मऺ

, सदस्म िय सनभनतरे गठन

गये को दपय १३ फभोचजभको उऩसनभनत िय प्रभुख कयमाकययी अनधकृतरयई प्रत्मयमोजन गना सवनेछ ।
(२) प्रभुख

कयमाकययी अनधकृतरे आपूरयई प्रयप्त अनधकयय भध्मे केही अनधकयय कोषकय अनधकृत

कभाचययीरयई प्रत्मयमोजन गना सवनेछ ।
५६.

सहमोग आदयन प्रदयन सम्फन्धी व्मिस्थय

: भन्रयरम य कोषरे एक आऩसभय तयरतय व्मिस्थयऩन सम्फन्धी

सम्झौतय गयी ननऺेऩ सुयऺणकय सम्फन्धभय आिश्मक सूचनय

, तथ्मयङ्क तथय विशेषऻ सेियकय रयनग सहमोगको

आदयन प्रदयन गनेछन् ।
५७.

ननदे शन ददन सवने : (१) नेऩयर सयकययरे ननऺेऩ तथय कजया सुयऺणकय सम्फन्धभय कोषरयई आिश्मकतय अनुसयय
ननदे शन ददन सवनेछ ।

५८.

(२) उऩदपय (१) फभोचजभ ददएको ननदे शनको ऩयरनय गनुा कोषको कताव्म हुनेछ ।

गोऩनीमतय ययख्नु ऩने : (१) कोषको ऩूि ा स्िीकृनत नफनय अध्मऺ , सदस्म, प्रभुख कयमाकययी अनधकृत िय कुनै ऩनन
कभाचययी िय कयययभय यहेकय व्मचक्तरे दे हयमकय कयमा गनुा हुॉदैन :-

(क) आफ्नो कयभकययियही सम्फन्धी तथ्मयङ्क य सूचनयको सुययकी िय प्रकयशन , य
(ख) ननजी पयइदयको ननचम्त त्मस्तय तथ्मयङ्क य सूचनय प्रमोग गना िय

गययउन ।

(२) उऩदपय (१) भय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन प्रचनरत कयनून फभोचजभ अनुसन्धयन गने

प्रमोजनको रयनग अनधकयय प्रयप्त ननकयमफयट भयग गरयएकय विियण उऩरब्ध गययउॉदय गोऩनीमतय बॊ ग बएको
भयननने छै न ।
५९.

६०.

कयभ कययियही फदय नहुने : अध्मऺ, सदस्म िय प्रभुख कयमाकययी अनधकृतको ननमुचक्त िय सनभनतको गठनभय कुनै
यीत नऩुगेको िय अध्मऺ िय सदस्मको ऩद रयक्त यहेको कययणरे भयर कोष िय सनभनतको कुनै कयभ कययियही
फदय हुने छै न ।

असर ननमतरे गये कोभय फचयउ : (१) मो ऐन िय मस ऐन अन्तगात फनेको ननमभ िय विननमभ फभोचजभ असर
ननमतरे गये को कुनै कयभ कययियहीको सम्फन्धभय अध्मऺ

, सदस्म, प्रभुख कयमाकययी अनधकृत िय कोषकय कुनै

कभाचययी व्मचक्तगत िय सयभुवहक रुऩरे जियपदे ही हुने छै न ।

तय जयनयजयन िय गरत भनसयमफयट गरयएको कुनै कयभको सन्दबाभय बने ननज व्मचक्तगत रुऩभय

चजम्भेियय हुनेछन् ।

(२) मो ऐन िय मस ऐन अन्तगात फनेको ननमभ िय विननमभको ऩयरनय गनाको नननभत्त असर ननमतरे

गये को िय गना खोजेको कुनै कुययरे हुन आएको िय हुने हयनी नोवसयनीको सम्फन्धभय अध्मऺ

, सदस्म, प्रभुख

कयमाकययी अनधकृत िय कोषकय कुनै कभाचययी विरुि कुनै वकनसभको भुद्दय ऩये भय त्मस्तो भुद्दयको खचा कोषरे
व्महोनेछ ।

तय जयनयजयन िय गरत भनसयमफयट गरयएको कुनै कयभको सन्दबाभय ऩये को भुद्दयको खचा कोषरे व्महोने

छै न ।
६१.

प्रनतिेदन ऩेश गनुा ऩने : कोषरे प्रत्मेक आनथाक िषा सभयप्त बएको छ भवहनयनबर आफ्नो ियवषाक प्रनतिेदन
भन्रयरम सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ य सो को प्रनत नेऩयर ययष्ड फैङ्करयई सभेत ददनु ऩनेछ ।
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६२.

नेऩयर सयकययसॉग सम्ऩका: कोषरे नेऩयर सयकययसॉग सम्ऩका ययखदय भन्रयरम भयपात ययख्नु ऩनेछ ।

६३.

कोषभय स्ित: ऩरयणत हुने : कम्ऩनी ऐन, २०६३ फभोचजभ स्थयऩनय बएको ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण ननगभ (प्रय.)
नर. मो ऐन प्रययम्ब बए ऩनछ स्ित् कोषभय ऩरयणत बएको भयनननेछ ।

६४.

कोष विघटन गना सवने : (१) नेऩयर सयकययरे मस ऐन फभोचजभ सुयऺण बएको ननऺेऩ
ब ुक्तयनी गना कोष असभथा बएभय कोषको विघटन गना सवनेछ ।

िय कजयाको दयिी

(२) उऩदपय (१) फभोचजभ कोष विघटन गये भय कोषको सम्ऩचत्त तथय दयवमत्िको चजम्भेिययी नेऩयर
६५.
६६.

सयकययको हुनेछ ।

मसै ऐन फभोचजभ हुने : प्रचनरत नेऩयर कयनूनभय जुनसुकै कुयय रेचखएको बए तयऩनन मस ऐनभय रेचखएको कुययभय
मसै ऐन फभोचजभ हुनेछ ।

ननमभ फनयउने अनधकयय : (१) नेऩयर सयकययरे मस ऐनको कयमयान्िमन गना आिश्मक ऩने दे हयमकय विषमभय
ननमभ फनयउन सवनेछ :(क) प्रभुख कयमाकययी

अनधकृतको सेिय, शता ऩयरयश्रनभक तथय अन्म सुविधय,

(ख) ननऺेऩ सुयऺण सम्फन्धभय
(ग) कजया सुयऺण सम्फन्धभय
(घ)
६८.

,
,

विशेष मोगदयन सम्फन्धभय य

(ङ) नेऩयर सयकययरे तोकेकय अन्म ऺेरहरूको सुयऺण सम्फन्धभय ।

विननमभ फनयउने अनधकयय: (१) आफ्नो कयभ कययियहीरयई व्मिचस्थत गना कोषरे मो ऐन तथय मस ऐन अन्तगात
फनेको ननमभ प्रनतकूर नहुने गयी आिश्मक विननमभ फनयई रयगू गना सवनेछ ।
(२) कोषरे उऩदपय (१) रे ददएको अनधकययको

सिासयभयन्मतयभय प्रनतकूर प्रबयि नऩने गयी दे हयमकय

विषमभय विननमभ फनयउन सवनेछ :-

(क) ऺनतऩूनता प्रकृमय , दयिी ब ुक्तयनी तथय शोधबनया प्रकृमय सम्फन्धी,
(ख) रगयनी नीनत सम्फन्धी ,
(ग) सुयचऺत सदस्म सॊ स्थयरे फुझयउनु ऩने ियवषाक सुयऺण शुल्क सम्फन्धी ,
(घ) सदस्मतय प्रभयणऩर य सत्मतय प्रभयणीकयण विनध प्रकृमय सम्फन्धी ,
(ङ) कोषकय कभाचययीको सेिय शता सम्फन्धी ,
(च) कोषको आनथाक , प्रशयसन तथय रेखय ऩयीऺण सम्फन्धी,
(छ) सेिय तथय भयरसयभयन खरयद प्रकृमय सम्फन्धी ,
(ज) एजेन्ट फैङ्क य

वित्तीम नरचविडेटय सम्फन्धी,

(झ) कभाचययी विननमभयिरी, जनशचक्त योजगयय सम्फन्ध, योजगयय कयययको शताहरु सम्फन्धी,
(ञ) सनभनतको फैठक प्रकृमय सम्फन्धी,

(ट) कोषको सॊ गठनयत्भक ढयॉचय तथय कयमासम्ऩयदन सम्फन्धी,
(ठ) कयमाऺभतय य चजम्भेिययीको अनधकयय प्रत्मयमोजन सम्फन्धी य
(ड) कोषको कयमासम्ऩयदनकय रयनग आिश्मक ऩने अन्म विषम सम्फन्धी ।

(३) कोषरयई आनथाक दयवमत्ि तथय दीघाकयरीन असय ऩने विषमको विननमभ फनयउॉदय भन्रयरमको

स्िीकृनत नरनु ऩनेछ ।
६९.

ननदे चशकय तथय कयमाविनध फनयई रयगू गने : कोषरे मस ऐन को कयमयान्िमन गना तथय आफ्नो कयभ कययियहीरयई
ऩययदशॉ, सयर य स्ऩष्ट फनयउन मो ऐन िय मस ऐन अन्तगात फनेको ननमभ

िय विननमभको अनधनभय यही सभम

सभमभय आिश्मक ननदे चशकय तथय कयमाविनध फनयई रयगू गना सवनेछ ।
७०.

फचयउ : (१) मो ऐन प्रययम्ब हुन ु अचघ कम्ऩनी ऐन , २०६३ फभोचजभ स्थयऩनय बएको ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण
ननगभ (प्रय.) नर. फयट बए गये कय कयभ कययियही मसै ऐन फभोचजभ बए गये को भयनननेछ ।
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(२) उऩदपय ( १)

भय उल्रेख बए फभोचजभको ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण ननगभ (प्रय.) नर. को चर

अचर सम्ऩचत्त रगयमतको जयमजेथय, दयवमत्ि य कम्ऩनीभय कयमायत कभाचययी स्ित: कोषभय ऩरयणत बएको
भयनननेछ ।

(३) मो ऐन प्रययम्ब हुॉदयकय फखत उऩदपय (१) भय उल्रेख बए फभोचजभको ननऺेऩ तथय कजया सुयऺण

ननगभ (प्रय.) नर. भय कयमायत भहयप्रिन्धक ननजको ियॉकी ऩदयिनधसम्भ कोषको कयमाकययी अनधकृतको रूऩभय
फहयर यहनेछ ।
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