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वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने सं स्था सम्बन्धी ऐर्न, २०५५
लालमोहर र प्रकाशर्न मममत
२०५५।१२।१७
संशोधर्न गर्ने ऐर्न
१.

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने सं स्था सम्बन्धी
(पवहलो सं शोधर्न) ऐर्न, २०५८

२०५९।४।२२
प्रमाणीकरण र प्रकाशर्न मममत

२.

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही र्नेपाल कार्नुर्न
सं शोधर्न गर्ने ऐर्न, २०६६

३.

२०६६।१०।७

र्नेपालको सं विधार्न अर्नुकूल बर्नाउर्न केही र्नेपाल ऐर्नलाई
सं शोधर्न गर्ने ऐर्न, २०७५

२०७५।११।१९
२०५५ सालको ऐर्न र्नं. २९



..............
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने सं स्थाको सम्बन्धमा व्यिस्था गर्नन बर्नेको ऐर्न

प्रस्तािर्ना: दे शका मबमिन्न क्षेरमा बसोबास गर्ने न्यू र्न आए िएका व्यक्तिहरूलाई

लघुव्यिसायमा

सहिागी बर्नाई मतर्नीहरूको आमथनक क्तस्थमतमा सुधार गर्ननको मर्नममत्त सं स्थागत रूपमा
सङ्कलर्न गर्नन तथा




िचत

लघुकर्ान उपलव्ध गराउर्न वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने सं स्थाहरूको सम्बन्धमा

व्यिस्था गर्नन िाञ्छर्नीय िएकोले,



लघु

यो ऐर्न सं ित् २०६५ साल र्ेठ १५ गतेदेक्ति लागू िएको ।

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही र्नेपाल कार्नूर्न सं शोधर्न गर्ने ऐर्न, २०६६ द्वारा क्तिवकएको ।
पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।
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श्री ५ महारार्ामधरार् िीरे न्द िीर विक्रम शाहदे िको शासर्नकालको सत्ताइसौँ िर्नमा सं सदले
यो ऐर्न बर्नाएकोछ ।
पररच्छे द – १
प्रारक्तम्िक
१.

सक्तक्षप्त र्नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐर्नको र्नाम “वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने सं स्था सम्बन्धी
ऐर्न, २०५५” रहेकोछ ।
(२)

यो ऐर्न र्नेपाल सरकारले र्नेपाल रार्परमा सूचर्ना प्रकाशर्न गरी तोवकददएको

मममतदे क्ति प्रारम्ि हुर्नेछ ।
२.

पररिार्ा: विर्य िा प्रसङ्गले अको अथन र्नलागेमा यस ऐर्नमा,–
(क) “वित्तीय मध्यस्थता” िन्नाले यस ऐर्न बमोक्तर्म लघुबचत सङ्कलर्न गर्ने तथा
लघुकर्ान उपलब्ध गराउर्ने काम सम्िर्नुपछन ।
(ि)

“सं स्था” िन्नाले सं स्था दतान ऐर्न, २०३४ अन्तगनत दतान िई यस ऐर्न
बमोक्तर्म वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने अर्नुममतपर प्राप्त सं स्था
सम्िर्नुपछन ।

(ग) “अर्नुममतपर” िन्नाले दफा ५ बमोक्तर्म वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन
ददइएको अर्नुममतपर सम्िर्नुपछन ।
(घ)

“बैङ्क” िन्नाले र्नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐर्न, २०५८ अन्तगनत स्थापर्ना िएको र्नेपाल
राष्ट्र बैङ्क सम्िर्नुपछन ।

(ङ)

“लघुव्यिसाय” िन्नाले दशर्र्ना िन्दा कम व्यक्ति काममा सं लग्र्न िई
सञ्चालर्न हुर्ने आयमूलक व्यिसाय सम्िर्नुपछन ।



मममत २०५६।८।१ दे क्ति प्रारम्ि िएको । (र्नेपाल रार्पर मममत २०५६।८।१)



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।
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(च)

“न्यूर्न आय िएको व्यक्ति” िन्नाले बैङ्कले समय समयमा तोकेकोिन्दा
कम आय िएको व्यक्ति सम्िर्नुपछन ।

(छ)

“समूह” िन्नाले तोवकएबमोक्तर्मको प्रवक्रया पूरा गरी गठर्न गररएको न्यू र्न
आय िएका व्यक्तिहरूको समूह सम्िर्नुपछन ।

(र्)

“सामूवहक र्मार्नी” िन्नाले समूहको कुर्नै सदस्यले मलएको लघुकर्ानको
ु ार्नी मर्नर्ले र्नगरे मा त्यस्तो समूहको अन्य सदस्यहरूले सामूवहक
िि
रूपमा मतर्नन मञ्जुर गरी सं स्थालाईन

ले क्तिददएको र्मार्नीको मलित

सम्िर्नुपछन ।
(र्१)

“लघुबचत” िन्नाले सं स्थाको सदस्य रहे का न्यू र्न आय िएको व्यक्ति िा
व्यक्तिहरूको समूहबाट बैङ्कले समय समयमा तोवकददए बमोक्तर्म सं स्थाले
सङ्कलर्न गर्ने बचत रकम सम्िर्नुपछन ।

(ि)

“लघुकर्ान” िन्नाले लघुव्यिसाय सञ्चालर्न गर्ने बैङ्कले समय समयमा
तोवकददए बमोक्तर्मका सीमासम्म सं स्थाले प्रदार्न गर्ने कर्ान सम्िर्नुपछन ।

(ञ)

“ऋणी” िन्नाले सं स्थासँग

लघुकर्ान मलर्ने समूह िा समूहको कुर्नै सदस्य

सम्िर्नुपछन ।
(ट)

“सुरक्षण” िन्नाले लघुकर्ान मलँदा प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म मधतो, बन्धक
िा

अरू

कुर्नै

वकमसमले

मलित

गररददएको

चल

अचल

सम्पक्तत्त

सम्िर्नुपछन ।
(ठ)

“कमनचारी” िन्नाले सं स्थामा पाररश्रममक मलई िा र्नमलई काम गर्नन
सं स्थाद्वारा मर्नयुि व्यक्ति सम्िर्नुपछन र सो शब्दले सं स्थाको पदामधकारी
समेतलाईन र्र्नाउर्नेछ ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।
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(ड)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोक्तर्म” िन्नाले यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको
मर्नयम िा विमर्नयममा तोवकएको िा तोवकएबमोक्तर्म सम्िर्नुपछन ।
पररच्छद – २
अर्नुममतपर सम्बन्धी व्यिस्था

३.

अर्नुममतपर र्नमलई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन र्नहुर्न:े यो ऐर्न प्रारम्ि िएपमछ कसै ले पमर्न
अर्नुममतपर र्नमलई यस ऐर्न बमोक्तर्म वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन गराउर्न हुँदैर्न ।

४.

अर्नुममतपरका लामग मर्निेदर्न ददर्नुपर्ने: वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने उद्देश्य रािी सं स्था दतान
ऐर्न, २०३४ अन्तगनत दतान िएको सं स्थाले यस ऐर्न बमोक्तर्म वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन
चाहेमा दे हायको वििरणहरू िुलाईन तोवकएको ढाँचामा बैङ्क समक्ष मर्निेदर्न ददर्नुपर्नेछ:–

५.

(क)

सं स्था दतान प्रमाणपर तथा सं स्थाको विधार्न,

(ि)

सं स्थाका पदामधकारीहरूको र्नाम, ठे गार्ना र पेशा,

(ग)

सं स्थाको कूल सदस्य सङ्ख्या,

(घ)

सं स्थाको चल अचल सम्पक्तत्त,

(ङ)

सं स्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन चाहे को िौगोमलक क्षेर,

(च)

तोवकएबमोक्तर्मका अन्य कुराहरू ।

अर्नुममतपर ददर्नुपर्ने: (१) दफा ४ बमोक्तर्म मर्निेदर्न पर्नन आएमा बैङ्कले सो मर्निेदर्न उपर
आिश्यक र्ाँचबुि गर्नेछ र त्यसरी र्ाँचबुि गदान थप र्ार्नकारी िा वििरण मलर्न आिश्यक
दे िेमा त्यस्तो मर्निेदर्न ददर्ने सं स्थासँग थप र्ार्नकारी िा वििरण माग गर्नन सक्र्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म र्ाँचबुि गदान बैङ्कले अर्नुममतपर ददर्न उपयुि दे िेमा

तोवकएको दस्तुर मलई मर्निेदकलाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन तोवकएको ढाँचामा
अर्नुममतपर ददर्नुपर्नेछ ।


पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्तर्म अर्नुममतपर ददँदा िा अस्िीकृत िएको र्ार्नकारी ददँदा
मर्निेदर्न प्राप्त िएको मममतले िा उपदफा (१) बमोक्तर्म थप र्ार्नकारी िा वििरण माग
गररएकोमा त्यस्तो र्ार्नकारी िा वििरण प्राप्त िएको मममतले

बढीमा

पचहत्तर ददर्नमिर

ददर्नुपर्नेछ ।
(४)
६.

.....................

शतनहरू तोक्र्न सक्र्ने: (१) बैङ्कले दफा ५ बमोक्तर्म अर्नुममतपर प्रदार्न गदान वित्तीय
मध्यस्थताको काम गदान सं स्थाले पालर्ना गर्नुप
न र्ने शतनहरू तोक्र्न सक्र्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म तोवकएका शतनहरू पालर्न गर्नुन सं स्थाको कतनव्य

हुर्नेछ ।
७.

र्निीकरण गर्नुपर्ने:

(१)

सं स्थाले प्रत्येक दुई िर्नमा तोवकए बमोक्तर्म बैङ्कबाट अर्नुममतपर

र्निीकरण गराउर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तर्मको म्यादमिर अर्नुममतपर र्निीकरण र्नगरे मा त्यस्तो
अर्नुममतपर स्ितः रद्द हुर्नेछ ।
(३)

अर्नुममतपर र्निीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तर्म हुर्नेछ ।
पररच्छे द – ३
संस्थाको काम, कतनव्य र अमधकार

८.

संस्थाको काम, कतनव्य र अमधकार: यस ऐर्नमा अन्यर लेक्तिएको काम, कतनव्य र अमधकारको
अमतररि सं स्थाका काम, कतनव्य र अमधकार दे हाय बमोक्तर्म हुर्नेछ:(क)


न्यूर्न आय िएको व्यक्तिहरूलाई समूह गठर्न गर्नन प्रोत्साहर्न गर्ने,

(क१)

समूह िा समूह सदस्यबाट लघुबचत सङ्कलर्न गर्ने,



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा क्तिवकएको।
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(ि)

समूह िा समूहको सदस्यलाई लघुव्यिसाय सञ्चालर्न गर्नन कुर्नै चलअचल
सम्पक्तत्त

(ग)

र्नेपाल

सुरक्षण िा र्मार्नत मलई िा र्नमलई लघुकर्ान ददर्ने,
सरकार िा बैङ्क िा स्िदे शी िा विदे शी सं घ, सं स्था आददबाट

ऋण िा अर्नुदार्न प्राप्त गर्ने र त्यस्तो ऋण िा अर्नुदार्न लघुकर्ान
वितरणमा िा सो कायनलाई प्रिािकारी बर्नाउर्ने काममा प्रयोग गर्ने,
तर

सं स्थाले विदे शी सं घ, सं स्था आददबाट ऋण अर्नुदार्न िा

ु ै सहयोग प्राप्त गदान बैङ्क माफनत र्नेपाल सरकारको स्िीकुत
र्र्नुसक
मलर्नुपर्नेछ ।
(घ)

लघुकर्ान उपलब्ध गराउर्नु अक्तघ र्ुर्न कायनको लामग कर्ान माग िएको
हो सो सम्बन्धी कायनको मूलयांकर्न गर्ने र त्यस्तो कायनको सम्िाव्यता
छ छै र्न पवहचार्न गर्ने,

(ङ)

न्यूर्न आय िएको व्यक्तिको आमथनक क्तस्थमतमा सुधार हुर्ने िालका
लघुव्यिसा बारे प्रचारप्रसार गर्ने,

(च)

लघुव्यिसायको सम्बन्धमा गो्ी सञ्चालर्न गर्ने, पररयोर्र्ना तर्ुम
न ा गर्नन
प्रक्तशक्षण ददर्ने, सहयोग गर्ने, प्राविमधक ज्ञार्न ददलाउर्ने र आिश्यकता
अर्नुसार प्राविमधक सहयोग र्ुटाउर्ने,

(छ)

लघुबचत

तथा लघुकर्ान पररचालर्न सम्बन्धमा समूहलाई आिश्यक

सेिा प्रदार्न गर्ने,
(र्)

लघुकर्ान समयमा र्नै असूलउपर गर्नेतफन आिश्यक कारबाही गर्ने ,

(ि)

लघुकर्ानका उक्तचत प्रयोग िए र्निएको सम्बन्धमा समय समयमा
र्ाँचबुि गर्नन र र्ाँचबुि गदान उक्तचत प्रयोग िएको र्नदे क्तिएमा आिश्यक
मर्नदे शर्न ददर्ने



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।



िा आिश्यक कारिाही गर्ने ,
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(ञ)



लघुबचत सङ्कलर्न तथा लघुकर्ान वितरण सम्बन्धमा तोवकएबमोक्तर्मको

अन्य काम गर्ने,


९.

(ट) िाक्तणज्य बैङ्क तथा वित्तीय सं स्थाको एर्ेन्ट िई काम गर्ने ।

वििरण, तथ्याङ्क िा कागर्ात माग गर्नन सक्र्ने: बैङ्कले सं स्थासँग



लघुबचत तथा लघुकर्ान

सम्बन्धी कुर्नै वििरण, तथ्याङ्क िा कागर्ात माग गर्नन सक्र्नेछ र त्यसरी माग गररएको
वििरण, तथ्याङ्क िा कागर्ात पेश गर्नन सम्बक्तन्धत सं स्थाको कतनव्य हुर्नेछ ।
१०. सम्िौता गर्नुपन र्ने: (१) संस्थाले लघुकर्ान ददँदा सो कर्ानको सुरक्षण तथा उक्तचत प्रयोगको
लामग आिश्यकता अर्नुसार शतनहरू रािी ऋणीसँग मलक्तित रूपमा सम्िौता गर्नुप
न र्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म सम्िौता गदान सं स्थाले र्मतसुकै अिमधको िािा रान,

सं स्थाले तोकेको शतन िङ्ग गरे मा ऋणीले मलएको साँिा ब्यार् वफतान बुिाउर्न लगाउर्न िा
ऋणीले मलित गरी ददएको सुरक्षण िा सामूवहक र्मार्नीबाट असूलउपर गर्नन सक्र्ने गरी शतन
तोक्र्न सक्र्नेछ ।
तर सं स्थाले ऋणीसँग सुरक्षण मलँदा समूहसँग असम्बक्तन्धत व्यक्तिको सुरक्षण मलर्ने
छै र्न ।
११. शतन उललं घर्न गरे मा संस्थाको अमधकार: (१) कुर्नै ऋणीले सं स्थासँग गरे को सम्िौता िा शतन
पालर्न र्नगरे मा िा मलितको िािामिर सं स्थाको लघुकर्ान च ुिा र्नगरे मा िा सं स्थाले र्ाँचबुि
गदान लघुकर्ान मलएको रकम दुरूपयोग गरे को िा वहर्नाममर्ना गरे को दे क्तिएमा प्रचमलत
कार्नूर्नमा र्ुर्नसकै कुरा लेक्तिएको िए तापमर्न ऋणीले सं स्थालाई ले क्तिददएको िा सं स्थामा
रािेको सुरक्षणलाई प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म मललाम मबक्री गरी साँिा ब्यार् असूलउपर गर्नन
सक्र्नेछ ।
(२) ऋणीले सं स्थामा रािेको सुरक्षण कुर्नै वकमसमले अन्य व्यक्तिलाई हक छाडी
ददएमा िा कुर्नै कारणबाट सं स्थामा रािेको सुरक्षणको मूलय घट्र्न गएमा प्रचमलत कार्नूर्नमा
र्ुर्नसुकै कुरा लेक्तिएको िए तापमर्न सं स्थाले तोवकददएको म्यादमिर ऋणीबाट सो बापत कर्ान
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िाम्र्ने गरी थप सुरक्षण रान लगाउर्न सक्र्नेछ । सं स्थाले तोकेको म्यादमिर ऋणीले त्यस्तो
सुरक्षण रान र्नसकेमा सं स्थाले आफ्र्नो साँिा ब्यार् सुरक्षण रािेको सम्पक्तत्तबाट मललाम मबक्री
गरी असूलउपर गर्नन सक्र्नेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तर्म सं स्थाले मललाम मबक्री गरी असूलउपर गदान
त्यस्तो सुरक्षणबाट सं स्थाको साँिा ब्यार्को पूरा रकम असूलउपर हर्न र्नसकेमा समूहको कुर्नै
सदस्यले व्यक्तिगत लघुकर्ान मलएकोमा सो सदस्यको र सामूवहक रूपमा लघुकर्ान मलएकोमा
त्यस्तो समूहको सदस्यको अरू र्ायर्ेथाबाट सं स्थाले मललाम मबक्री गरी असूलउपर गर्नन
सक्र्नेछ ।
(४) यस दफा बमोक्तर्म मललाम मबक्री गरी असूलउपर गरी आएको रकममध्ये
सम्पक्तत्त मललाम मबक्री गदान िएको िचनको रकम र सं स्थाको साँिा ब्यार्को रकम कट्टा गरी
बाँकी रहर्न आएको रकम सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई वफतान ददर्नुपर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोक्तर्म सं स्थाले मललाम मबक्री गदान कसै ले र्नसकारे मा

तोवकए

बमोक्तर्म सं स्थाले सो सम्पक्तत्त आफूले सकार गर्नन सक्र्नेछ ।
१२. रक्तर्ष्ट्रेशर्न िा दाक्तिल िारे र् गररददर्नुपर्ने: (१)

सुरक्षणमा रहेको सम्पक्तत्त दफा ११ बमोक्तर्म

मललाम मबक्री गदान कसै ले मललाम सकारे मा त्यस्तो व्यक्तिको र्नाममा र कसै ले पमर्न मललाम
सकार र्नगरी सं स्थाले सकार गरे कोमा सं स्थाको र्नाममा सो र्ायर्ेथा प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म
रक्तर्ष्ट्रेशर्न िा दाक्तिल िारे र् गररददर्नको लामग सं स्थाले सम्बक्तन्धत मालपोत कायानलयमा ले िी
पठाउर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तर्म सं स्थाबाट ले िी आएमा सम्बक्तन्धत मालपोत कायानलयले
रक्तर्ष्ट्रेशर्न िा दाक्तिल िारे र् गरी ददर्नुपर्नेछ ।
१३.

...................................



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।
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१४.

ब्यार् दर मर्नधानरण गर्ने:

(१)

सं स्थाले लघुबचत तथा लघुकर्ानमा ददर्ने, मलर्ने व्यार् राष्ट्र

बैङ्कको र्नीमत मर्नदे शर्नको अधीर्नमा रही आफैं मर्नधानरण गर्नेछ । सं स्थाद्वारा यसरी ब्यार्दर
मर्नधारण गररएको सात ददर्नमिर सोको र्ार्नकारी बैङ्कलाई ददर्नुपर्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा र्ुर्नसुकै कुरा ले क्तिएको िए तापमर्न बैङ्कले आिश्यक दे िेमा

सं स्थाले मर्नधानरण गरे को ब्यार् दर थप घट गर्नन सं स्थालाई मर्नदे शर्न ददर्न सक्र्नेछ र त्यस्तो
मर्नदे शर्नको पालर्ना गर्नुन सम्बक्तन्धत सं स्थाको कतनव्य हुर्नेछ ।
१५. सेिा शुलक मलर्न सक्र्ने: सं स्थाले कुर्नै व्यक्ति िा समूहलाई ड्डलघुबचत तथा लघुकर्ानको
पररचालर्न सम्बन्धमा कुर्नै सेिा, सुविधा, प्राविमधक ज्ञार्न िा प्रक्तशक्षण उपलव्ध गराए बापत
...................

सेिा शुलक मलर्न सक्र्नेछ ।

१६. अमिलेि रानुपर्ने: सं स्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको अमिले ि अद्यािमधक गरी
रानु

पर्नेछ ।
पररच्छे द – ४
बैङ्कको काम, कतनव्य र अमधकार

१७. मर्नरीक्षण िा र्ाँचबुि गर्ने गराउर्न सक्र्ने: (१) बैङ्कले सं स्थाको कायानलय िा काम कारबाहीको
सम्बन्धमा आिश्यकता अर्नुसार मर्नरीक्षण िा र्ाँचबुि गर्नन गराउर्न सक्र्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म मर्नरीक्षण िा र्ाँचबुिको मसलमसलामा सो मर्नरीक्षण िा

र्ाँचबुि गर्ने व्यक्तिले मागेको कागर्ात िा वििरणहरू उपलव्ध गराउर्न सम्बक्तन्धत सं स्था
तथा कमनचारीको कतनव्य हुर्नेछ ।
(३)
१८.

मर्नरीक्षण िा र्ाँचबुि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तर्म हुर्नेछ ।

मर्नदे शर्न ददर्न सक्र्ने: (१) दफा १७ बमोक्तर्म मर्नरीक्षण िा र्ाँचबुिको मसलमसलामा सं स्थाले
दे हायको कुर्नै काम कारबाही गरे को दे क्तिएमा बैङ्कले मर्नक्तित समय तोकी सो सं स्थाले गर्ने



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा क्तिवकएको।
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कुर्नै काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्नन िा कुर्नै िास व्यिस्था गर्नन मर्नदे शर्न ददर्न
सक्र्नेछ:–
(क)

यस ऐर्न बमोक्तर्म गर्नुप
न र्ने काम कारबाही र्नगरे को,

(ि)

बचतकतान

(ग)

आफ्र्नो बहीिाता, हरवहसाब िा कागर्ातहरू उक्तचत ढङ्गले र्नरािेको

तथा ऋणीलाई प्रमतकूल हुर्ने कुर्नै काम कारबाही गरे को,

पाइएको,
(घ)

बैङ्कले तोकेको शतनहरू तथा ददएको मर्नदे शर्नहरू पालर्न र्नगरे को,

(ङ)

सं स्थाको रकम वहर्नाममर्ना गरे को िा

प्राप्त

रकम यस ऐर्नको उद्देश्य

विपरीतको काममा लगाएको,
(च)

यस ऐर्न बमोक्तर्म मामगएको वििरण, तथ्याङ्क िा कागर्ात उपलव्ध
र्नगराएको ।

(२) बैङ्कले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको मर्नयम बमोक्तर्म सं स्थाले गर्नुप
न र्ने
कुराहरूको सम्बन्धमा सं स्थालाई समय समयमा मर्नदे शर्न ददर्न सक्र्नेछ र त्यस्तो मर्नदे शर्नको
पालर्ना गर्नुन सम्बक्तन्धत सं स्थाको कतनव्य हुर्नेछ ।
१९. अर्नुममतपर िारे र् गर्नन सक्र्ने:



(१) कुर्नै सं स्थाले दफा १८ बमोक्तर्म ददएको मर्नदे शर्नको

उललं घर्न गरे मा बैङ्कले सुधारको लामग सचेत गराउर्न िा सो सं स्थाको कुर्नै कायनमा बन्दे र्
लगाउर्न सक्र्नेछ । यस्तो मर्नदे शर्नको तीर्न पटक उललं घर्न गरे मा िा दे हायको कुर्नै काम
कारिाही गरे मा बैङ्कले त्यस्तो सं स्थाको अर्नुममतपर मर्नलम्बर्न िा िारे र् गर्नन सक्र्नेछ ।
(क)

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नन छाडे मा,

(ि)

सं स्थाको रकम वहर्नाममर्ना गरे मा िा र्ुर्न उद्देश्यको लामग रकम प्राप्त
गरे को हो सो काममा र्नलगाएमा,



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।
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(ग)

बैङ्कले समय तोकी कुर्न काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्नन िा
कुर्नै िास व्यिस्था गर्नन मर्नदे शर्न ददएकोमा सो अर्नुरूप काम र्नगरे मा,

(घ)

सं स्था दतान ऐर्न, २०३४ र यस ऐर्नका दफा ७ बमोक्तर्म र्निीकरण
र्नगराएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तर्म अर्नुममतपर िारे र् गर्ने आदे श ददर्नु अक्तघ बैङ्कले
आिश्यक दे िेमा सो सम्बन्धमा आिश्यक र्ाँचबुि िा छार्निीर्न गराउर्न सक्र्नेछ ।
(३) उपदफा (१)बमोक्तर्म अर्नुममतपर िारे र् गर्नुन अक्तघ बैङ्कले सम्बक्तन्धत सं स्थालाई
स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका ददर्नेछ ।
२०.

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ननमा रोक लगाउर्न सक्र्ने: कुर्नै सं स्थाले दफा १८ बमोक्तर्मको
कुर्नै काम कारबाही गरे को कारणबाट सो सं स्थालाई यथाित रूपमा वित्तीय मध्यस्थताको
काम गर्नन ददइरहर्नु उक्तचत र्नदे क्तिएमा बैङ्कले त्यस्तो सं स्थालाई आिश्यक सुधार गर्नन मौका
ददई मर्नक्तित अिमधको लामग वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ननबाट रोक लगाउर्न सक्र्नेछ ।

२१.

वित्तीय मध्यस्थताको कामबाट फुसनद मलर्नददर्ने: कुर्नै सं स्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम
गर्ननबाट फुसनद पाउँ िर्नी बैङ्क समक्ष मर्निेदर्न ददएमा त्यस्तो सं स्थाले मतर्नुप
न र्ने सम्पूण न दावयत्ि
च ुिा गरे को दे क्तिएमा बैङ्कले त्यस्तो सं स्थालाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ननबाट फुसनद
ददर्न सक्र्नेछ ।
तर त्यस्तो सं स्थाले सम्पूण न दावयत्ि च ुिा गर्नन र्नसकेको अिस्थामा बैङ्कले त्यस्तो
सं स्थालाई वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी काम गर्ननबाट रोक लगाई सं स्था दतान ऐर्न, २०३४
ु ार्नी गर्ननको लामग र्नेपाल सरकार समक्ष ले िी
बमोक्तर्म सो सं स्थाको र्ायर्ेथाबाट दावयत्ि िि
पठाउर्नु पर्नेछ ।



२१क. पदामधकारीको घरघरार्नाबाट असूलउपर गररर्ने: सं स्थाको कुर्नै पदामधकारीले व्यक्तिगत स्िाथन
िा यस ऐर्नको उद्देश्य विपरीत बदमर्नयतपूण न तरीकाले वित्तीय मध्यस्थताको काम कारबाही
गरे गराएमा िा सं स्थाको रकम वहर्नाममर्ना गरे मा बैङ्कले त्यस्ता पदामधकारीको घरघरार्ना िा



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।
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उसको र्नाम र स्िाममत्िमा र्नेपाल



............ मा रहे को चल अचल सम्पक्तत्तबाट त्यस्तो

वहर्नाममर्ना िएको रकम असूलउपर गर्ने गराउर्नेछ ।
२२.

..................

२३.

..................

पररच्छे द – ५
संस्थाको कोर्, लेिा र लेिापरीक्षण
२४.

सं स्थाको

कोर्: (१)



सं स्थाको एउटा छु ट्टै कोर् हुर्नेछ र सो कोर्मा दे हायको रकमहरू

रहर्नेछर्न्:–
(क)

र्नेपाल

सरकार,

प्रदे श सरकार िा बैङ्क िा स्िदे शी िा विदे शी सं घ,



सं स्था आददबाट अर्नुदार्न िा ऋण स्िरूप प्राप्त रकम,




(२)

(क१) लघुबचत सङ्कलर्न गरी प्राप्त गरे को रकम,
(क२) बाक्तणज्य बैङ्क िा वित्तीय सं स्थाबाट प्राप्त गरे को रकम ।

(ि)

सं स्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शुलकमध्ये तोवकए बमोक्तर्मको रकम,

(ग)

सं स्थाले प्रदार्न गरे को सेिा बापत प्राप्त सेिा शुलकको रकम,

(घ)

लघुकर्ानबाट प्राप्त ब्यार्, शुलक आदद रकम,

(ङ)

अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

सं स्थाको र्नामबाट गररर्ने सबै िचनहरू उपदफा (१) बमोक्तर्मको कोर्बाट

व्यहोररर्नेछ ।


गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही र्नेपाल कार्नूर्न सं शोधर्न गर्ने ऐर्न, २०६६ द्वारा क्तिवकएको ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा िारे र्।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।




र्नेपालको सं विधार्न अर्नुकूल बर्नाउर्न केही र्नेपाल ऐर्नलाई सं शोधर्न गर्ने ऐर्न, २०७५ द्धारा सं शोमधत ।
पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।
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तर

लघुबचतबाट सङ्कलर्न िएको तथा लघुकर्ानको लामग प्राप्त रकम अन्य

प्रयोर्र्नको लामग िचन गर्नन पाइर्ने छै र्न ।
(३)

कोर्को रकम कुर्नै िाक्तणज्य बैङ्क िा वित्तीय सं स्थामा िाता िोली र्म्मा

गररर्नेछ र त्यस्तो िाताको सञ्चालर्न तोवकएबमोक्तर्म हुर्नेछ ।
(४)

सं स्थाले तत्कालै लघुकर्ान प्रिाह गर्नन सक्र्ने क्तस्थमत र्निएको िण्डमा बैङ्कको

स्िीकृमत मलई बढीमा छ मवहर्नासम्मको लामग आिमधक मर्नक्षेपमा लगार्नी गर्नन सक्र्नेछ ।
२५.

र्ोक्तिम व्यहोर्ने कोर्: (१) सं स्थाले लघुकर्ान प्रिाह गदान हुर्ने सम्िावित हार्नी र्नोक्सार्नी व्यहोर्ने
प्रयोर्र्नको लामग दफा २४ मा उक्तललक्तित कोर्को अमतररि र्ोक्तिम व्यहोर्ने एउटा छु ट्टै कोर्
िडा गर्नेछ र सो कोर्मा प्रत्येक आमथनक िर्नको अक्तन्तम ददर्नसम्म लगार्नीमा रवहरहे का बाँकी
कूल कर्ान रकमको तोवकएबमोक्तर्म हुर्ने रकम र्म्मा गर्नुप
न र्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म कोर्मा र्म्मा िएको रकम सं स्थाले र्नेपाल सरकार िा

बैङ्कको मधतोपरमा

िा

बाक्तणज्य बैङ्क िा वित्तीय सं स्थाको आिमधक मर्नक्षेपमा लगार्नी गर्नन

सक्र्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोक्तर्म कोर्मा र्म्मा िएको रकम लघुकर्ान ममर्नाहा गर्ने

कायनको लामग मार पयोग गर्नुप
न र्नेछ । त्यसरी लघुकर्ान ममर्नाहा गर्नुन परे मा सं स्थाले बैङ्कको
स्िीकृमत मलर्नुपर्नेछ ।
२६.

संस्थाको वहसाब र लेिापरीक्षण: (१)

सं स्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको वहसाब

छु ट्टै रानु पर्नेछ र प्रत्येक आमथनक िर्नको िासलात तयार गरी सो आमथनक िर्न समाप्त िएको
छ मवहर्नामिर सं स्थाको साधारण सिाले मर्नयुि गरे को कुर्नै मान्यता प्राप्त ले िापरीक्षकद्वारा
लेिापरीक्षण गराउर्नु पर्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म ले िापरीक्षक मर्नयुि गदान एउटै व्यक्ति िा फमनलाई

लगातार तीर्न पटकिन्दा बढी मर्नयुि गर्नुन हुँदैर्न ।


पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।
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(३)

ले िापरीक्षकको पाररश्रममक सं स्थाको साधारण सिाले तोवकददएबमोक्तर्म

(४)

बैङ्कले चाहेमा सं स्थाको वहसाब वकताब र्ुर्नसुकै बित र्ाँच्र्न िा र्चाउर्न

हुर्नेछ ।

सक्र्नेछ ।
२७.

..................

पररच्छे द – ६
सर्ाय
२८. सर्ाय: (१) कसै ले यस ऐर्न बमोक्तर्म अर्नुममतपर र्नमलई वित्तीय मध्यस्थताको काम गरे मा
त्यस्तो व्यक्तिलाई बीस हर्ार रूपैयाँसम्म र्ररिार्ना िा छ मवहर्नासम्म कैद िा दुिै सर्ाय
हुर्नेछ । कुर्नै सं स्थाले ग त्यस्तो काम गरे को िए त्यस्तो सं स्थाको काम कार् गर्ने
पदामधकारीलाई सो सर्ाय हुर्नेछ ।
(२) कुर्नै सं स्थाले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको मर्नयम िा बैङ्कले ददएको
आदे श िा मर्नदे शर्नको पालर्ना र्नगरे मा िा यस ऐर्न बमोक्तर्म मामगएको कुर्नै वििरण िा
कागर्ात र्नददएमा िा पेश र्नगरे मा िा र्ार्नार्ार्न िुट्टा सूचर्ना ददएमा सो कामबाट कुर्नै हार्नी
र्नोक्सार्नी िएको रहे छ िर्ने सम्बक्तन्धत कमनचारीबाट मबगो असूलउपर गरी मर्नर्लाई दश हर्ार
रूपैयाँसम्म र्ररिार्ना िा छ मवहर्नासम्म कैद िा दुिै सर्ाय हुर्नेछ ।
(३)

सं स्थाको कुर्नै कमनचारीले सं स्थाको र्नगद िा क्तर्न्सी मासेमा िा मर्नर्ी काममा

प्रयोग गरे मा त्यस्तो कमनचारीबाट मबगो असूलउपर गरी मर्नर्लाई पाँच िर्नसम्म कैद िा मबगो
बमोक्तर्म र्ररिार्ना िा दुिै सर्ाय हुर्नेछ ।
(४)

सं स्थाको कुर्नै कमचारीले ऋणीलाई ठग्र्न िा गैर कार्नूर्नी वकमसमबाट मकान

पार्ने िा दुःि ददर्ने काम गरे मा मर्नर्लाई बैङ्क िा सम्बक्तन्धत पक्षले प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म
कारबाही चलाउर्न सक्र्नेछ ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा िारे र्।
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२९. प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म कारबाही गर्नन सवकर्ने: कुर्नै सं स्थाले प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म सर्ाय
हुर्ने कुर्नै काम गरे मा त्यस्तो सं स्थालाई सो बमोक्तर्म कारबाही गर्नन यस ऐर्नले बाधा पुयानएको
मामर्नर्ने

छै र्न ।
पररच्छे द – ७
विविध

३०.

रक्तर्ष्ट्रेशर्न दस्तुर िा आय वटकट र्नलाग्र्ने: सं स्थाले ऋणीबाट सुरक्षण बापत मलएको सम्पक्तत्त
सं स्थाको र्नाममा पाररत गराई मलँदा िा सं स्थाले कुर्नै अचल सम्पक्तत्त िररद मबक्री गदान त्यस्तो
कारोबारमा रक्तर्ष्ट्रेशर्न दस्तुर िा आय वटकट लाग्र्ने छै र्न ।

३१. आयकर छु ट: र्नेपाल सरकारले र्नेपाल रार्परमा सूचर्ना प्रकाशर्न गरी सं स्थाले आर्नर्न गरे को
आयमा पूण न िा आंक्तशक रूपमा आयकर र्नलाग्र्ने गरी छु ट ददर्न सक्र्नेछ ।
३२.

िावर्नक प्रमतिेदर्न पेश गर्नुपन र्ने: सं स्थाले प्रत्येक आमथनक िर्न समाप्त िएको तीर्न मवहर्नामिर
आफ्र्नो र्नाफा र्नोक्सार्नको वििरण सवहत वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धमा आफूले गरे को काम
कारबाहीको प्रारक्तम्िक िावर्नक प्रमतिेदर्न बैङ्क समक्ष पेश गर्नुप
न र्नेछ ।

ँ परामशन गर्नुप
३३. बैङ्कसग
न र्ने: सं स्था दतान ऐर्न, २०३४ बमोक्तर्म सं स्थालाई िारे र् गर्नुन अक्तघ बैङ्कसँग
परामशन गर्नुप
न र्नेछ ।


३३क.गाभ्र्न िा गामिर्न सक्र्ने: (१) सं स्था दतान ऐर्न, २०३४ मा र्ुर्नसुकै कुरा ले क्तिएको िए तापमर्न
यस ऐर्न बमोक्तर्म वित्तीय मध्यस्थताको काम गरररहे को सं स्थाको साधारण सिामा उपक्तस्थत
सदस्य सङ्ख्याको दुई मतहाई सदस्यहरूले अको सं स्था आफूमा गाभ्र्ने िा आफ्र्नो सं स्था
अरूमा गामिर्ने प्रस्तािमा समथनर्न गरे मा सो प्रस्ताि साधारण सिाबाट पाररत िएको मामर्नर्नेछ
।
तर यस ऐर्न बमोक्तर्म वित्तीय मध्यस्थताको काम र्नगरे को सं स्थासँग गाभ्र्ने िा गामिर्ने
गरी प्रस्ताि पाररत गर्नन पाइर्ने छै र्न ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा सं शोमधत ।



पवहलो सं शोधर्नद्वारा थप ।
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(२)

उपदफा (१) बमोक्तर्म पाररत िएको प्रस्ताि गामिर्ने सं स्था दतान गर्ने कायानलय

र बैङ्कमा पेश गरी सो कायानलय र बैङ्कबाट छु ट्टाछु ट्टै स्िीकृमत प्राप्त िएपमछ त्यस्तो सं स्थाको
कार्नूर्नी अक्तस्तत्ि स्ितः समाप्त िएको मामर्नर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तर्म गामिर्ने सं स्थाको सम्पक्तत्त गाभ्र्ने सं स्थामा सर्ने छ र सो
सं स्थाको सम्पूण न दावयत्ि गाभ्र्ने सं स्थाले व्यहोर्नुन पर्नेछ ।
३४.

असल मर्नयतले गरे को कामको बचाऊ: यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको मर्नयमको अधीर्नमा
रही असल मर्नयतले

गरे को कुर्नै काम कारिाहीको सम्बन्धमा सं स्थाको सदस्य िा

कमनचारीहरू व्यक्तिगत िा सामूवहक रूपमा र्िाफदे ही हुर्ने छै र्नर्न् ।
३५.

प्रचमलत कार्नूर्न बमोक्तर्म हुर्न:े
िा

प्रचमलत कार्नूर्नमा र्ुर्नसुकै कुरा ले क्तिएको िए तापमर्न यो ऐर्न

यस ऐर्न अन्तगनत बर्नेको मर्नयममा लेक्तिएकोमा सोही बमोक्तर्म र अरूमा प्रचमलत कार्नूर्न

बमोक्तर्म हुर्नेछ ।
३६.

मर्नयम बर्नाउर्ने अमधकार: यस ऐर्नको उद्देश्य कायानन्ियर्न गर्नन बैङ्कले आिश्यक मर्नयम बर्नाउर्न
सक्र्नेछ र त्यस्तो मर्नयम र्नेपाल सरकारबाट स्िीकृत िएपमछ लागू हुर्नेछ ।

३७. विमर्नयम बर्नाउर्न सक्र्ने: सं स्थाले आफ्र्नो कायन सञ्चालर्नको लामग यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्तगनत
बर्नेको मर्नयमको अधीर्नमा रही आिश्यकता अर्नुसार विमर्नयम बर्नाउर्न सक्र्नेछ र त्यस्तो
विमर्नयम बैङ्कबाट स्िीकृत िएपमछ लागू हुर्नेछ ।



द्रष्टव्य:- १.

विक्तत्तय मध्यस्थताको काम गर्ने सं स्था सम्बन्धी पवहलो सं शोधर्न) ऐर्न, २०५८ द्वारा रुपान्तर गररएका
शब्दहरु:“आय तथा रोर्गार मुलक व्यिसाय” को सट्टा “लघु व्यिसाय” ।

२.

केही र्नेपाल कार्नुर्न स्.शोधर्न गर्ने ऐर्न, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका शब्द:–
“श्री ५ को

सरकार“ को सट्टा “र्नेपाल सरकार” ।
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